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ABSTRAK 

Wulandari, A. N. 2013. Pengembangan Karakter dan Pemecahan Masalah 

Peserta Didik melalui Pembelajaran Matematika dengan Model TAPPS 

Berbantuan Kartu Permasalahan Kelas VII pada Materi Segiempat. Skripsi. 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Prof. YL Sukestiyarno, M.S., 

Ph.D. dan Pembimbing Pendamping Drs. Sugiman, M.Si. 

 

Kata kunci: karakter, model pembelajaran TAPPS, pemecahan masalah. 

  

Salah satu permasalahan pada pembelajaran matematika adalah bagaimana 

membentuk karakter peserta didik terpadu pada kegiatan pembelajaran. 

Pendidikan karakter yang telah dilaksanakan selama ini belum disertai dengan 

penilaian serta penerapannya masih sebagai tempelan model pembelajaran 

sehingga pencapaiannya belum diketahui. Permasalahan lain dalam pembelajaran 

matematika adalah masih rendahnya keterampilan dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. Salah satu upaya untuk mengatasi pemasalahan tersebut 

adalah dengan menerapkan suatu model pembelajaran berbantuan media yang 

tepat. Dalam penelitian ini, diterapkan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) berbantuan kartu permasalahan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melalui 

pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

pada materi pokok segiempat kelas VII (1) Bagaimana mengembangkan karakter 

peserta didik yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku kerja keras? (2) Apakah  

dapat mengembangkan karakter peserta didik yang ditunjukkan dalam sikap dan 

perilaku kerja keras? (3) Bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik? (4) Apakah dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik? dan (5) Apakah kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Situasi sosial dalam penelitian dipilih satu kelas, yaitu kelas VII B 

SMP Negeri 1 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini diambil secara purposive atau dengan pertimbangan, sehingga 

terpilih lima peserta didik yang menempati rangking pertama, kuartil pertama, 

kuartil kedua, kuartil ketiga dan terakhir pada tes pendahuluan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima subjek penelitian 

menunjukkan peningkatan perilaku pada indikator-indikator karakter kerja keras. 

Berdasarkan penghitungan dan analisis gain skor keterampilan pemecahan 

masalah diperoleh data kelima subjek penelitian menunjukkan peningkatan pada 

keterampilan pemecahan masalah, yaitu mencapai kategori sedang dan tinggi. 

Kemampuan pemecahan masalah kelima subjek penelitian ditunjukkan dari hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah. Hasil menunjukkan bahwa kelimanya 

mencapai ketuntasan individual, selain itu kelas penelitian juga dapat mencapai 

ketuntasan klasikal sebesar 86,67%. 
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 Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah penerapan pembelajaran 

matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan dapat 

membentuk karakter kerja keras dan keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik. Selain itu dengan pembelajaran tersebut peserta didik dapat mencapai 

ketuntasan yang telah ditetapkan, baik secara individual maupun klasikal pada tes 

kemampuan pemecahan masalah. Peneliti menyarankan dalam pembelajaran guru 

hendaknya lebih banyak memberikan soal pemecahan masalah serta melakukan 

variasi dan inovasi baru dalam pembelajaran seperti menerapkan model 

pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat melakukan penelitian untuk mengembangkan pembelajaran 

matematika yang dapat membentuk karakter peserta didik yang lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat yang selalu berubah menuntut adanya suatu 

pendidikan yang ideal sehingga tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi 

seharusnya merupakan proses yang mengantisipasi dan membekali untuk jangka 

panjang. Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang 

akan dihadapi peserta didik dimasa yang akan datang. Jadi pendidikan mempunyai 

tugas untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan sehingga dapat mencapai 

keberhasilan dan dapat menjadi pendukung dalam pembangunan nasional. 

Penelitian Harvard University Amerika Serikat menemukan bahwa 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri 

sendiri dan orang lain (soft skill) (Musclih, 2011: 84). Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh sekitar 20% hard skill 

dan 80% oleh soft skill, bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal 

ini menunjukan bahwa karakter seseorang mempunyai peran yang besar terhadap 

kesuksesannya. Oleh karena itu karakter harus dibentuk sejak dini sehingga 

terbentuk karakter mulia, salah satunya melalui satuan pendidikan atau sekolah.  
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Sepaham dengan hal tersebut, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Jika dicermati ternyata 5 (lima)  dari 8 (delapan) potensi peserta didik yang 

ingin dikembangkan sangat terkait erat dengan karakter. Berdasarkan tujuan 

tersebut diketahui maksud dari UU Sisdiknas tahun 2003 itu adalah agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Oleh karena 

itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan grand design 

pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan.  

Pendidikan karakter bukanlah sebagai sesuatu yang baru, bahkan saat ini 

pendidikan karakter menjadi isu utama dalam dunia pendidikan. Banyaknya 

perilaku menyimpang pelajar seperti tawuran antar pelajar, narkotika, seks bebas, 

membolos, mencuri, aborsi, rendahnya sopan santun dianggap sebagai kegagalan 

pendidikan. Pendidikan dianggap belum berkarakter dan belum mampu 

melahirkan warga negara yang berkualitas, baik prestasi maupun perilaku 

(Budiastuti, 2010: 2). Padahal apabila pembelajaran dilakukan dengan penerapan 

pendidikan karakter yang positif dapat menghasilkan insan yang cendekia dan 
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benurani sehingga pendidikan karakter harus dicanangkan karena mempunyai 

andil penting dalam membentuk sikap dan kepribadian generasi muda Indonesia. 

Pendidikan karakter dalam pendidikan formal dapat diintegrasikan dalam 

kegiatan intrakurikuler, ekstrakulikuler, serta manajemen atau pengelolaan 

sekolah (Muslich, 2011: 85-86). Matematika sebagai salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan juga memiliki kewajiban untuk 

membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan intrakulikuler. Jozua Sabandar 

dalam Seminar Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Matematika menyatakan 

bahwa matematika yang selama ini hanya dimaknai sebagai mata pelajaran biasa 

di sekolah, sebenarnya bisa menjadi sarana membangun karakter peserta didik 

karena mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yakni konsistensi, taat asas, 

disiplin, keseimbangan, kreatif dan inovatif (Indrawadi, 2011).  Marsigit (2011: 9) 

dalam Seminar Nasional Pengembangan Nilai-Nilai dan Aplikasi dalam Dunia 

Matematika sebagai Pilar Pengembangan Karakter Bangsa menyatakan bahwa 

implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika berimplikasi 

kepada fungsi guru sebagai fasilitator agar peserta didik dapat mempelajari 

matematika secara optimal. Sebagai akibatnya, guru matematika memiliki tugas 

untuk merancang pembelajaran, menciptakan suasana, dan menyediakan fasilitas 

yang selain dapat mengembangkan kemampuan kognitif matematika juga dapat 

mengembangkan karakter peserta didik. 

Guru pelajaran matematika saat ini sudah mengusahakan agar pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan pada pembelajaran, terbukti guru telah menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencantumkan beberapa karakter yang 



4 
 

 
 

diharapkan berkembang selama pembelajaran. Walaupun demikian, pada 

praktiknya guru jarang yang melakukan penilaian dan pengamatan terhadap 

karakter peserta didik. Karakter tersebut terkesan hanya menjadi pengetahuan bagi 

peserta didik saja, padahal seseorang yang memiliki pengetahuan tentang 

kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak 

terlatih atau menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena 

itu, pendidikan karakter dalam praktiknya seharusnya dapat membawa peserta 

didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. 

Kehidupan yang berkembang menghadapkan manusia pada masalah yang 

harus dicari pemecahannya, sehingga pemecahan masalah merupakan salah satu 

kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia. Pemecahan masalah matematika 

merupakan salah satu yang harus diajarkan di sekolah. Holmes sebagaimana 

dikutip dalam Wardhani (2010: 7) menyatakan bahwa alasan seseorang perlu 

belajar memecahkan masalah matematika adalah adanya fakta bahwa orang yang 

mampu memecahkan masalah akan hidup dengan produktif pada abad dua puluh 

satu ini. Menurut Holmes, orang yang terampil memecahkan masalah akan 

mampu berpacu dengan kebutuhan hidupnya, menjadi pekerja yang lebih 

produktif, dan memahamu isu-isu kompleks yang berkaitan dengan masyarakat 

global. Pembelajaran matematika pada kenyataannya selama ini kurang 

menyentuh kepada substansi pemecahan masalah. Peserta didik cenderung 

menghafalkan konsep-konsep matematika sehingga kemampuannya dalam 

memecahkan masalah sangat kurang (Rajagukguk, 2011: 429).  
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Seringkali guru memberikan penilaian di kelas dalam hal penguasaan 

materi atau kemampuan pemecahan masalah, namun mampu memecahkan 

masalah saja tidak cukup untuk menjadikan peserta didik sebagai problem solver 

yang handal. Peserta didik juga harus terampil sehingga mereka mampu 

memecahkan masalah-masalah baru. Jadi keterampilan pemecahan masalah juga 

merupakan suatu prestasi yang dapat diamati oleh guru terhadap peserta didik. 

Pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat sulit untuk dikuasai peserta 

didik (Suherman, 2003: 95). Oleh karena itu keterampilan dan kemampuan 

pemecahan masalah hanya dapat diperoleh peserta didik melalui proses belajar 

yang membawa pengalaman baginya untuk memecahkan berbagai masalah. 

Proses belajar tersebut menuntut peserta didik untuk dapat menangani segala 

hambatan belajar mengenai pemahaman materi, tugas, maupun kebiasaan belajar. 

Karakter yang menentukan peserta didik dalam menangani hambatan belajar 

merupakan karakter kerja keras. Karakter tersebut merupakan salah satu karakter 

yang diharapkan berkembang melalui pembelajaran matematika pada jenjang 

sekolah menengah (Hasan, 2010: 39). 

SMP Negeri 1 Salatiga merupakan sekolah unggulan di Salatiga, namun 

berdasarkan wawancara dan observasi masih ditemukan masalah yang 

berhubungan dengan karakter dan kemampuan pemecahan masalah. Guru telah 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang bermuatan pendidikan 

karakter dan sudah melaksanakannya, namun belum melaksanakan penilaian 

terhadap karakter peserta didik. Pembelajaran sudah berlangsung dua arah, namun 

sebagian besar tanggung jawab untuk mentransferkan informasi masih terletak 
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pada guru sehingga peserta didik kurang terlibat secara aktif. Berdasarkan 

observasi diketahui beberapa peserta didik sudah menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan karakter kerja keras namun pelaksanaannya belum konsisten. 

Selain itu terdapat pula peserta didik yang belum menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan karakter kerja keras. 

Berdasarkan observasi kegiatan pembelajaran dan wawancara, diketahui 

bahwa guru masih memberikan soal-soal rutin serta jarang memberikan soal 

pemecahan masalah. Selain itu guru juga belum memanfaatkan media 

pembelajaran yang memusatkan pada kegiatan pemecahan masalah. Berdasarkan 

hasil wawancara diperoleh informasi bahwa segiempat adalah materi yang 

memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, walaupun materi tersebut sudah 

diajarkan di sekolah dasar namun nilai ulangan harian peserta didik kelas VII 

tahun sebelumnya pada materi segiempat masih belum seluruhnya mencapai 

ketuntasan. Data Presentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional 

SMP/MTs Tahun Pelajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa pada indikator 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan bangun datar,  daya 

serap peserta ujian di SMP Negeri 1 Salatiga hanya mencapai 74,21%, paling 

rendah diantara indikator yang lain (Balitbang, 2012). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan soal pemecahan masalah 

materi geometri yang dikhususkan pada materi luas dan keliling bangun datar 

segiempat untuk SMP. 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Presentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional SMP/ 

MTs Tahun Pelajaran 2011/2012 

Berdasarkan hasil tes pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal pemecahan masalah peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 

Salatiga, diperoleh fakta bahwa peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan 

soal pemecahan masalah. Mereka masih belum dapat melaksanakan langkah-

langkah pemecahan masalah, mulai dari memahami masalah, merencanakan 

pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan membuat 

kesimpulan. Peserta didik masih menggunakan cara pemecahan masalah instan 

serta menggunakan strategi yang terkadang tidak sesuai untuk diterapkan dalam 

pemecahan masalah. Berikut adalah soal dan contoh hasil pekerjaan peserta didik: 

Soal: Keliling sebuah persegi sama dengan keliling persegi panjang. Jika luas 

persegi adalah 400 cm
2
 dan panjang persegi panjang adalah 24 cm. 

Hitunglah luas persegi panjang tersebut! 

 

 

 

PERSENTASE PENGUASAAN MATERI SOAL MATEMATIKA 
UJIAN NASIONAL SMP/Mts TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Provinsi : 03 - JAWA TENGAH (506548 Siswa) 
Kota/Kab : 05 - KOTA SALATIGA (3167 Siswa) 
Sekolah : 001 – SMP NEGERI 1 SALATIGA (252 Siswa) 

 
No. 

Urut 
Kemampuan Yang Diuji Sekolah 

Kota/
Kab. 

Prop Nas 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
bangun datar. 

74,21 27,34 29,91 31,04 

2.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
permukaan bangun ruang. 

80,36 46,42 47.45 63,93 

3. Menentukan gradien persamaan garis atau 
grafiknya. 

82,94 57,91 59,08 75,58 

 

Kelompok 
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Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  Hasil Pekerjaan Peserta Didik pada Tes Pendahuluan 

Kenyataan sebagaimana disebutkan di atas mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian yang dapat mengarahkan pembelajaran materi luas dan 

keliling segiempat tersebut sehingga dapat membawa peserta didik 

mengembangkan aspek afektif berupa karakter kerja keras dan meningkatkan 

aspek psikomotorik berupa keterampilan pemecahan masalah. Hal tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi perolehan optimalisasi aspek kognitif yaitu 

kemampuan pemecahan masalah, yang dalam hal ini akan diteliti dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran berbantuan media yang tepat.  

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS). Menurut Wah (1998: 92-94), model TAPPS 

merupakan model pembelajaran pemecahan masalah yang melibatkan peserta 

didik untuk bekerja secara tim, setiap tim terdiri dari dua orang, satu orang peserta 

didik menjadi problem solver dan satu orang lagi menjadi listener. Model ini 

bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memikirkan pemecahan dari suatu 
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masalah, kemudian mengungkapkan semua gagasan dan pemikirannya dalam 

membuat solusi. Peserta didik sebagai problem solver dituntut untuk dapat 

memecahkan masalah dengan mengungkapkan seluruh ide dalam memecahkan 

masalah, sedangkan listener harus dapat mengikuti pola pikir problem solver.  

Proses pembelajaran matematika juga dapat berjalan lebih optimal dengan 

bantuan media yang dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Brown 

(dalam Indriana, 2011: 15) berpendapat bahwa media yang digunakan dengan 

baik oleh guru dan peserta didik dapat mempengaruhi efektivitas program belajar 

mengajar sehingga media sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini dipilih suatu media, yaitu kartu permasalahan. Kartu 

permasalahan adalah media pembelajaran berupa kartu yang berisi butir soal 

pemecahan masalah matematika. Kartu permasalahan difungsikan sebagai alat 

bantu untuk melatih peserta didik dalam memecahan masalah. Kartu 

permasalahan akan dibuat dengan desain visual yang menarik sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar. Kartu 

permasalahan dalam penelitian ini berperan sebagai media diskusi dalam 

pelaksanaan model pembelajaran TAPPS dengan tujuan untuk melatih peserta 

didik dalam pemecahan masalah, sehingga dalam prosesnya keterampilan dan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dapat berkembang.  

Desain penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Desain 

rancangan penelitian tersebut akan dikenakan pembelajarannya pada pilihan 

situasi sosial satu kelas. Agar peneliti dapat mengamati perubahan tingkah laku 

peserta didik secara cermat dan teliti, maka akan dilakukan pengamatan dan  
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khusus hanya pada beberapa peserta didik selektif secara purposive. Aspek yang 

akan dinilai melalui pengamatan dan wawancara pada penelitian ini adalah 

karakter kerja keras (aspek afektif) dan keterampilan pemecahan masalah (aspek 

psikomotorik), sedangkan kemampuan pemecahan masalah (aspek kognitif) akan 

diukur melalui tes kemampuan pemecahan masalah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran 

matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan pada 

materi pokok segiempat kelas VII yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku 

kerja keras? 

2. Apakah pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII dapat mengembangkan 

karakter peserta didik yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku kerja keras? 

3. Bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

melalui pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII? 

4. Apakah pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII dapat meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik? 
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5. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang 

diajar dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan pada materi 

pokok segiempat kelas VII dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1 Mengetahui bagaimana mengembangkan karakter peserta didik melalui 

pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII yang ditunjukkan 

dalam sikap dan perilaku kerja keras. 

2 Mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan model TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII dapat 

mengembangkan karakter peserta didik yang ditunjukkan dalam sikap dan 

perilaku kerja keras. 

3 Mengetahui bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik melalui pembelajaran matematika dengan model TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII. 

4 Mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan model TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan pada materi pokok segiempat kelas VII dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

5 Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta 

didik yang diajar dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan pada 
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materi pokok segiempat kelas VII dapat mencapai ketuntasan yang 

ditetapkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah tentang pengembangan karakter 

dan pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk 

penyempurnaan sistem pembelajaran matematika yang bertujuan untuk 

membekali peserta didik dengan kompetensi multidimendional, meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk mengantisipasi persoalan-

persoalan yang sudah dan/atau akan terjadi. 

2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik  

a. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah serta memfasilitasi 

munculnya kesadaran akan pentingnya karakter kerja keras sehingga 

diharapkan dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Peserta didik memperoleh pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter melalui 

kegiatan yang menyenangkan sehingga diharapkan menghasilkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. 
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c. Melalui pendidikan karakter terintegrasi pada pembelajaran yang 

dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan diharapkan dapat 

menciptakan keseimbangan kecerdasan intelektual dan emosi peserta 

didik yang menjadi modal penting dalam menghadapi masa depan. 

b. Bagi Guru 

1) Guru memperoleh referensi mengenai model dan media 

pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter kerja keras, 

keterampilan, serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

2) Mengembangkan kreatifitas dalam melaksanakan proses 

pembelajaran agar lebih bervariasi melalui pengalaman belajar yang 

merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif dan 

menyenangkan. 

3) Menciptakan suasana saling menghargai nilai-nilai ilmiah sehingga 

termotivasi untuk mengadakan penelitian sederhana yang bermanfaat 

bagi perbaikan proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Memperoleh inovasi pendidikan karakter yang terintegrasi pada 

pembelajaran melalui model pembelajaran matematika dalam rangka 

mengembangkan karakter, keterampilan, dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik sehingga dapat menjadi masukan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajaran di sekolah. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi pembiasan pembahasan dan kesalahan penafsiran yang 

ada dalam penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan beberapa istilah dan batasan-

batasan ruang lingkup penelitian. 

1.5.1 Karakter 

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak”, adapun berkarakter  adalah “berkepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat, dan berwatak” (Kemendiknas,2010: 12). Pendidikan karakter 

adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action) (Muslich, 2011: 

29). Penelitian ini membatasi pada berkembangnya karakter kerja keras peserta 

didik. Menurut Hasan (2010: 9) kerja keras didefinisikan sebagai perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

1.5.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai 

tantangan untuk menyesaikan  masalah tersebut (Hujodo, 2005: 125). Menurut 

Polya sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 91), ada 4 (empat) langkah 

yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah; 

(2) merencanakan penyelesaian; (3) menyelesaikan masalah sesuai rencana; dan 

(4) melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan  
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John Dewey sebagimana dikutip dalam Kuswana (2012:27) 

mengistilahkan “pemecahan masalah” sebagai dua hal yang terpisah, yaitu 

“kemampuan” dan “keterampilan” intelektual (pemecahan masalah). Kuswana 

(2012 :28) menyamakan istilah keterampilan sebagai seni dan kemampuan 

sebagai pengetahuan. Seni atau keterampilan intelektual mengacu pada model dari 

teknik operasi umum untuk memecahkan masalah. Keterampilan pemecahan 

masalah merujuk pada perubahan tingkah laku peserta didik berupa aspek 

psikomotorik untuk berproses pada keempat langkah pemecahan masalah, 

sedangkan kemampuan pemecahan merupakan aspek kognitif untuk menghasilkan 

produk dari keempat langkah pemecahan masalah di atas.  

1.5.3 Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Menurut Wah (1998: 92-94), model TAPPS didefinisikan sebagai model 

pembelajaran pemecahan masalah yang melibatkan peserta didik untuk bekerja 

secara tim, setiap tim terdiri dari dua orang, satu orang peserta didik menjadi 

problem solver dan satu orang lagi menjadi listener. Problem solver bertugas 

memecahkan masalah dan menyampaikan semua gagasan dan pemikirannya 

selama proses memecahkan masalah kepada pasangannya. Pasangannya sebagai 

listener mengikuti dan mengoreksi dengan cara mendengarkan seluruh proses 

problem solver dalam memecahkan masalah.  Peserta didik yang bertugas 

problem solver nantinya bertukar tugas dengan listener, sehingga peserta didik 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi problem solver maupun 

sebagai listener. 
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1.5.4 Kartu Permasalahan 

Kartu permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seperangkat kartu berisikan butir-butir soal pemecahan masalah materi luas dan 

keliling segiempat. Kartu masalah digunakan sebagai media atau alat bantu dalam 

pembelajaran pemecahan masalah matematika. Masalah dalam soal dapat diambil 

dari kejadian sehari-hari sehingga lebih bermakna karena dekat dengan kehidupan 

peserta didik. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai teori yang melandasi penulisan skripsi, 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. 
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3. Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, ruang lingkup penelitian, 

variabel penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, metode 

pengumpulan data, dan analisis data. 

4. Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. 

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan dalam 

rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

5. Bab V: Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran dalam penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.7 Landasan Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (Hamalik, 2005: 27). Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu 

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

mengingat, akan tetapi lebih luas yaitu dengan mengalami. Hal ini senada dengan 

Hudojo (2003: 83) yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif 

dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diketahui 

bahwa proses belajar menghasilkan perubahan perilaku yang berupa pemahaman, 

keterampilan, dan sikap.  

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, kompetensi, minat bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antarpeserta 

didik (Suyitno, 2006:1). Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai suatu 

proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada peserta didiknya, yang di dalamnya terkandung upaya guru 

untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, kompetensi, minat 

bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan peserta didik serta antarpesertadidik.  
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2.1.2 Pengembangan Karakter 

Pengertian karakter menurut Kemendiknas (2010: 12) adalah “bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak”. Adapun berkarakter  adalah  berkepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang 

tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter 

jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan berkarakter mulia. Karakter yang mulia dapat diketahui dari perilaku 

manusia dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Orang dengan karakter mulia akan 

mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, 

emosi dan motivasi untuk melakukan hal terbaik dalam menjalin hubungan-

hubungan tersebut. 

2.1.2.1 Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek teori pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan 

(action) (Muslich, 2011: 29). Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai 

segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta 

didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, materi, bagaimana 
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guru bertoleransi dan berbagai hal terkait lainnya.Pendidikan karakter bertujuan 

untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pengembangan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan (Kemendiknas, 

2010: 8). Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

2.1.2.2 Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

 Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas, secara 

psikologis dan sosial kultural pengembangan karakter dalam diri individu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, 

dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, 

sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasikan 

dari empat sumber yaitu agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional 

(Hasan, 2010: 7-8). Lebih lanjut berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, 

diidentifikasikan sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa 

sebagai berikut ini. 

Tabel 2.1 Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 
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No Nilai Deskripsi 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang 

lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 
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No Nilai Deskripsi 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,  

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

2.1.2.3 Pendidikan Karakter Terintegrasi pada Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah selain untuk menjadikan 

peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang 

untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan 

menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Dengan demikian, 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari di masyarakat. Pengembangan nilai/karakter dalam kegiatan 

belajar-mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Pendidikan karakter secara terpadu 

dalam pembelajaran merupakan pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam 

tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang 

berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran (Hasan, 

2010: 18).  
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Implementasi pendidikan karakter dalam pendidikan matematika di 

sekolah dapat diawali dengan mendefinisikan hakekat matematika sekolah. Ebbut, 

S. dan Straker, A. sebagaimana dikutip oleh Marsigit (2011: 8) menyebutkan 

matematika sekolah sebagai: (1) kegiatan penerusan pola dan hubungan, (2) 

kegiatan yang memerlukan kreativitas, imajinasi, intuisi, dan penemuan, (3) 

kegiatan dan hasil-hasil matematika perlu dikomunikasikan, (4) kegiatan problem 

solving adalah bagian dari kegiatan matematika, (5) algoritma merupakan 

prosedur untuk menjawab persoalan-persoalan matematika, dan (6) interaksi 

sosial diperlukan dalam kegiatan matematika. Implementasi pendidikan karakter 

dalam pendidikan matematika di sekolah dapat menekankan kepada hubungan 

antarpesertadidik dalam dimensinya dan menghargai perbedaan individu baik 

dalam kemampuan maupun pengalamannya. Implementasi pendidikan karakter 

dalam pembelajaran matematika berimplikasi kepada fungsi guru sebagai 

fasilitator agar peserta didik dapat mempelajari matematika secara optimal 

(Marsigit, 2011: 9). Guru bertugas untuk menciptakan suasana, menyediakan 

fasilitas serta lebih berperan sebagai manajer daripada pengajar karena 

matematika dipandang bukan untuk diajarakan oleh guru melainkan untuk 

dipelajari oleh peserta didik.  

Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru 

tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi 

pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

(Hasan, 2010: 13). Guru juga tidak harus mengembangkan proses belajar khusus 
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untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu 

aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Meskipun demikian, untuk pengembangan 

nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca dapat dilakukan melalui 

kegiatan belajar yang biasa dilakukan guru.  

Pengembangan karakter pada pembelajaran dapat diawali dengan 

perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun 

peserta didik agar aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan kepada peserta 

didik bahwa mereka harus aktif, tetapi guru merencanakan kegiatan belajar yang 

menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang 

sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil 

rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya 

dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di 

kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah (Hasan, 2010:14). Secara lebih 

rinci, karakter dapat dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), 

pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit) (Kemendiknas, 2010: 19). Karakter 

tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan 

kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak 

terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga 

menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Agustian sebagaimana dikutip 

dalam Lepiyanto (2011: 77) menambahkan bahwa pendidik perlu melatih dan 
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membentuk karakter anak melalui pengulangan-pengulangan sehingga terjadi 

internalisasi karakter, misalnya mengajak siswanya melakukan shalat secara 

konsisten. 

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter didasarkan 

pada indikator.  Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru berada 

di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan yang dibuat guru ketika 

melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu 

dapat digunakan guru. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang 

berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya (Hasan, 2010:22). Dari 

hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat 

memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator 

atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan menurut Hasan (2010:23) 

dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut ini. 

1. BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda -

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

2. MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten). 

3. MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

4. MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten). 
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Pernyataan kualitatif di atas dapat digunakan ketika guru melakukan asesmen 

pada setiap kegiatan belajar sehingga guru memperoleh profil peserta didik dalam 

satu semester tentang nilai atau karakter terkait (jujur, kerja keras, peduli, cerdas, 

dan sebagainya). 

2.1.3 Pemecahan Masalah 

Situasi dikatakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari adanya situasi 

tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan dan tidak dengan 

segera dapat menemukan pemecahannya. Artinya pertanyaan merupakan masalah 

jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat 

digunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut (Hujodo, 2005: 123). 

Suatu situasi mungkin menjadi masalah bagi peserta didik tapi mungkin bukan 

merupakan masalah bagi peserta didik lain. Lebih jauh, suatu situasi mungkin 

menjadi masalah bagi peserta didik pada saat ini, tetapi bisa jadi tidak menjadi 

masalah lagi bagi dia pada saat berbeda. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

telah memperoleh jawaban atau pemecahan dari masalah yang ia hadapi tersebut. 

Sehingga sesuatu dapat disebut sebagai masalah bagi peserta didik jika pertanyaan 

dapat dimengerti oleh peserta didik namun merupakan tantangan baginya untuk 

menjawabnya serta tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui oleh peserta didik. Timbulnya suatu masalah mendorong peserta didik 

untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah menuntut peserta didik 

untuk berpikir, memprediksi dan mencoba-coba usaha-usaha agar masalahnya 

dapat terpecahkan. Pemikiran peserta didik yang berbeda-beda menyebabkan 
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kemungkingan pemecahan masalah untuk satu peserta didik berbeda dengan 

peserta didik lain.  

Pemecahan masalah merupakan bagian yang paling sulit untuk diajarkan 

dan dipelajari. Mengajarkan pemecahan masalah kepada peserta didik merupakan 

kegiatan dari seorang guru dimana guru tersebut memotivasi peserta didiknya agar 

menerima dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan olehnya dan 

kemudian membimbing peserta didiknya untuk sampai kepada penyelesaian 

masalah yang diberikannya. Walaupun sulit diajarkan, oleh karena kepentingan 

dan kegunaannya maka pemecahan masalah ini hendaknya diajarkan kepada 

peserta didik pada semua tingkatan. Terkait dengan pemecahan masalah, menurut 

Wardhani (2010: 23) minimal ada lima faktor yang sering menjadi penyebab 

timbulnya kesulitan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Faktor-faktor 

penyebabnya antara lain: 

1. kompleksnya pernyataan pada suatu masalah,  

2. metode penyajian masalah yang berpengaruh pada keberhasilan 

pemecahan masalah,  

3. kebiasaan atau pengalaman belajar yang telah diperoleh 

sebelumnya,  

4. salah pengertian dalam penyelesaian, dan  

5. sulitnya memulai hal yang harus dikerjakan, biasanya keadaan 

ini terjadi jika peserta didik takut salah dan tidak berani “coba-

coba”, merenung terlalu lama dan tidak segera menuangkan ide 

walaupun idenya mungkin salah. 

NCTM (dalam Walle, 2008: 5) menjelaskan bahwa pemecahan masalah 

(problem solving) melibatkan konteks yang beragam sebagai hasil pengaitan 

antara satu masalah dengan masalah lainnya dalam kehidupan sehari-hari untuk 

situasi matematika yang ditimbulkan. Standar pemecahan masalah menurut 

NCTM adalah (1) membangun pengetahuan matematis baru melalui pemecahan 
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masalah, (2) menyelesaikan masalah yang muncul dalam matematika dan bidang 

lain, (3) menerapkan dan menyesuaikan berbagai macam strategi yang cocok 

untuk memecahkan masalah, dan (4) mengamati dan mengembangkan proses 

pemecahan masalah matematis. 

Saat peserta didik melibatkan diri dalam tugas-tugas pemecahan masalah 

yang dipilih dengan baik dan memfokuskan pada metode-metode 

penyelesaiannya, maka yang menjadi hasilnya adalah pemahaman baru tentang 

matematika yang tersisipkan di dalam masalah tersebut. Ketika peserta didik 

sedang aktif mencari hubungan, menganalisis pola, menemukan metode mana 

yang sesuai atau tidak sesuai, menguji hasil, atau menilai dan mengkritisi 

pemikiran temannya, maka mereka secara optimal sedang melibatkan diri dalam 

berpikir tentang ide-ide yang terkait.  

Pemecahan masalah melibatkan konteks yang bervariasi yang berasal dari 

penghubungan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk situasi 

matematika yang ditimbulkan. Oleh karena itu peserta didik akan menemukan 

masalah dalam bidang lain yang menuntut mereka untuk menerapkan langkah-

langkah pemecahan masalah dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah 

mereka peroleh sebelumnya. Diperlukan kreativitas dalam merencanakan 

penyelesaian pemecahan masalah untuk memilih sejumlah strategi yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah. Peserta didik harus memilah-milah mana 

strategi yang cocok dari berbagai macam strategi tersebut untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Tidak menutup kemungkinan dalam pemecahan 

masalah peserta didik harus menggunakan kombinasi strategi untuk kemudian 
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diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu peserta didik butuh 

latihan untuk dapat mengidentifikasi penggunaan strategi pemecahan masalah. 

Mengamati kembali pemecahan masalah yang telah dikerjakan berguna 

untuk mengetahui apakah penyelesaian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan 

yang ada dan tidak terjadi kontradiksi. Perlu disadari bahwa kita tidak langsung 

dapat mengharapkan peserta didik bisa menjawab benar semua masalah. 

Menyelesaikan masalah membutuhkan waktu dan bersifat berkelanjutan, tidak 

terpenggal-penggal dalam proses berpikirnya. Oleh karena itu peserta didik tetap 

harus mengembangkan proses pemecahan masalah matematis. 

Mendukung hal tersebut di atas, Polya sebagaimana dikutip oleh 

Rajagukguk (2011: 7) juga mengemukakan 4 (empat) fase yang harus dilakukan 

dalam memecahkan masalah. Fase atau langkah-langkah tersebut dapat dilakukan 

secara urut walaupun kadangkala terdapat langkah-langkah yang tidak harus urut, 

terutama dalam pemecahan masalah yang sulit (Wardhani, 2010: 33). Langkah-

langkah pemecahan masalah menurut Polya adalah sebagai berikut: 

1. Memahami masalah. 

Langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan 

pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan diantara fakta-fakta dan membuat 

formulasi pertanyaan masalah. Setiap masalah yang tertulis harus dibaca berulang 

kali dan informasi yang terdapat dalam masalah harus dipelajari secara seksama. 

Peserta didik juga harus dapat menyatakan kembali masalah dalam bahasanya 

sendiri. Kegiatan dapat yang dilakukan pada langkah ini antara lain membaca dan 

membaca ulang masalah, mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan, 
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mengidentifikasi apakah informasi cukup dan kondisi (syarat) apa yang harus 

dipenuhi, serta menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih 

operasional (dapat dipecahkan). 

2. Merencanakan pemecahan masalah. 

Langkah ini perlu dilakukan dengan percaya diri ketika masalah sudah 

dapat dipahami. Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur 

masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Jika masalah nonrutin yang dihadapi 

maka peserta didik perlu membuat rencana bahkan strategi baru. Kegiatan yang 

dapat dilakukan pada langkah ini antara lain mencoba mencari atau mengingat 

masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah yang 

akan dipecahkan, mencari strategi atau aturan yang cocok, dan menyusun 

prosedur penyelesaian.  

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Ketika peserta didik mencari solusi yang tepat, rencana yang telah dibuat 

pada langkah 2 harus dilaksanakan dengan hati-hati. Jika muncul 

ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang 

untuk mencari sumber kesulitan masalah. Kegiatan yang dapat dilakukan pada 

langkah ini adalah menjalankan prosedur yang telah dibuat pada langkah 

sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian. 

4. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

Selama langkah ini berlangsung, solusi masalah harus dipertimbangkan 

dan perhitungan harus dicek kembali. Bagian penting dari langkah ini adalah 

eksistensi yang melibatkan pencarian alternatif pemecahan masalah. Kegiatan 
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yang dapat dilakukan pada langkah ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi 

apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, mengintepretasi 

jawaban yang diperoleh, menanyakan pada diri sendiri apakah terdapat cara lain 

untuk memecahkan masalah atau apakah ada penyelesaian yang lain. 

2.1.3.1 Soal Pemecahan Masalah 

Sumardyono (2011b: 4) berpendapat bahwa sebuah soal dikatakan bukan 

“masalah” bagi seseorang umumnya bila soal tersebut terlalu mudah baginya. 

Suatu soal bersifat mudah, biasanya karena soal tersebut telah sering (rutin) 

dipelajari dan bersifat teknis. Umumnya, tipe soal ingatan dan tipe soal prosedural 

termasuk kelompok soal-soal rutin (routine problems), yaitu soal-soal yang 

tergolong mudah dan kurang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

hal pemecahan masalah. Sementara soal tipe terapan umumnya masih sebatas 

melatih kemampuan peserta didik menerjemahkan situasi masalah ke dalam 

model matematika. Soal-soal dengan tipe terbuka dan tipe situasi termasuk soal-

soal yang cocok untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Soal tipe 

terbuka merupakan soal-soal yang menuntut peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan melihat pola dan membuat dugaan. Sedangkan soal situasi 

merupakan soal yang menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 

dalam situasi tersebut sehingga penyelesaian dapat dikembangkan untuk situasi 

tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini antara lain: “Berikan masukan atau 

pendapat kamu!”, “Bagaimana seharusnya?”, “Apa yang mesti dilakukan?” 

(Sumardyono 2011b: 4).  
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2.1.3.2 Scaffolding dalam Pemecahan Masalah 

Memecahkan soal-soal tipe pemecahan masalah adalah metode yang 

mengharuskan peserta didik untuk menemukan sendiri jawabannya (Nasution, 

2003: 173). Walaupun demikian perlu kita hindari anggapan bahwa pemecahan 

masalah harus dilakukan dengan memberikan instruksi atau petunjuk seminimal 

mungkin dan aturan-aturan sesedikit mungkin. Dalam praktiknya banyak soal-

soal yang tidak dapat dipecahkan oleh peserta didik bila sama sekali tidak 

diberikan suatu petunjuk. Bantuan berupa petunjuk untuk memecahkan masalah 

yang demikian sering disebut sebagai instructional scaffolding. Instructional 

scaffolding merupakan bantuan yang diberikan oleh guru untuk membantu peserta 

didik membangun kemampuannya (Kauchak, 1998: 273). Jadi scaffolding 

merupakan dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan 

dasarnya. Pemberian dukungan juga dibatasi untuk mengarahkan peserta didik, 

sehingga peserta didik itu sendiri yang memutuskan untuk memilih strategi yang 

mana yang akan digunakan untuk memecahkan soal. 

Petunjuk dari guru dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah. Menurut Hujodo (2005: 141-144) pemberian petunjuk oleh guru dalam 

membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah sebagai berikut. 

1. Membuat peserta didik mengerti masalahnya. Bila peserta didik tidak 

mengerti masalah yang akan diselesaikan, biasanya peserta didik tidak lagi 

mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut sehingga pertanyaan yang 

diajukan oleh guru menjadi bukan masalah baginya. Berikut ini adalah 
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pertanyaan-pertanyaan yang harus diperhatikan oleh guru ketika menyajikan 

masalah. 

a. Apakah peserta didik sudah mengerti istilah-istilah yang dipergunakan di 

dalam masalah itu? 

b. Apakah peserta didik sudah menggunakan semua informasi yang relevan  

(data maupun kondisinya)? 

c. Apakah peserta didik tahu apa yang dicari? 

d. Dapatkah peserta didik menyatakan kembali masalah yang dihadapi kata-

kata sendiri? 

e. Dapatkah peserta didik menjelaskan masalah dengan gambar? 

2. Membantu peserta didik menghimpun pengalaman-pengalaman belajar yang 

relevan yang sekiranya memudahkan perencanaan penyelesaian. Misalnya 

sebagai berikut. 

a. Membantu peserta didik menganalisis data dan kondisi dari masalah 

tersebut. 

b. Membantu peserta didik mendapatkan informasi dengan menganalisis 

suatu masalah. 

c. Bila peserta didik tidak menghasilkan suatu penyelesaian, coba tolong 

mereka dengan melihat masalah tersebut dari sudut lain. 

3. Membawa peserta didik ke situasi yang mendorong untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Misalnya dengan pernyataan sebagai berikut: “Nah bagus, 

coba terus”, “soal itu memang memakan waktu, sabarlah akan memakan 

waktu bagimu.” 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan berbagai kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009: 22). Di sisi lain Anni 

(2009: 85) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Jadi perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tergantung pada yang dipelajari oleh peserta didik. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

yaitu perubahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan individu yang belajar.  

Benyamin S. Bloom sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2009: 22) 

menyampaikan tiga taksonomi yang disebut sebagai ranah belajar, yaitu: ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (Anni, 2009: 86). 

Lebih lanjut Anni menjelaskan bahwa ranah afektif berkaitan dengan perasaan, 

sikap, minat, dan nilai. Kategori tujuan peserta didikan afektif adalah penerimaan, 

penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup 

(internalisasi). Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.  

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Penelitian ini 

membatasi penilaian berikut: (1) karakter kerja keras sebagai ranah afektif, (2) 

keterampilan pemecahan masalah sebagai ranah psikomotorik, dan (3) 

kemampuan pemecahan masalah sebagai ranah kognitif. 
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2.1.4.1 Karakter Kerja Keras 

Kerja keras merupakan salah satu diantara 18 nilai karakter bangsa yang 

diterbitkan oleh Kemendiknas untuk dikembangkan melalui pendidikan karakter. 

Menurut Hasan (2010: 9) kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Karakter kerja keras dipilih 

karena kerja keras merupakan karakter yang diharapkan dapat berkembang 

dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang diterapkan. 

Pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan menekankan 

pada pemecahan masalah, oleh karena itu peserta didik diharapkan dapat 

mengerahkan seluruh kemampuan berpikir dan tenaganya untuk dapat mengatasi 

masalah yang ditemuinya, baik secara berpasangan maupun individu.  

Kerja keras peserta didik juga diharapkan muncul  sebelum dan setelah 

pembelajaran berlangsung, misalnya peserta didik belajar terlebih dahulu di 

rumah, memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk mengatasi hambatan belajar 

dan mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan. Kerja keras yang muncul 

diharapkan akan diinternalisasi dalam kehidupan nyata oleh peserta didik 

sehingga maksud pendidikan karakter dapat tercapai. Berikut ini adalah indikator 

karakter kerja keras untuk sekolah menengah menurut Hasan (2010: 39). 

(1) Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar. 

(2) Fokus pada pelajaran. 

(3) Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 
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(4) Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas di kelas 

dan luar kelas. 

(5) Selalu berusaha untuk mencari informasi tentang materi pelajaran dari 

berbagai sumber. 

2.1.4.2 Keterampilan Pemecahan Masalah 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan aspek psikomotorik yang 

akan diteliti dan dinilai dalam penelitian ini. Seringkali guru memberikan 

penilaian di kelas dalam hal penguasaan materi atau kemampuan pemecahan 

masalah, namun mampu memecahkan masalah saja tidak cukup untuk menjadikan 

peserta didik sebagai problem solver yang handal. Peserta didik juga harus 

terampil memecahkan masalah sehingga mereka mampu memecahkan masalah-

masalah baru. Hal ini didukung oleh Kuswana (2012:27) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan atau kemampuan merupakan salah satu hal penting dari hasil 

pendidikan, namun kita memandang bahwa pendidikan tidak semata-mata sebagai 

hasil pembelajaran tunggal. Peserta didik dapat membuktikan bahwa ia memiliki 

pengetahuan dalam menerapkannya pada situasi baru. Secara umum, peserta didik 

dapat menangani materi dan masalah baru, peserta didik dapat memilih teknik 

yang tepat untuk digunakan baik bersifat fakta, prinsip dan prosedur. Hal itu 

merupakan hasil belajar dalam pembelajaran. Jadi, kemampuan pemecahan 

masalah saja tidak cukup untuk menunjukan hasil belajar, tetapi keterampilan 

pemecahan masalah juga merupakan suatu prestasi yang dapat diamati oleh guru 

terhadap peserta didik.  
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John Dewey dalam Kuswana (2012:27-28) mengistilahkan “pemecahan 

masalah” sebagai dua hal yang terpisah, yaitu “kemampuan” dan “keterampilan” 

intelektual (pemecahan masalah). Istilah keterampilan disamakan sebagai seni dan 

kemampuan sebagai pengetahuan. Seni atau keterampilan intelektual mengacu 

pada model dari teknik operasi umum untuk memecahkan masalah, sehingga soal-

soal yang berfungsi untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah harus 

mengarah pada kebutuhan teknis atau prosedur dengan kandungan sedikit 

informasi dan ditekankan pada situasi yang memerlukan pendekatan tertentu 

dalam pemecahan masalah. Kuswana (2012:28) menyatakan, seni dan 

keterampilan intelektual, menekankan pada proses mental, pengorganisasian, dan 

reorganisasi materi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan intelektual, 

dihadapkan pada situasi dengan harapan setiap individu memiliki informasi yang 

spesifik untuk memecahkan masalah baru”.  

Kemampuan memecahkan masalah lebih cenderung pada sejauh mana 

peserta didik memahami materi kemudian mengorganisasikannya untuk 

memecahkan masalah, sedangkan keterampilan memecahkan masalah merupakan 

teknik atau seni yang digunakan peserta didik untuk memecahkan masalah. 

Setelah mengetahui perbedaannya, akan semakin mudah untuk mengukur 

kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu keterampilan dan 

kemampuan pemecahan masalah merupakan dua ranah yang berbeda yaitu ranah 

psikomotorik dan ranah kognitif. Jadi keterampilan pemecahan masalah merujuk 

pada perubahan tingkah laku peserta didik berupa aspek psikomotorik untuk 

berproses pada keempat langkah pemecahan masalah. 
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Keterampilan pemecahan masalah yang dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, tujuan, dan menghasilkan serta 

mengevaluasi pemecahan masalah menurut Kuswana (2012: 190) sebagai berikut. 

1. Pengulangan tujuan dan masalah yang berbeda untuk mempertimbangkan 

jenis pemecahannya. 

2. Pengakuan peran yang penting dari ketelitian. 

3. Penggunaan representasi masalah melalui grafik, diagram pohon, matrik dan 

model. 

4. Pemahaman kendala mengenai pandangan dunia. 

5. Pemilihan strategi terbaik untuk pemecahan jenis masalah. 

6. Pencarian analogi. 

Sepaham dengan pendapat tersebut, Marsigit (2011: 8) menyebutkan 

indikator-indikator keterampilan pemecahan masalah yaitu meliputi: 

1. memahami pokok persoalan, 

2. mendiskusikan alternatif pemecahannya, 

3. memecah persoalan utama menjadi bagian – bagian kecil, 

4. menyederhanakan persoalan, 

5. menggunakan pengalaman masa lampau dan menggunakan intuisi 

untuk menemukan alternatif pemecahannya, 

6. mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, mencatat apa 

yang terjadi, mengecek hasilnya dengan mengulang kembali 

langkah - langkahnya, dan 

7. mencoba memahami dan menyelesaikan persoalan yang lain.  
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Sangatlah penting untuk disadari bahwa guru tidak dapat mengharapkan 

peserta didik menggunakan strategi yang tidak dikenalnya. Seperti keterampilan 

yang lain, keterampilan pemecahan masalah diperoleh setelah dipelajari. Oleh 

karena itu kepada peserta didik perlu diberikan masalah-masalah yang luas dan 

bervariasi sehingga mereka dapat mencoba strategi baru dan praktik 

menggunakannya (Wardhani, 2010: 38). 

Beberapa guru percaya bahwa kemampuan memecahkan masalah 

berkembang secara otomatis dari penguasaan keterampilan berhitung. Menurut 

Lenchner sebagaimana dikutip dalam Wardhani (2010: 36), hal itu tidak 

seluruhnya benar. Pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan yang perlu 

diajarkan, dan guru matematika harus membuat suatu usaha untuk hal tersebut. 

Usaha dapat dilakukan dengan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah 

yang komprehensif mencakup empat langkah strategi memecahkan masalah. 

Menurut Wardhani (2010: 36-40) usaha tersebut meliputi. 

1. Pembelajaran memahami masalah (langkah 1). 

Pembelajaran memahami masalah dapat dimulai dengan mendorong peserta 

didik untuk berpikir (think) tentang masalah yang sudah ada di hadapannya. 

Peserta didik dibiarkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sepanjang 

pertanyaan tersebut menyangkut masalah yang akan dipecahkan. Jika peserta 

didik tampak tidak memiliki pertanyaan, diharapkan guru yang mengajukan 

pertanyaan dengan harapan dapat mendorong munculnya pertanyaan dari 

peserta didik. 

2. Pembelajaran membuat rencana pemecahan masalah (langkah 2). 
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Pembelajaran membuat rencana pemecahan masalah harus mengkondisikan 

peserta didik untuk memiliki pengalaman menerapkan berbagai macam 

strategi pemecahan masalah. Pengalaman diawali dengan memilih atau 

menentukan startegi pemecahan masalah antara lain dengan membuat 

gambar, menemukan pola, membuat daftar, membuat tabel, 

menyederhanakan masalah, mencoba-coba, melakukan eksperimen, 

memeragakan masalah, bergerak dari belakang, menulis persamaan, dan 

menggunakan deduksi. 

3. Pembelajaran melaksanakan rencana pemecahan masalah (langkah 3). 

Pembelajaran melaksanakan rencana pemecahan masalah memiliki proses 

inti melaksanakan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini peserta didik 

perlu mengecek langkah demi langkah proses pemecahan masalah, apakah 

masing-masing langkah sudah benar. 

4. Pembelajaran melihat/ mengecek kembali (langkah 4). 

Pembelajaran ini dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk selalu 

melihat kembali dan mempertimbangkan masuk akal atau tidaknya jawaban 

yang diperoleh. Suatu cara sederhana dan efektif untuk mencapainya adalah 

dengan menuntut peserta didik untuk menuliskan jawaban dalam kalimat 

yang lengkap. 

2.1.4.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan 

utama dari pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan ini sangat penting 

untuk ditanamkan dan dilatih dalam proses pembelajaran agar peserta didik 
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menjadi terlatih dalam menyelesaikan setiap masalah yang  dihadapi. Kemampuan 

pemecahan masalah dapat diperoleh jika seseorang memiliki banyak pengalaman 

dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peserta didik yang diberi latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih 

tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan dengan peserta didik yang 

latihannya lebih sedikit (Suherman, 2003: 93). Kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang dimiliki oleh peserta didik dapat dimaknai sebagai proses 

dimana peserta didik menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah 

dipelajarinya lebih dahulu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah baru 

yang mengandung tantangan dan tidak dapat diselesaikan oleh suatu prosedur 

rutin. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan memahami masalah, membuat 

rencana pemecahan masalah, manjalankan rencana/ melakukan perhitungan, dan 

memeriksa kembali hasil yang diperoleh.  

Kemampuan pemecahan masalah dapat diukur melalui tes kemampuan 

pemecahan masalah. Penilaian kemampuan pemecahan masalah dilakukan 

menggunakan pedoman penskoran yang dibuat dengan memperhatikan keempat 

tahap pemecahan masalah menurut Polya (dalam Rajagukguk, 2011: 433) sebagai 

berikut: 

1. peserta didik dapat memahami soal dengan benar; 

2. peserta didik dapat merencanakan penggunaan berbagai macam prosedur dan 

strategi yang mengarah pada jawaban yang benar; 

3. peserta didik dapat menggunakan berbagai macam prosedur dan strategi yang 

mengarah pada jawaban yang benar; 
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4. peserta didik melakukan pemeriksaan kembali terhaddap prosedur dan hasil 

pemecahan masalah. 

2.1.5 Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pembelajaran 

merupakan: (1) proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar, atau (2) usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh 

seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) 

agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang 

bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta 

didik. Sedangkan yang dimaksud model pembelajaran merupakan suatu tindakan 

pembelajaran yang mengikuti pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu 

(sintaks),  yang harus diterapkan guru agar kompetensi atau tujuan belajar yang 

diharapkan akan tercapai dengan cepat, efektif, dan efisien.  

Joyce (1980: 1) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah rencana 

atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, untuk merancang materi 

pembelajaran, dan mengarahkan pembelajaran di kelas dan aturan lainnya. Jadi 

suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model pembelajaran jika: (1) ada 

kajian ilmiah dari penemu atau ahlinya, (2) ada tujuan yang ingin dicapai, (3) ada 

urutan  tingkah laku yang spesifik (ada sintaksnya), dan (4) ada lingkungan yang 

perlu diciptakan agar tindakan/kegiatan pembelajaran tersebut dapat berlangsung 

secara efektif. 
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2.1.5.1 Definisi Model Pembelajaran TAPPS 

Salah satu model pembelajaran yang melatih peserta didik untuk belajar 

aktif dalam memecahkan masalah adalah Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS). Model ini diperkenalkan oleh Claparade, yang kemudian digunakan 

oleh Bloom dan Broder untuk meneliti proses pemecahan masalah pada peserta 

didik SMA. Arthur Whimbey dan John Lochhead telah mengembangkan model 

ini pada pengajaran matematika dan fisika. TAPPS merupakan suatu model 

pemikiran tingkat tinggi, model ini dapat memonitor peserta didik sehingga 

mereka dapat mengetahui apa yang dipahami dan apa yang belum dipahaminya. 

Thinking Aloud dalam bahasa Indonesia artinya berpikir keras, Pair artinya 

berpasangan dan Problem Solving artinya pemecahan masalah. Jadi Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dapat diartikan sebagai teknik berpikir 

keras secara berpasangan untuk memecahkan masalah. TAPPS merupakan model 

untuk memecahkan masalah yang dilisankan dengan keras sehingga peserta didik 

dapat mengungkapkan alasanya dan dikerjakan secara berpasangan. TAPPS 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses pemecahan masalah 

(dibandingkan dengan hasil) dan membantu peserta didik mengidentifikasi logika 

atau kekeliruan proses pemecahan masalah. Jadi pada model ini guru dapat 

mengajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah, bagaimana memecahkan 

masalah secara berpasangan, dan juga bagaimana untuk berpikir keras serta 

menyuarakan pikirannya dalam memecahkan suatu masalah.  
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2.1.5.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran TAPPS 

Setiap peserta didik dalam model TAPPS diberikan permasalahan berbeda 

yang harus dipecahkan. Masing-masing peserta didik memiliki tugas yang 

berbeda. Menurut Stice (1987) berikut ini adalah rincian tugas problem solver  

dan listener  :  

1. Menjadi seorang problem solver  

a. Menyiapkan buku catatan, alat tulis, dan segala sesuatu yang dibutuhkan 

untuk memecahkan masalah.  

b. Membacakan masalah dengan suara keras.  

c. Mulai untuk memecahkan masalah sendiri, problem solver 

mengemukakan semua pendapat serta gagasan yang terpikirkan, 

mengemukakan semua langkah yang akan dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut serta menjelaskan apa, mengapa, dan 

bagaimana langkah tersebut diambil agar listener mengerti penjelasan 

yang dilakukan problem solver.   

d. Problem solver harus lebih berani dalam mengungkapkan segala hasil 

pemikirannya, anggaplah bahwa listener tidak sedang mengevaluasi.  

e. Mencoba untuk tetap menyelesaikan masalah tersebut sekalipun problem 

solver menganggap masalah tersebut mudah. 

2. Menjadi seorang listener 

a. Memahami secara detail setiap langkah yang diambil problem solver.  

b. Menuntun problem solver untuk terus berbicara, tetapi tidak  

mengganggu problem solver ketika berpikir. 
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c. Memastikan bahwa langkah dari solusi permasalahan yang diungkapkan 

oleh problem solver tidak ada yang salah, dan tidak ada langkah dari 

solusi tersebut yang hilang.  

d. Membantu problem solver agar lebih teliti dalam mengungkapkan solusi 

dari permasalahannya.  

e. Memastikan diri bahwa listener mengerti setiap langkah dari solusi 

tersebut.   

f. Jangan biarkan problem solver melanjutkan pemaparannya jika listener 

tidak mengerti apa yang dipaparkan problem solver dan jika listener 

berpikir ada suatu kekeliruan.  

g. Memberikan isyarat pada problem solver jika problem solver melakukan 

kesalahan dalam proses berpikirnya atau dalam perhitungannya, tetapi 

listener jangan memberikan jawaban yang benar. 

Peran guru di kelas adalah mengamati pasangan peserta didik, memonitor 

aktivitas mereka dan memberikan perhatian khusus kepada listener. Guru 

mengawasi dengan cara berkeliling serta melatih listener mengajukan pertanyaan. 

Hal ini diperlukan karena keberhasilan model ini akan tercapai bila listener 

berhasil membuat problem solver memberikan alasan dan menjelaskan apa yang 

mereka lakukan untuk memecahkan masalah. Jika terdapat kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, guru dapat membantu dengan 

cara menjadi listener, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

sebenarnya merupakan bantuan menuju sesuatu yang dibutuhkan peserta didik 

dan memberikan pertanyaan bantuan yang mengarahkan peserta didik ke sesuatu 



46 
 

 
 

yang hendak dicari dan memberikan arahan tanpa mengungkapkan seluruh 

jawaban yang dibutuhan oleh peserta didik (scaffolding). Tahapan pembelajaran 

dengan model TAPPS dapat disajikan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membagikan masalah yang berbeda kepada problem 

solver (PS) dan listener (L). 

 PS dan L mempelajari masalah masing-masing selama lima 

menit 

 PS membacakan soal lalu menyelesaikan permasalahan 

sambil menjelaskan setiap langkah penyelesaian kepada L. 

 L mengamati proses penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau memberikan arahan 

penuntun jika PS merasa kesulitan. 

 Guru berkeliling kelas mengamati dan membantu kelancaran 

diskusi 

 Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran dan bersama 

peserta didik membahas contoh soal mengenai materi. 

 

 Setelah soal pertama terpecahkan, PS dan L bertukar peran 

dan melakukan diskusi kembali seperti di atas. 

 

 Pembahasan kedua masalah yang telah 

diberikan secara bersama-sama 

 

 Memberikan penghargaan untuk PS 

terbaik, L terbaik dan tim terbaik 

 Gambar 2.1 Bagan Model Pembelajaran TAPPS 
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Melalui model TAPPS peserta didik dapat belajar secara aktif untuk 

mencari informasi yang diperlukan. Peserta didik dituntut untuk terampil bertanya 

dan mengemukakan pendapat, menemukan informasi yang relevan dari sumber 

yang tersembunyi, mencari berbagai alternatif solusi dan menentukan cara yang 

paling efektif untuk memecahkan suatu masalah. Model TAPPS melatih peserta 

didik untuk mengorganisasikan dan menilai kualitas pemikiran mereka sendiri 

melalui kegiatan mengartikulasikan pikiran mereka kepada seorang listener ketika 

mereka memecahkan masalah. Sebagai listener, peserta didik belajar untuk 

menghargai berbagai cara logis yang digunakan oleh problem solver dalam 

memecahkan masalah. TAPPS merupakan kombinasi dari thinking-aloud dan 

teachback teqniques. Jadi TAPPPS tidak hanya melihat pemahaman peserta didik 

melalui cara berfikirnya dalam memecahkan masalah, tetapi juga melalui cara 

mengajarkan kembali apa yang telah mereka pelajari kepada orang lain.  

2.1.5.3 Teori Pendukung Model Pembelajaran TAPPS 

Model TAPPS ini mengacu pada dua teori yaitu teori interaksi sosial 

Piaget dan teori Vygotsky tentang perkembangan sosial. Dalam teorinya, Piaget 

sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 36) mengatakan bahwa seorang 

individu dapat mengikat, memahami, memberikan respon terhadap stimulus 

disebabkan bekerjanya schemata yang merupakan hasil interaksi antara individu 

dan lingkungan. Kemudian Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif 

terjadi ketika anak sudah membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif dan 

penyelidikan pada lingkungan fisik dan sosial di lingkungan sekitar. Sehubungan 

dengan hal tersebut terdapat dua teori yang dikemukakan oleh Piaget, yaitu 
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asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi terjadi ketika seorang anak menerima 

konsep, keterampilan dan informasi yang diperoleh dari pengalaman mereka 

dengan lingkungan dalam rangka mengembangkan pola atau skema pemahaman, 

sedangkan proses akomodasi terjadi ketika skema mental harus diubah untuk 

menyesuaikan dengan konsep, keterampilan dan informasi baru. Kolaborasi di 

antara peserta didik sangat diperlukan karena kegiatan ini akan menunjukkan 

pandangan yang berbeda dari yang lainnya agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep serta lebih mampu 

memecahkan masalah-masalah kompleks dibandingkan dengan peserta didik yang 

belajar secara individu. Jika teori Piaget dikaitkan dengan model pembelajaran 

TAPPS yaitu terdapat kolaborasi antar peserta didik, maka diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan penalaran peserta didik terhadap suatu konsep 

sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah-masalah kompleks.  

Selain Piaget, model TAPPS juga berhubungan dengan teori Vygotsky. 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Supriadi (2009: 7) menyebutkan bahwa 

proses peningkatan pemahaman pada diri siswa terjadi sebagai akibat adanya 

pembelajaran. Interaksi sosial berupa proses diskusi antara peserta didik dan guru 

ternyata mampu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengoptimalkan proses belajarnya, yakni untuk berbagi dan memodifikasi cara 

berfikir masing-masing. Selain itu terdapat juga kemungkinan bagi sebagian 

peserta didik untuk menampilkan argumentasi mereka sendiri serta bagi peserta 

didik lainnya memperoleh kesempatan untuk mencoba menangkap pola fikir 

peserta didik lainnya. Rangkaian tersebut diyakini akan membimbing siswa untuk 
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berpikir menuju ke tahapan yang lebih tinggi. Proses ini menurut Vygotsky 

disebut zone of proximal development (ZPD). Teori Vygotsky dapat dikaitkan 

dengan model pembelajaran TAPPS yaitu adanya interaksi sosial antara peserta 

didik dan guru dalam membahas materi serta soal dengan jalan diskusi. Model 

TAPPS juga mengondisikan peserta didik untuk bekerja secara berpasangan untuk 

memecahkan masalah, dalam hal ini terjadi interaksi dimana salah satu peserta 

didik sebagai problem solver mengungkapakan argumentasinya sedangkan peserta 

didik lain sebagai listener berusaha menangkap pola pikir pasangan diskusinya. 

2.1.5.4 Kelemahan dan Kelebihan Model TAAPS 

Suatu model pembelajaran diterapkan untuk memberikan situasi 

pembelajaran yang tersusun rapi guna mencapai tujuan pembelajaran, namun 

dalam aplikasinya kita tidak dapat serta merta menentukan model pembelajaran 

mana yang paling efektif. Pemilihan model pembelajaran harus 

mempertimbangkan hal-hal misalnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Hal-

hal tersebut dapat kita pertimbangkan salah satunya dengan merujuk pada 

kelebihan dan kelemahan model pembelajaran, karena setiap metode atau model 

pembelajaran pasti mempunyai ciri khas,  kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. 

Seperti halnya dengan model-model lain, model pembelajaran TAPPS 

juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Johnson&Chung (1999:2) dalam sebuah 

jurnalnya mengungkapkan kelebihan model TAPPS menurut para ahli, yakni:  
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1. Setiap anggota pada pasangan TAPPS dapat saling belajar mengenai strategi 

pemecahan masalah satu sama lain sehingga mereka sadar tentang proses 

berpikir masing-masing.  

2. TAPPS menuntut seorang problem solver untuk berpikir sambil menjelaskan 

sehingga pola berpikir mereka lebih terstruktur. 

3. Dialog pada TAPPS membantu membangun kerangka kerja kontekstual  yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik.  

4. TAPPS memungkinkan peserta didik untuk melatih konsep, mengaitkannya 

dengan kerangka kerja yang sudah ada, dan menghasilkan pemahaman materi 

yang lebih mendalam. 

Selain memiliki kelebihan, Johnson (1999: 2) berpendapat bahwa TAPPS juga 

memiliki kekurangan antara lain:  

1. Berpikir sambil menjelaskan kepada orang lain bukanlah hal yang mudah. 

Seseorang pasti akan kesulitan untuk memilih kata, apalagi untuk orang yang 

tidak terbiasa berbicara. 

2. Menjadi seorang listener yang harus menuntun problem solver memecahkan 

masalah sekaligus memonitor segala yang dilakukan problem solver tanpa 

berpikir untuk mengerjakan masalah tersebut sendiri juga bukanlah hal yang 

mudah, apalagi jika listener menganggap dirinya akan mampu menyelesaikan 

masalah tersebut dengan lebih baik. 

3. TAPPS memerlukan banyak waktu. 
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2.1.6 Media pembelajaran berupa Kartu Permasalahan 

Kartu permasalahan adalah media pembelajaran berupa kartu yang berisi 

butir-butir soal pemecahan masalah matematika. Maksud utama dari media kartu 

permasalahan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik melalui serangkaian pemikiran kritis dengan 

menghindarkan dalam pembuatan kesimpulan secara tergesa-gesa. Proses 

menimbang-nimbang berbagai alternatif solusi permasalahan dan menangguhkan 

solusi sampai terdapat bukti-bukti yang cukup akan menjadi dasar dalam 

pemanfatan media ini. 

Fungsi dari kartu permasalahan adalah (a) membantu peserta didik untuk 

menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan pendapat dalam diskusi, 

(b) membantu dan memudahkan guru dalam kegiatan diskusi, (c) menjadikan 

pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Bagi guru media ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal peserta didik apabila kartu permasalahan diberikan 

kepada peserta didik sebelum masuk ke materi pembelajaran. Selain itu media ini 

juga dapat mempermudah dalam mengkondisikan situasi belajar peserta didik jika 

media ini diberikan kepada peserta didik setelah penyampaian materi 

pembelajaran. Media kartu permasalaham dapat melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dengan bimbingan guru yang proaktif 

sehingga menciptakan kondisi belajar yang efektif, efisien dan produktif. 

Tujuan dari penggunaan media kartu permasalahan adalah untuk (1) 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masahah, (2) 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis terutama dalam mencari sebab akibat 
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suatu permasalahan, (3) memberikan pengetahuan dan kecakapan praktis kepada 

peserta didik yang bernilai atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, (4) peserta 

didik dapat belajar bagaimana bertindak dalam situasi yang baru, (5) peserta didik 

dapat belajar bekerja secara sistematis saat memecahkan suatu permasalahan. 

Menurut Hujodo (2005: 92) keunggulan penggunaan media kartu  adalah sebagai 

berikut (1) peserta didik akan gemar menyelesaikan masalah-masalah yang 

didasarkan pada pengalamannya sendiri karena dituntut mengerjakan sesuai 

dengan kemampuannya, (2) prinsip psikologis terpenuhi yaitu konsep/ 

generalisasi dari hal yang kongkret ke abstrak, (3) peserta didik dapat menemukan 

konsep sehingga memungkinkan untuk mentransfer ke masalah lain yang relevan, 

dan (4) meningkatkan aktivitas peserta didik, karena memungkinkan peserta didik 

untuk bekerja sama dalam arti saling bertukar ide. 

2.1.7 Model TAPPS berbantuan Kartu Permasalahan 

Model pembelajaran TAPPS pelaksanaannya menitikberatkan kepada 

kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan secara berpasangan. Melalui model 

TAPPS peserta didik dapat belajar secara aktif untuk mencari informasi yang 

diperlukan, peserta didik dituntut untuk terampil bertanya dan mengemukakan 

pendapat, menemukan informasi yang relevan dari sumber yang tersembunyi, 

mencari berbagai alternatif solusi dan menentukan cara yang paling efektif untuk 

memecahkan suatu masalah. Sedangkan kartu permasalahan merupakan media 

berupa kartu yang berisikan butir-butir soal pemecahan masalah yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Jadi dapat dibentuk sebuah 

kombinasi model pembelajaran TAPPS berbantuan media kartu pemasalahan 
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yang diharapkan dapat membentuk karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah yang hasil akhirnya mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah peseta didik. 

Model pembelajaran TAPPS memiliki sintaks yang berguna untuk 

mengarahkan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Implementasi model pembelajaran TAPPS ini nantinya akan dibantu oleh kartu 

permasalahan, oleh karena itu sintaks model pembelajaran akan dimodifikasi 

sedemikian rupa tanpa mengurangi dan merusak isi sintaks model pembelajaran 

TAPPS yang semula. Implementasi model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut. 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik membahas tagihan tugas terstruktur dengan bimbingan 

guru. 

b. Peserta didik mendapatkan motivasi pentingnya kerja keras dan manfaat  

mempelajari materi. 

c. Peserta didik  mengingat kembali pengertian dan sifat-sifat bangun 

segiempat (apersepsi). 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan inti tahapannya adalah sebagai berikut: 

Fase 1: 
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a. Peserta didik membangun karakter kerja keras dengan mengerjakan 

LKPD dan soal dalam buku siswa untuk menentukan rumus keliling dan 

luas tanpa bantuan guru terlebih dahulu. 

b. Peserta didik bersama guru membahas LKPD. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dari hasil pembahasan.  

Fase 2: 

a. Guru mengkoordinasi peserta didik untuk membentuk kelompok 

(berpasangan) 

b. Peserta didik mendapatkan kartu permasalahan dan dapat  

mempelajarinya selama beberapa menit. 

Fase 3: 

a. PS1 menggunakan keterampilannya dalam memecahankan masalah 

sambil menjelaskan setiap langkah penyelesaian kepada L1 

b. L1 bekerja keras dalam mengamati proses penyelesaian masalah PS1, 

bertanya jika ada hal yang kurang dipahami atau memberikan arahan 

penuntun jika PS1 merasa kesulitan. 

c. Guru berkeliling kelas memberikan bimbingan (scaffolding) dan 

membantu kelancaran diskusi. 

Fase 4: 

PS1 dan L1 bertukar peran dan melakukan diskusi kembali seperti fase 3 

untuk memecahkan masalah yang lain. 

Fase 5: 

Pembahasan masalah secara bersama-sama 
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Fase 6: 

Pemberian penghargaan untuk PS dan L terbaik. 

3. Penutup 

Kegiatan penutup tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik membuat rangkuman dan refleksi pembelajaran. 

b. Peserta didik melakukan kuis. 

c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur dengan harapan agar karakter 

kerja keras peserta didik dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

2.1.8 Kajian Materi Luas dan Keliling Segiempat 

Materi segiempat merupakan materi geometri yang diberikan kepada 

peserta didik kelas VII pada semester 2. Materi tersebut masuk dalam standar 

kompetensi (SK) ke-6 mengenai geometri yaitu memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan ukurannya. Standar kompetensi tersebut memiliki 

beberapa kompetensi dasar dengan indikator-indikator sesuai silabus yang 

disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Penjabaran KD dan Indikator SK ke-6 

No KD Kompetensi Dasar Indikator 

KD 6.1  Mengidentifikasi sifat-

sifat segitiga 

berdasarkan sisi dan 

sudutnya. 

Menjelaskan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan sisi-sisinya dan besar 

sudutnya. 

KD 6.2  Mengidentifiasi sifat-

sifat persegi panjang, 

persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat dan layang-

layang. 

1. Menjelaskan pengertian 

jajargenjang, persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, trapesium, 

dan layang-layang menurut sifatnya. 

2. Menjelaskan sifat-sifat segi empat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 
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No KD Kompetensi Dasar Indikator 

KD 6.3  Menghitung keliling dan 

luas bangun segitiga dan 

segi empat serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

1. Menurunkan rumus keliling dan 

luas bangun segitiga dan segi empat. 

2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas bangun segitiga 

dan segi empat. 

KD 6.4  Melukis segitiga, garis 

tinggi, garis bagi, garis 

berat, dan garis sumbu. 

1.   Melukis segitiga yang diketahui tiga 

sisinya, dua sisi satu sudut apitnya 

atau satu sisi dan dua sudut. 

2.   Melukis garis tinggi, garis bagi, 

garis berat, dan garis sumbu suatu 

segitiga. 

3. Melukis segitiga sama kaki dan 

segitiga sama sisi. 

 

Masalah yang telah ditemukan dan dikemukakan dalam latar belakang 

adalah mengenai luas dan keliling segiempat, oleh karena itu penelitian ini 

menggunakan materi KD 6.3. Walaupun materi segiempat dan segitiga tersebut 

saling berhubungan, dalam pembelajarannya di sekolah kedua materi tersebut 

dipelajari secara terpisah namun masih beriringan. Indikator-indikator yang 

terdapat pada KD 6.3 dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut. 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi dan dapat menggunakan dalam 

perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

3. Menentukan rumus keliling dan luas jajargenjang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

4. Menentukan rumus keliling dan luas belahketupat dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 
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5. Menentukan rumus keliling dan luas layang-layang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

6. Menentukan rumus keliling dan luas trapesium dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Indikator menurunkan rumus keliling dan luas bangun-bangun segiempat 

ditekankan untuk membangun dan memantapkan pemahaman konsep peserta 

didik sehingga rumus tersebut tidak hanya dipelajari sebagai suatu hafalan 

melainkan sebagai konsep yang mereka ketahui asal usulnya. Sedangkan indikator 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun 

segiempat ditekankan pada pemberian soal-soal berbentuk soal cerita bermuatan 

pemecahan masalah untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan peserta 

didik dalam memecahkan masalah.  

Pengetahuan mengenai asal usul konsep diperoleh peserta didik melalui 

penemuan. Bruner sebagaimana dikutip dalam Aisyah (2007) menyebutkan bahwa 

peserta didik belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip dalam memecahkan masalah, dan guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan 

peserta didik menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri, bukan 

memberi tahu tetapi memberikan kesempatan atau dengan berdialog agar peserta 

didik menemukan sendiri. Pembelajaran ini membangkitkan keingintahuan 

peserta didik, memotivasi peserta didik untuk bekerja sampai menemukan 

jawabannya. Peserta didik belajar memecahkan secara mandiri dengan 

keterampilan berpikir sebab mereka harus menganalisis dan memanipulasi 
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informasi. Materi keliling dan luas segiempat serta contoh soal pemecahan 

masalah secara ringkas sebagai berikut. 

2.1.8.1 Jajargenjang 

 

 

Gambar 2.2 Bangun Jajargenjang 

1. Pengertian Jajargenjang 

Menurut Kusni (2003: 14), jajargenjang adalah segiempat yang sisi-sisinya 

sepasang-sepasang sejajar 

2. Rumus Keliling Jajargenjang 

Untuk setiap jajargenjang dengan keliling K, panjang sisi-sisinya a dan b, 

maka K = 2 x (a + b). 

3. Rumus Luas Jajargenjang 

Untuk setiap jajargenjang dengan luas L, panjang alas a, dan tingginya t, 

maka L = a x t. 

2.1.8.2 Persegi Panjang 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bangun Persegi Panjang 

1. Pengertian Persegi Panjang 

b 

a 

t 

A B 

C D 

A B 

C D 

l 

p 
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Menurut Kusni (2003: 15), persegi panjang adalah suatu jajargenjang yang 

satu sudutnya siku-siku. 

2. Rumus Keliling Persegi Panjang 

Untuk setiap persegi panjang dengan keliling K, panjangnya p dan lebarnya l 

maka K = 2 (p + l). 

3. Rumus Luas Persegi Panjang 

Untuk setiap persegi panjang dengan luas L, panjangnya p dan lebarnya l 

maka L = p x l. 

2.1.8.3 Belahketupat 

 

 

 

Gambar 2.4 Bangun Belahketupat 

1. Pengertian Belahketupat 

Menurut Kusni (2003: 16), belahketupat adalah jajargenjang yang kedua 

sisinya yang berurutan sama panjang.  

2. Rumus Keliling Belahketupat 

Untuk setiap belahketupat dengan keliling K, panjang sisinya s, maka K = 4s. 

3. Rumus Luas Belahketupat 

Untuk setiap belahketupat dengan luas L, panjang diagonal pertama d1 dan 

panjang diagonal keduanya d2, maka L = ½ x d1 x d2 

 

A 

B 

C 

D 
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2.1.8.4 Persegi 

 

 

 

Gambar 2.5 Bangun Persegi 

1. Pengertian Persegi 

Menurut Kusni (2003: 17), persegi adalah suatu segiempat yang semua 

sisinya sama panjang dan satu sudutnya siku-siku. 

2. Rumus Keliling Persegi 

Untuk setiap persegi dengan keliling K, panjang sisi s, maka K = 4s. 

3. Rumus Luas Persegi 

Untuk setiap persegi dengan luas L, panjang sisi s, maka L = s
2
. 

2.1.8.5 Layang-layang 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Bangun Layang-layang 

1. Pengertian Layang-layang 

Menurut Wintarti dkk (2008: 277), layang-layang adalah segiempat yang 

diagonal-diagonalnya saling tegaklurus dan salah satu diagonalnya membagi 

diagonal lainnya menjadi dua sama panjang.  

A B 

C D 

s 

A 

B 
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D 
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2. Rumus Keliling Layang-layang 

Untuk setiap layang-layang dengan keliling K, panjang sisi-sisinya a dan b, 

maka K = 2(a + b). 

3. Rumus Luas Layang-layang 

Untuk setiap layang-layang dengan luas L, panjang diagonal pertama d1 dan 

panjang diagonal keduanya d2, maka L = ½ x d1 x d2. 

2.1.8.6 Trapesium 

 

 

 

Gambar 2.7 Bangun Trapesium 

1. Pengertian Trapesium 

Menurut Kusni (2003: 17), trapesium adalah segiempat yang memiliki tepat 

sepasang sisi yang sejajar.  

2. Rumus Keliling Trapesium 

Untuk setiap trapesium dengan keliling K, panjang sisi-sisinya a, b, c, dan d, 

maka K = a + b + c + d. 

3. Rumus Luas Trapesium 

Untuk setiap trapesium dengan luas L, panjang sisi-sisi yang sejajar a dan b, 

tingginya t, maka L = ½ x (a + b) x t.  
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2.1.8.7 Contoh Soal Pemecahan Masalah 

1. Terdapat sebuah cermin berbentuk belah ketupat berbingkai ukiran. Jarak 

kedua sudut yang berhadapan pada cermin tersebut adalah 120 cm dan 90 cm. 

Di sekelilingnya terdapat ukiran dengan lebar 10 cm dari sudutnya dan sejajar 

dengan sisi cermin. Berapa luas dari ukiran tersebut? 

Langkah penyelesaiannya: 

a. Memahami masalah 

Peserta didik harus mampu memahami apa yang diketahui, dan yang 

ditanyakan, pada soal tersebut maka: 

Diketahui: cermin berbentuk belah ketupat berbingkai ukiran; 

d1 = 120 cm; d2 = 90 cm; lebar ukiran = 10 cm. 

Ditanya: Luas ukiran. 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Peserta didik mampu mencari hubungan apa yang diketahui dengan apa 

yang ditanyakan. Pada soal ini, untuk menjawab apa yang ditanyakan  

maka langkah penghitungannya: 

1) Membuat sketsa gambar cermin berbingkai. 

2) Mencari luas cermin dengan bingkainya. 

3) Mencari panjang diagonal-diagonal cermin tanpa bingkainya. 

4) Menghitung luas cermin tanpa bingkai. 

5) Mencari selisih luas cermin dengan bingkai dan luas cermin tanpa 

bingkai. 

c. Melaksanakan pemecahan masalah 
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Peserta didik melakukan perhitungan sesuai perencanaan pemecahan 

masalah. 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

Cermin dengan bingkainya = BK 1 

Diagonalnya: 

d1 = 120 + 20 = 140 cm; 

d2 = 90 + 20 = 110 cm 

Luas BK 1   
 

 
       

 
 

 
         

        

          

Cermin tanpa bingkainya = BK 2 

Diagonalnya: 

d1 = 120 cm; 

d2 = 90 cm 

Luas BK 2   
 

 
       

 
 

 
        

90 cm 

120 cm 

10 cm 
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Luas bingkai = luas cermin dengan bingkai – luas cermin tanpa bingkai 

= luas BK 1 – luas BK 2 

= 7700 – 5400 

= 2300 

d. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

Peserta didik memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

masalah serta menterjemahkan hasil menjadi suatu kesimpulan. Jadi luas 

bingkai ukiran tersebut 2300    . 

2. Kertas yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layang-layang adalah 270 

cm
2
. Bila perbandingan buluh bambu sebagai kedua diagonalnya adalah 3:5 

tentukan panjang masing-masing buluh bambu yang akan digunakan sebagai 

diagonal-diagonalnya? 

Langkah penyelesaiannya: 

a. Memahami masalah 

Peserta didik harus mampu memahami apa yang diketahui, dan yang 

ditanyakan, pada soal tersebut maka: 

Diketahui: layang-layang ; 

Luas kertas = 270 cm
2
;  

Perbandingan d1 dan d2 = 3 : 5. 

Ditanya: panjang masing masing buluh bambu yang akan digunakan 

sebagai diagonal-diagonalnya. 
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b. Merencanakan pemecahan masalah 

Peserta didik mampu mencari hubungan apa yang diketahui dengan apa 

yang ditanyakan. Pada soal ini, untuk menjawab apa yang ditanyakan  

maka langkah penghitungannya: 

1) Memisalkan diagonal-diagonal layang-layang. 

2) Menghitung luas layang-layang dengan pemisalan. 

3) Memasukkan perbandingan diagonal dalam persamaan. 

4) Mencari panjang d2 

5) Mencari panjang d1 (atau sebaliknya) 

c. Melaksanakan pemecahan masalah 

Peserta didik melakukan perhitungan sesuai perencanaan pemecahan 

masalah. 

Misalkan d1 = a dan d2 = b 

a : b = 3: 5 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
   

Luas  
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d. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

Peserta didik memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

masalah serta menterjemahkan hasil menjadi suatu kesimpulan. Jadi 

panjang diagonal-diagonal layang-layang adalah 18 cm dan 30 cm. 

2.1.9 Ketuntasan Pembelajaran 

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah 

menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam 

menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah 

kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. 

Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar 

(LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.  

KKM ditetapkan oleh sekolah dengan memperhatikan intake, 

kompleksitas, dan kemampuan daya dukung. Intake merupakan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik. Intake untuk kelas VII dapat didasarkan pada 

hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Nilai Ujian Nasional 

(NUN), tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan untuk kelas VIII dan IX 

didasarkan pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester atau kelas 

sebelumnya. Kompleksitas adalah kesulitan setiap KD atau indikator yang harus 
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dicapai oleh peserta didik. Daya dukung berupa ketersedian tenaga, sarana dan 

prasarana pendidikan yang diperlukan, biaya operasional pendidikan, manajemen 

sekolah dan kepedulian stakeholders sekolah (Depdiknas, 2009: 12-14). 

Penetapan KKM oleh sekolah dapat dilakukan dengan menafsirkan kriteria ketiga 

unsur tersebut yang selanjutnya dirata-rata sehingga diperoleh batas nilai 

minimum ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-

rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun 

pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Peserta Didik 

(Depdiknas, 2009: 8).  

Penelitian ini menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah untuk 

menentukan pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Peneliti menetapkan  

batas ketuntasan sesuai pembelajaran untuk ketuntasan individual sebesar 80. 

Sedangkan ketuntasan minimal untuk satu kelas (ketuntasan klasikal) adalah 85% 

dari seluruh peserta didik dalam satu kelas (Mulyasa, 2009: 254).  

2.1.10 Hasil Penelitian Tekait 

1. Penelitian Scott D. Johnson dan Shih-Pung Chung (1994) berjudul “The 

Effect of Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) on the 

Troubleshooting Ability of Aviation Technician Students”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang diajar menggunakan TAPPS 

menunjukkan akurasi dalam pemecahan masalah yang lebih baik. Selain itu 

peserta didik lebih mengetahui adanya kesalahan dan letak kesalahan selama 

memecahkan masalah. Penggunaan model TAPPS juga menjadikan peserta 
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didik dapat menggunakan keterampilan kognitifnya untuk mengevaluasi 

pemecahan masalah. 

2. Penelitian Yuniawatika (2008) berjudul “Penerapan Metode Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematik Peserta didik SMP: Penelitian Eksperimen pada 

Peserta didik Kelas VIII SMPN 1 Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematik antara peserta didik yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode TAPPS dan peserta didik yang 

mendapat pembelajaran matematika dengan menggunakan metode non-

TAPPS (pembelajaran biasa). Peningkatan kemampuan komunikasi 

matematik peserta didik yang mendapat pembelajaran dengan metode TAPPS 

lebih baik dari peserta didik yang mendapat pembelajaran metode non-

TAPPS (pembelajaran biasa). Selain itu, sebagian besar peserta didik 

menunjukkan respon yang positif terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. Dengan kata lain, pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode TAPPS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik 

peserta didik SMP. Hal ini ditunjukkan melalui pendapat peserta didik dalam 

angket maupun pada hasil wawancara. 

3. Penelitian Hidayati (2010) berjudul “Penerapan Media Kartu Permasalahan 

(Card Problem) dalam Pembelajaran Diskusi Peserta didik Kelas VII SMP 

Negeri 9 Cimahi”. Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil kemampuan 

berbicara peserta didik pada saat prates dan postes. Data tersebut diolah 
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dengan menggunakan statistik. Perhitungan ini dilakukan dengan menguji 

perbedaan rata-rata data prates dan postes, normalitas data prates dan postes, 

uji homogenitas, dan uji signifikansi. Hasil perhitungan kenaikan rata-rata 

data prates pada kelas kontrol sebesar 49,44 ke nilai rata-rata postes sebesar 

54,55 mencapai 5,11, sedangkan kenaikan rata-rata data prates pada kelas 

eksperimen sebesar 50,41 ke nilai rata-rata postes sebesar 70,36 mencapai 

19,95.  

4. Penelitian Muchayat (2011), berjudul “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Matematika dengan Strategi Ideal Problem Solving Bermuatan 

Pendidikan Karakter”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran strategi IDEAL Problem Solving bermuatan 

pendidikan karakter mencapai ketuntasan belajar. Kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik di kelas yang menggunakan strategi IDEAL Problem 

Solving bermuatan pendidikan karakter lebih baik daripada kelas yang 

menggunakan pembelajaran ekspositori dengan kelompok belajar 

konvensional. Aktivitas dan motivasi belajar peserta didik secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik di kelas yang menggunakan strategi IDEAL Problem Solving bermuatan 

pendidikan karakter. 

5. Penelitian Minnarti Milliza Anwar dkk (2012) berjudul “Pengaruh Penerapan 

Strategi Thinking Aloud Problem Solving (TAPPS) terhadap Pemecahan 

Masalah Matematis Peserta didik Kelas VIII SMPN 1 Padang Ganting 

Kabupaten Tanah Datar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemecahan 
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masalah matematis peserta didik yang diajarkan menggunakan TAPPS lebih 

baik daripada yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai masih 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMP Negeri 1 Salatiga 

yang dikhususkan pada materi luas dan keliling segiempat (Balitbang, 2012). 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada guru matematika, peneliti 

berasumsi bahwa masalah tersebut diakibatkan oleh penggunaan model 

pembelajaran yang tidak menekankan pada pemecahan masalah, kurang adanya 

pemberian soal-soal pemecahan masalah, dan belum maksimalnya penggunaan 

media pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah. Disamping itu 

dalam pembelajaran, guru juga belum mengadakan penilaian terhadap karakter 

peserta didik. Kenyataan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

yang diharapkan dapat mengembangkan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah sehingga diharapkan pula kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Ketercapaian ketiga 

aspek tersebut akan dinilai sebagai penilaian aspek afektif, psikomotor, dan 

kognitif. 

Peneliti memilih model pembelajaran TAPPS dengan beberapa alasan: (1) 

model pembelajaran TAPPS menekankan pada kegiatan pemecahan masalah, 

sehingga keterampilan pemecahan masalah peserta didik dapat terlatih, (2) model 

pembelajaran TAPPS meminta peserta didik untuk bekerja sama secara 
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berpasangan, hal ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan kegiatan 

diskusi yang lebih terfokus dan dapat dengan leluasa dalam menyampaikan idenya 

dalam memecahkan suatu masalah, (3) pembagian tugas sebagai problem solver 

dan listener memudahkan peserta didik untuk mengetahui apa yang dipahami dan 

apa yang belum dipahami oleh dirinya sendiri dan pasangan diskusinya, dan (4) 

guru dalam model ini berperan sebagai fasilitator, jika terdapat kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, guru dapat membantu dengan 

cara menjadi listener, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

sebenarnya merupakan bantuan menuju sesuatu yang dibutuhkan peserta didik 

serta memberikan arahan tanpa mengungkapkan seluruh jawaban yang dibutuhan 

oleh peserta didik. Alasan keempat menunjukkan adanya praktik scaffolding  yang 

dilakukan oleh guru. Pada praktiknya scaffolding juga dilakukan peserta didik 

sendiri yaitu ketika bertugas menjadi listener. Oleh karena itu secara tidak 

langsung model TAPPS memuat scaffolding dalam pemecahan masalah. 

Media pembelajaran yang dipilih  untuk membantu model TAPPS adalah 

kartu permasalahan. Penggunaan kartu permasalahan yang didesain secara 

menarik dan bersifat kontekstual diharapkan dapat meningkatkan minat peserta 

didik untuk aktif memecahkan permasalahan yang ada. Kegiatan diskusi untuk 

memecahkan masalah di kartu permasalahan juga dipandang lebih menarik karena 

peserta didik dapat menerapkan konsep yang dipelajarinya untuk menyelesaikan 

masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik lebih mengetahui manfaat dan 

makna dari materi yang telah mereka pelajari.  
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Keterampilan pemecahan masalah peserta didik dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan pemecahan masalah secara berpasangan. Berbeda dengan melakukan 

pemecahan masalah secara individu, dalam proses diskusi berpasangan ini peserta 

didik lebih dituntut untuk menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah karena pada prosesnya mereka menyuarakan bagaimana jalan pikiran 

mereka. Menyuarakan pikiran bukan hal yang mudah untuk dilakukan, oleh 

karena itu dibutuhkan bantuan media. Media kartu permasalahan dalam tahap ini 

memiliki peran untuk membantu peserta didik dalam menyampaikan persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan pendapat dalam diskusi.  

Pemecahan masalah merupakan bagian yang cukup sulit untuk dikuasai 

sehingga dibutuhkan latihan serta kesungguhan dalam mempelajarinya. Soal-soal 

pemecahan masalah juga tidak dapat dengan mudah dan cepat diselesaikan, oleh 

karena itu peserta didik dituntut untuk tidak mudah menyerah. Selain itu 

memfokuskan pikiran merupakan salah satu teknik untuk dapat memecahkan 

suatu masalah, dengan pikiran yang terfokus peserta didik dapat memahami 

masaah dengan benar serta memilih berbagai macam strategi untuk memecahkan 

masalah secara efektif dan efisien. Peserta didik juga dapat memanfaatkan 

berbagai macam sumber belajar untuk memecahkan masalah, oleh karena itu 

peserta didik harus pandai memanfaatkan berbagai macam sumber belajar. 

Kesungguhan, tidak mudah menyerah, fokus, dan memanfaatkan sumber belajar 

merupakan indikator-indikator karakter kerja keras. Jadi melalui pembelajaran 

pemecahan masalah dengan tahap-tahapan model pembelajaran TAPPS 
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berbantuan kartu permasalahan ini diharapkan dapat mengembangkan karakter 

kerja keras dan keterampilan dalam pemecahan masalah peserta didik.  

Penelitian ini diawali dengan pembuatan instrumen pembelajaran dan 

penilaian yang akan dikonsultasikan dan diujicobakan sehingga menjadi 

perangkat yang siap digunakan. Selanjutnya pada setiap prapembelajaran peserta 

didik diberikan tugas terstruktur untuk mengerjakan soal dan membuat rangkuman 

materi selanjutnya yang dapat diambil dari berbagai sumber. Pemberian tugas 

terstruktur bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk meningkatkan karakter 

kerja kerasnya dalam melakukan eksplorasi menggali pengetahuan lama dan 

mencari informasi baru sebagai bekal untuk mempelajari materi selanjutnya. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan apersepsi materi prasyarat yang 

dilanjutkan dengan penagihan tugas terstruktur. Setelah tugas terstruktur berupa 

soal dibahas, peserta didik dibimbing untuk membahas LKPD yang merupakan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari. Dalam hal ini peserta didik diajak 

melakukan elaborasi, yakni mengumpulkan informasi secara interaktif dari 

berbagai teman dan dari guru melalui tanya jawab. Disini kerja keras peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran semakin ditumbuhkan.  

Pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

TAPPS berbantuan kartu permasalahan menekankan pada pembelajaran 

pemecahan masalah. Pembelajaran tersebut dalam praktiknya juga 

mengintegrasikan pendidikan karakter, dalam penelitian ini dipilih pengembangan 

karakter kerja keras. Penerapan pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan karakter kerja dan keterampilan pemecahan masalah peserta 
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didik, serta diharapkan dapat berpengaruh pula kepada kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik sehingga peserta didik mencapai ketuntasan yang 

ditetapkan. Keterampilan memecahkan masalah dan karakter kerja keras diyakini 

peneliti dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive atau snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 

2010b: 15). Sedangkan menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-

kejadian yang menjadi pusat perhatian secara kualitatif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Nazir (dalam Murdiono, 2005: 5), bahwa penelitian deskriptif bertujuan 

untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga berkehendak 

mengadakan akumulasi data dasar belaka.  Data yang dihasilkan nantinya berupa 
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kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

berupa tulisan atau bilangan, yang selanjutnya akan diuraikan apa adanya 

kemudian dikaji seringkas mungkin untuk menjawab permasalahan.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini (kualitatif) adalah 

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang 

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2010b: 297). Situasi sosial tersebut dapat 

dinyatakan sebagai penelitian yang akan dipahami secara lebih mendalam “Apa 

yang terjadi di dalamnya”.  

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Salatiga yang beralamatkan di Jl. 

Kartini No. 24 Salatiga. Kegiatan prapenelitian dilaksanakan pada bulan Januari-

April, sedangkan penelitian dilakukan mulai tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 

20 Mei 2013 selama enam kali pertemuan. 

3.2.2 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Penelitian memilih situasi sosial yang akan diteliti yaitu satu kelas diantara 

kelas VII B-VII D. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa guru 

mengajar kelas VII A-VII D dan berdasarkan nilai rapor pada semester 

sebelumnya kelas  VII B-VII D memiliki rata-rata hasil belajar yang homogen. 

Berdasarkan pemilihan secara acak tersebut peneliti mendapatkan kelas VII B, 

yang kemudian dijadikan sebagai situasi sosial dalam penelitian. Penelitian ini 

berangkat dari kasus tertentu, oleh karena itu dapat ditransferkan ke tempat lain 
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pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari.  

Menurut Moleong (2005: 224) sampling ialah menggali informasi yang 

akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, 

sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan 

pertimbangan  dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010b: 299). Sampel untuk 

penelitian ini dipertimbangkan lima orang peserta didik, yaitu peserta didik kelas 

VIIB yang dalam tes pendahuluan menempati peringkat pertama, kuartil pertama, 

kuartil kedua, kuartil ketiga, dan peringkat terakhir. Kelima orang peserta didik 

yang menjadi subjek penelitian akan diamati perkembangan karakter serta 

kemampuan pemecahan masalahnya dan diwawancarai selama penelitian 

berlangsung. 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2010a: 3). 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel independen (variabel bebas) 

dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010a: 4). Variabel dependen atau 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

adanya variabel independen.  



78 
 

 
 

Pada permasalahan pertama variabelnya adalah karakter kerja keras 

peserta didik, sedangkan pada permasalahan kedua variabel bebasnya adalah 

model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan yang akan dilihat 

pengaruhnya pada variabel terikat berupa karakter kerja keras peserta didik. Pada 

permasalahan ketiga variabelnya adalah keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik, sedangkan pada permasalahan keempat variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan yang akan dilihat 

pengaruhnya pada variabel terikat, berupa keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik. Variabel pada permasalahan kelima adalah kemampuan pemecahan 

masalah yang akan dilihat ketuntasannya. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam prosedur 

penelitian ini, yaitu. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan observasi dan wawancara pendahuluan. 

b. Mengidentifikasi masalah, merumuskan permasalahan beserta 

batasannya, mengkaji berbagai literatur sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis, metode, serta desain penelitian. 

c. Membuat proposal penelitian.  

d. Menyempurnakan proposal berdasarkan masukan-masukan dari dosen 

pembimbing. 



79 
 

 
 

e. Membuat instrumen penelitian yang disertai dengan proses bimbingan 

dengan dosen pembimbing. 

f. Mengajukan surat izin melaksanakan penelitian dari Universitas Negeri 

Semarang. Menyampaikan surat izin dari Universitas Negeri Semarang 

kepada kepala SMP Negeri 1 Salatiga sekaligus meminta izin untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

g. Melakukan tes pendahuluan kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

penelitian. 

h. Menganalisis hasil tes pendahuluan untuk pemilihan subjek penelitian. 

i. Melakukan uji coba instrumen tes untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal pemecahan 

masalah. 

j. Menganalisis hasil uji coba instrumen tes yang meliputi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal sehingga 

layak dipakai untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

k. Merevisi instrumen tes. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan. 

b. Melakukan penilaian karakter kerja keras dan keterampilan pemecahan 

masalah terhadap subjek penelitian yang dipilih. 
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c. Melakukan wawancara terhadap peserta didik terpilih dan guru mata 

pelajaran. 

d. Pelaksanaan tes akhir kemampuan pemecahan masalah. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengumpulkan data hasil nilai tes kemampuan pemecahan masalah serta 

hasil pengamatan dan wawancara. 

b. Mengolah dan menganalisis peningkatan karakter kerja keras dan 

keterampilan pemecahan masalah berdasarkan data hasil observasi 

didukung dengan data hasil wawancara. 

c. Mengolah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah untuk 

mengetahui ketuntasannya. 

4. Tahap Pembuatan Kesimpulan 

Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kesimpulan berdasarkan data-data 

yang diperoleh. 

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Suharsimi, 2010: 193). Secara garis besar instrumen penelitian dibagi 

menjadi dua yaitu instrumen tes dan  instrumen nontes. Instrumen tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik yaitu kemampuan pemecahan 

masalah. Sedangkan intrumen nontes digunakan untuk mengumpulkan data 
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mengenai aspek afektif yaitu karakter kerja keras dan aspek psikomotorik yaitu 

keterampilan memecahkan masalah. 

1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi, 2010: 193). 

Instrumen tes yang dimaksud adalah berupa tes kemampuan pemecahan masalah. 

Tes kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini berbentuk soal uraian. 

Tes bentuk uraian dipilih karena proses berpikir peserta didik, pemahaman peserta 

didik terhadap masalah, langkah-langkah pengerjaan, langkah-langkah pemecahan 

masalah, serta ketelitian peserta didik dapat terlihat. Sebelum membuat soal tes, 

kisi-kisi soal tes tersebut dibuat terlebih dahulu, kemudian soal tes yang telah 

dibuat dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru matematika di 

sekolah penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui validitas teoritik dari 

instrumen yang akan dibuat. Sebelum tes tersebut digunakan, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba instrumen pada kelas yang telah ditentukan sebelumnya untuk 

mengetahui kelayakan instrumen yang akan digunakan.  

Setelah instrumen diuji coba dan direvisi, instrumen berupa soal tersebut 

diberikan kepada kelas penelitian sehingga peneliti memperoleh data. Setelah data 

diperoleh, peneliti harus melakukan penskoran terhadap hasi tes tersebut. 

Kegiatan penskoran tes diperlukan karena sesuatu yang diukur dengan tes 

merupakan besaran non fisis yang tidak dapat diukur secara langsung 

sebagaimana mengukur panjang kayu menggunakan mistar. Peniaian kemampuan 
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pemecahan masalah memperhatikan indikator-indikator kemampuan pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

a. peserta didik dapat memahami soal dengan benar; 

b. peserta didik dapat merencanakan penggunaan berbagai macam prosedur dan 

strategi yang mengarah pada jawaban yang benar; 

c. peserta didik dapat menggunakan berbagai macam prosedur dan strategi yang 

mengarah pada jawaban yang benar; 

d. peserta didik melakukan pemeriksaan kembali terhaddap hasil pemecahan 

masalah. 

2. Lembar Pengamatan Karakter Kerja Keras 

Kerja keras adalah salah satu karakter yang menunjukkan kemampuan 

afektif peserta didik. Oleh karena itu instrumen yang akan digunakan adalah 

instrumen penilaian afektif. Menurut Andersen (dalam Depdiknas, 2008a: 7) ada 

dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode 

observasi dan metode laporan diri. Penelitian ini akan digunakan metode 

observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari 

perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologi.  

Penilaian karakter kerja keras peserta didik menggunakan lembar 

pengamatan berupa rubrik dengan skala penilaian (rating scale). Kulm (dalam 

Walle, 2008: 85) menyatakan bahwa rubrik adalah sebuah kerangka kerja yang 

dapat didesain oleh guru untuk kelompok peserta didik khusus atau tugas khusus 

matematika. Instrumen berupa lembar pengamatan disusun dengan menetapkan 

tujuan pengukuran, selanjutnya dibuat kisi-kisi instrumen yang merupakan 
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matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Dilanjutkan dengan 

penyusunan instrumen berupa indikator-indikator yang menunjukkan karakter 

kerja keras  dengan bimbingan dosen pembimbing serta memberikan skala 

penilaian. Skala yang digunakan dalam lembar penilaian adalah Skala Likert yang 

dimodifikasi dengan skor tertinggi tiap butir adalah 4 dan terendah adalah 1. 

Masing-masing skor menunjukkan kriteria sebagai berikut: 4 (pencapaian penuh), 

3 (pencapaian pokok), 2 (pencapaian sebagian), 1 (pencapaian sedikit). Instrumen 

yang telah dibuat dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk selanjutnya 

dilakukan telaah instrumen untuk memperbaiki instrumen.  Berikut ini adalah 

indikator karakter kerja keras untuk sekolah menengah menurut Hasan (2010: 39). 

a. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar. 

b. Fokus pada pelajaran. 

c. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 

d. Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas di kelas 

dan luar kelas. 

e. Berusaha untuk mencari informasi tentang materi pelajaran dari berbagai 

sumber. 

3. Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah  

Keterampilan pemecahan masalah merupakan aspek psikomotorik yang 

akan dinilai dalam pembelajaran. Lembar pengamatan yang digunakan hampir 

sama dengan lembar pengamatan afektif dalam pengamatan karakter kerja keras, 

yang berbeda hanya indikator-indikatornya. Tahap-tahap penyusunannya juga 



84 
 

 
 

sama dengan lembar pengamatan karakter kerja keras. Penilaiannya menurut 

Kuswana (2012: 190)  memperhatikan indikator sebagai berikut: 

a. Pengulangan tujuan dan masalah yang berbeda untuk mempertimbangkan 

jenis pemecahannya. 

b. Pengakuan peran yang penting dari ketelitian. 

c. Penggunaan representasi masalah melalui grafik, diagram pohon, matrik dan 

model. 

d. Pemahaman kendala mengenai pandangan dunia. 

e. Pemilihan strategi terbaik untuk pemecahan jenis masalah. 

f. Pencarian analogi. 

Marsigit (2011: 8) menambahkan bahwa indikator keterampilan pemecahan 

masalah meliputi: 

a. memahami pokok persoalan, 

b. mendiskusikan alternatif pemecahannya, 

c. memecah persoalan utama menjadi bagian – bagian kecil, 

d. menyederhanakan persoalan, 

e. menggunakan pengalaman masa lampau dan menggunakan intuisi 

untuk menemukan alternatif pemecahannya, 

f. mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, mencatat apa 

yang terjadi, mengecek hasilnya dengan mengulang kembali 

langkah - langkahnya, dan 

g. mencoba memahami dan menyelesaikan persoalan yang lain.  
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4. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur untuk mengetahui karakter kerja keras dan keterampilan pemecahan 

masalah pada peserta didik. Oleh karena itu peneliti menyiapkan instrumen berupa 

pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pedoman 

wawancara  memiliki keunggulan yaitu data hasil wawancara mudah diolah dan 

dianalisis untuk dibuat kesimpulan. Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

merupakan pengembangan dari indikator-indikator karakter kerja keras dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan sari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono, 2010b: 330). Dalam menggunakan metode triangulasi selain 

peneliti berusaha mengumpulkan data, peneliti juga dapat mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik mencakup 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Oleh karenanya, peneliti menggunakan metode observasi partisipasif, 

wawancara mendalam, dan sumber data secara serempak, sedangkan metode tes 

merupakan metode tambahan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. Data yang diperoleh melalui metode tes juga akan digunakan untuk 

mendukung data lainnya dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi 

sumber mencakup pengumpulan data dari sumber yang berbeda. Penelitian ini 
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menggunakan sumber penelitian yaitu dari observer, peserta didik, dan guru 

matematika. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi Partisipasif untuk Karakter Kerja Keras dan Keterampilan 

Pemecahan Masalah 

Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap tingkah laku dan 

aktifitas peserta didik. Dalam observasi partisipasif peneliti terlibat dalam 

kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian (Sugiyono, 2010b: 310). Peneliti dalam penelitian ini berperan 

sebagai guru yang melakukan pengajaran serta melakukan observasi 

mengenai perilaku dan karakter peserta didik. Selain itu peneliti juga dapat 

meminta bantuan observer untuk mengamati peserta didik. Observasi 

dilakukan dengan mengamati, mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat yang selanjutnya akan 

dianalisis.  

2. Metode Wawancara Mendalam untuk Karakter Kerja Keras dan Ketrampilan 

Pemecahan Masalah 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 

2010b: 317). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, 
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dalam praktiknya peneliti dibantu oleh instrumen pedoman wawancara untuk 

mengetahui sikap dan karakter peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Jadi dengan wawancara ini 

peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam mengintrepretasikan kegiatan pembelajaran dan karakter yang ada 

dalam dirinya, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Selain 

itu hasil wawancara juga dapat digunakan untuk mengecek kredibilitas data 

observasi, apakah hal yang dilakukan oleh subjek penelitian yang diperoleh 

melalui hasil observasi cocok dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh 

subjek penelitian. 

3. Metode Tes untuk Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Tes tersebut diberikan kepada populasi yang 

di dalamnya terdapat subjek penelitian, untuk mengetahui apakah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan dapat mencapai 

ketuntasan. Tes ini terdiri dari butir-butir soal uraian pada materi pokok luas 

dan keliling bangun segiempat. Instrumen tes telah diujicobakan pada kelas 

yang telah ditentukan, yaitu kelas VII A SMP Negeri 1 Salatiga. 

3.7 Teknik Analisis Instrumen Tes 

Instrumen penilaian kognitif yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes kemampuan pemecahan masalah yang berbentuk soal uraian. Oleh 

karena itu teknik analisis instrumen yang digunakan adalah untuk menganalisis 
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soal uraian. Sebuah instrumen tes dikatakan sebagai alat ukur yang baik jika 

memenuhi persyaratan tes sebagai berikut: 

3.7.1 Validitas Butir Soal 

Menurut Suharsimi (2010: 211) sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2010a: 350), 

instrumen yang berupa tes perlu diuji validitas isi (content validity) dan validitas 

konstruksi (construct validity). Instrumen berupa non tes cukup diuji validitas 

konstruksi (construct validity). Validitas konstruksi suatu tes dapat diperoleh 

dengan menggunakan pendapat para ahli, dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing serta guru mata pelajaran. Setelah instrumen dikonstruksi tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Instrumen yang telah disetujui oleh 

para ahli diujicobakan dalam populasi yang diambil. Validitas isi suatu tes dapat 

diperoleh dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang 

diajarkan. Validitas dari setiap butir soal dapat dihitung dengan rumus korelasi 

Product Moment angka kasar: 

     2222 








YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti  

X : Skor tiap butir soal  

Y : Skor total butir soal (Suharsimi,2007: 72) 
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Penafsiran harga koefisien korelasi ada dua cara yaitu dengan melihat 

harga r dan diintepretasikan misalnya korelasi tinggi, cukup, dan sebagainya serta 

dengan mengkonsultasikannya ke tabel r product moment  (Suharsimi, 2007: 75). 

Hasil perhitungan  kemudian dibandingkan pada tabel kritis r product moment, 

dengan taraf signifikansi α=5% dengan N banyaknya peserta didik yang diteliti. 

Jika rxy > rtabel maka item tersebut valid. Butir soal yang tidak valid dalam 

instrumen tes dibuang jika terdapat butir soal lain yang valid untuk indikator yang 

sama. Sedangkan apabila suatu indikator belum terwakili dalam instrumen maka 

butir yang tidak valid diganti dengan butir soal baru dengan indikator yang sama.  

Dengan  responden sebanyak 30 peserta didik dan taraf signifikansi α=5% 

diperoleh harga rtabel  = 0,361. Butir soal dikatakan valid jika rxy > rtabel . Dari 12 

butir soal diperoleh nilai rxy > rtabel untuk semua butir soal, oleh karena itu seluruh 

butir soal ujicoba merupakan soal yang valid. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 20. 

3.7.2 Reliabilitas Soal 

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2010a: 354). Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg 

memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Suharsimi, 2007: 86). 

Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus Alpha 

Crombath sebagai berikut. 
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Keterangan: 

11r  : reliabilitas instrumen 

n : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

i  : jumlah varians tiap butir soal 

2

t  : varians total 

Dengan rumus varians 2  :   

 

N

N

X
X






2

2

2  

Keterangan:  

X: skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir; 

N: jumlah peserta tes. 

(Suharsimi, 2007: 109-110) 

Perolehan koefisien korelasi yakni r11 baru menunjuk pada tinggi 

rendahnya koefisien tersebut, lebih sempurnanya penghitungan reliabilitas sampai 

pada kesimpulan yaitu dengan pengujian terhadap tabel r product moment. 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai r11  dikonsultasikan dengan harga rtabel 

dengan taraf signifikan α=5% dengan N banyaknya peserta didik yang diteliti, jika 

r11 > rtabel   maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Alpha Crombath untuk n 

banyaknya butir soal berjumlah 12 butir diperoleh nilai 11r  0,855396. Nilai 11r  

dibandingkan dengan harga rtabel dengan taraf signifikan α=5% dengan responden 

sebanyak 30 peserta didik sehingga diperoleh harga rtabel = 0,361. Ternyata r11 > 
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rtabel, maka item tes yang diujicobakan reliabel. Perhitungan lebih lanjut dapat 

dilihat pada Lampiran 19. 

3.7.3 Taraf Kesukaran Butir Soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index) (Suharsimi, 2007: 207). Butir soal yang baik 

adalah butir soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang 

mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar menyebabkan peserta didik 

menjadi putus asa dan tidak semangat untuk memecahkan soal. Indeks kesukaran 

butir soal uraian dapat dihitung dengan rumus berikut: 

SMI

X
P   

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

X  : Rata-rata jawaban benar  

SMI : Skor Maksimum Ideal 

Klasifikasi interpretasi untuk indeks kesukaran menurut Suharsimi (2007: 210) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Koefisien Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 Soal sukar 

0,31 ≤ P ≤  0,70 Soal sedang 

0,71 ≤ P ≤  1,00 Soal mudah 
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Menurut Surapranata (2004: 47) kriteria pemilihan butir soal berdasarkan tingkat 

kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kategori Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Koefisien Indeks Kesukaran Kriteria 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 Diterima 

0,11 ≤ P ≤  0,29 atau 0,71 ≤ P ≤  0,90 Direvisi 

P ≤0,10 atau P >0,9 Ditolak 

Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran pada soal uji coba dalam 

penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Empat butir soal yang termasuk dalam kriteria sukar, yaitu butir soal nomor 

8,10, 11, dan 12. 

2. Enam butir soal yang termasuk dalam kriteria sedang, yaitu butir soal nomor 

2,4,5,6,7, dan 9. 

3. Dua butir soal yang termasuk dalam kriteria mudah, yaitu butir soal nomor 1 

dan 3. 

Perhitungan lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 21. 

3.7.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta 

didik dengan kemampuan rendah (Suharsimi, 2007: 211). Daya pembeda tiap 

butir soal dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 
SMI

XX
D

BA 
  

Keterangan: 
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D : Daya Pembeda 

AX  : Rata-rata jawaban benar dari kelompok atas 

BX  : Rata-rata jawaban benar dari kelompok bawah 

SMI  : Skor Maksimum Ideal  

Lebih jelasnya, langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung daya beda 

menurut Santyasa (2005:7) adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung jumlah skor tiap peserta didik. 

2. Mengurutkan skor total dari skor tertinggi hingga skor terskecil. 

3. Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlahnya peserta 

didik banyak (≥30) maka dapat ditetapkan 27%. 

4. Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok. 

5. Menghitung daya beda soal. 

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda menurut Suharsimi (2007: 218) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda 

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,21 ≤ D ≤  0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41 ≤ D ≤  0,70 Baik (good) 

0,71 ≤ D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

Jika butir soal memiliki D negatif maka butir soal tersebut tidak baik. Jadi, semua 

butir soal yang mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja. Menurut Zulaiha 

(2008:28) kriteria pemilihan soal berdasarkan daya pembeda butir soal adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kategori Koefisien Daya Pembeda Butir Soal 

Koefisien Daya Pembeda Kategori 

D > 0,25 Diterima 

0 < D ≤  0,25 Direvisi 

D ≤ 0 Ditolak 

Setelah dilakukan analisis daya pembeda pada soal uji coba dalam 

penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Satu butir soal yang daya pembedanya dalam kriteria jelek, yaitu butir soal 

nomor 3. 

2. Dua butir soal yang daya pembedanya dalam kriteria cukup, yaitu butir soal 

nomor 1 dan 12 

3. Enam butir soal yang daya pembedanya dalam kriteria baik, yaitu butir soal 

nomor 2,4,5,9,10, dan 11. 

4. Tiga butir soal yang daya pembedanya dalam kriteria baik sekali, yaitu butir 

soal nomor 6,7, dan 8. 

Perhitungan lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 22. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diolah dalam penelitian ini berasal dari instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes berupa tes kemampuan pemecahan masalah dan instrumen 

nontes berupa lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah serta pedoman wawancara. Setelah data diperoleh kemudian 

dilakukan pengolahan data berdasarkan uraian di bawah ini. 
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3.8.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh berupa hasil nilai tes pendahuluan dan tes akhir 

kemampuan pemecahan masalah. Tes akhir kemampuan pemecahan masalah 

dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah sampel 

telah memencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan. Apabila nilai tes akhir 

peserta didik ≥ 80 maka dikatakan mencapai ketuntasan individual, sebaliknya 

dikatakan tidak tuntas. Ketuntasan klasikal juga dihitung untuk mengetahui 

apakah kelas populasi dapat mencapai ketuntasan minimal klasikal, yaitu 85% 

dari banyaknya peserta didik yang mengikuti tes. 

3.8.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif pada dasarnya ingin memahami situasi sosial 

menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan 

keseluruhan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun 

dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama pengumpulan data 

(Sugiyono, 2010b: 336), berikut uraiannya. 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis sebelum di lapangan dilakukan dengan studi pendahuluan 

terhadap data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Peneliti melakukan analisis sebelum di lapangan dengan cara observasi awal 

kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru matematika, dan mengumpulkan 

data sekunder berupa hasil belajar peserta didik serta hasil ulangan peserta didik 
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pada materi sebelumnya. Data-data ini digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian mengenai kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik serta karakter kerja keras peserta didik. 

b. Analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan ketika peneliti di lapangan 

adalah sebagai berikut. 

1) Data Reduction  (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti akan menemukan 

data yang makin kompleks, banyak dan rumit. Oleh karena itu peneliti perlu 

melakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, 

memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Peneliti dalam mereduksi data, 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah 

pada temuan, oleh karena itu sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi 

data. Tahap reduksi data pada penelitian ini adalah sebagai berikut mengoreksi 

hasil pekerjaan tes pendahuluan peserta didik, yang kemudian digunakan untuk 

menentukan peserta didik yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Selanjutnya hasil pengamatan terhadap subjek penelitian dihitung skornya 

kemudian disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi. Hasil 

wawancara terhadap subjek penelitian dan guru kemudian disederhanakan 

menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi. 
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2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2010b: 341) menyatakan bahwa yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks dan bersifat naratif.  

3) Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2010b: 341) adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal 

penelitian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat 

dipandang sebagai kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif diharapkan merupakan temuan baru. Temuan tersebut berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dalam penelitian ini berupa hipotesis 

yang telah diajukan sebelumnya. 

c. Analisis selama di lapangan Model Spradley 

Spradley (dalam Sugiyono, 2010b: 345) membagi analisis data dalam 

penelitian berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut: 

a. Analisis Domain 
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Analisis doman pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran 

umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau subjek 

penelitian. Dalam situasi sosial akan ditemukan berbagai domain atau 

kategori. Peneliti dalam hal ini menetapkan domain tertentu sebagai 

pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih 

maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. 

b. Analisis Taksonomi 

Domain yang dipilih pada analisis doman selanjutkan akan dijabarkan 

menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. 

c. Analisis Komponensial 

Analisis ini digunakan untuk mencari ciri spesifik pada setiap struktur 

internal dengan mengontraskan antar elemen. Hal ini dilakukan dengan 

melakukan observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang 

mengontraskan. 

d. Analisis Tema Kultural 

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan di antara domain, dan 

bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan seloanjutnya dinyatakan 

ke dalam tema/judul. 

Selain mengikuti tahap-tahap analisis data di atas data kualitatif yang 

diperoleh dari penilaian keterampilan pemecahan masalah juga akan diolah 

dengan menggunakan indeks gain. Indeks gain merupakan perbandingan nilai 

gain yang dinormalisasikan. Menurut Hake sebagaimana dikutip dalam 
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(Fachrurazi, 2011: 82) gain ternormalisasi yang dapat dihitung dengan rumus 

berikut:  

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain






 

Lebih lanjut kriteria indeks gain menurut Hake tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Kriterian Indeks Gain 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

 

Indeks gain yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan gain keterampilan pemecahan masalah peserta didik, mengingat gain 

absolut (selisih antara skor akhir dan awal) tidak dapat menjelaskan secara tepat 

mana yang sebenarnya dikatakan gain tinggi dan mana yang dikatakan gain 

rendah. Misalnya, peserta didik yang memiliki gain 3 dari 2 ke 5 dan peserta didik 

yang memiliki gain 3 dari 6 ke 9 dari suatu soal dengan skor maksimal 10. Gain 

absolut menyatakan bahwa kedua peserta didik memiliki gain yang sama. Padahal 

secara logis seharusnya peserta didik yang kedua memiliki gain lebih tinggi dari 

peserta didik yang pertama. Hal ini karena usaha untuk meningkatkan skor dari 6 

ke 9 akan lebih berat daripada meningkatkan dari 2 ke 5. Dalam hal ini indeks 

gain menggantikan kedudukan rata-rata keterampilan pemecahan masalah dalam 

pengujian. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Peneliti pada bab ini akan menguraikan data hasil penelitian mengenai 

permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I dan didukung oleh teori pada 

Bab II. Pengambilan data terfokus pada karakter kerja keras, keterampilan 

pemecahan masalah, dan kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian. 

Subjek penelitian berjumlah 5 orang, dipilih dari 30 peserta didik berdasarkan 

hasil tes pendahuluan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013. Subjek 

penelitian terdiri dari subjek A, B, C, D, dan E disingkat menjadi S.A, S.B, S.C, 

S.D, dan S.E. Masing-masing merupakan peserta didik yang mendapatkan 

rangking pertama, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan terakhir. 

Kepada kelima subjek dilakukan pengamatan dan wawancara, dengan tanpa 

mendeskriminasikan peserta didik lain dalam kelas penelitian. Daftar nilai tes 

pendahuluan dan pemilihan subjek penelitian lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 23.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan 

kejadian-kejadian yang menjadi pusat perhatian secara kualitatif. Data yang 

dihasilkan berupa kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara berupa tulisan atau bilangan. 
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4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan populasi 

satu kelas, yaitu kelas VII B. Penelitian dilakukan dalam lima kali pertemuan 

pembelajaran untuk materi luas dan keliling segiempat. Kegiatan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

Penentuan materi pokok dilaksanakan sebelum penelitian dimulai, materi 

disesuaikan dengan masalah yang ditemukan yaitu luas dan keliling segiempat. 

Peneliti selanjutnya menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

masalah, yaitu TAPPS. Peneliti juga menentukan media yang digunakan yaitu 

kartu pemasalahan dilanjutkan dengan merancang rencana kegiatan pembelajaran, 

menyusun lembar kerja peserta didik, buku peserta didik serta instrumen penilaian 

untuk karakter kerja keras, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan 

pemecahan masalah. Perangkat penilaian selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6 sampai Lampiran 17, sedangkan perangkat pembelajaran dapat dilihat 

pada Lampiran 24 sampai Lampiran 30. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan dimulai dengan apersepsi dan pembahasan tugas terstruktur, 

dilanjutkan dengan tanya jawab untuk membahas materi dan contoh soal. 

Kegiatan selanjutnya adalah pemecahan masalah secara berpasangan bermediakan 

kartu permasalahan. Masing-masing peserta didik memiliki tugas yang berbeda, 

yaitu sebagai listener dan problem solver. Soal kemudian dibahas bersama-sama 

peserta didik dengan bimbingan guru. Penguatan diberikan kepada kelompok 
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terbaik yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa kuis. Pembelajaran 

diakhiri dengan konfirmasi dan penarikan kesimpulan oleh peserta didik dengan 

bimbingan guru. Pembelajaran yang dilaksanakan sifatnya berkembang, yaitu 

menyesuaikan keadaan peserta didik tanpa menghilangkan esensi dari rencana 

pembelajaran secara umum. 

4.1.2 Deskripsi Data Karakter Kerja Keras (Afektif) 

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk membentuk karakter kerja keras 

peserta didik, oleh karena itu dalam kegiatan prapembelajaran, pembelajaran dan 

pascapembelajaran guru menyisipkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong 

peserta didik untuk mengembangkan karakter kerja kerasnya. Data karakter kerja 

keras diperoleh dengan mengamati subjek penelitian ketika pembelajaran 

berlangsung dan melakukan wawancara di luar pembelajaran, data tersebut 

kemudian dideskripsikan untuk mengetahui perkembangan karakter kerja keras 

selama penelitian berlangsung. Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

wawancara dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 31.  

Peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, begitupula peserta 

didik yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Melalui pembelajaran yang sama 

mereka dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang berbeda, termasuk karakter 

kerja kerasnya. Berikut ini adalah deskripsi mengenai perkembangan karakter 

kerja keras dari kelima orang subjek penelitian selama lima pertemuan. 

 

 

 



103 
 

 
 

4.2.1.1 Karakter Kerja Keras S.A  

S.A merupakan peserta didik yang memperoleh rangking pertama untuk 

nilai tes pendahuluan. Pengamatan terhadap S.A pada pertemuan I menunjukkan 

bahwa semangat dan antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. 

S.A lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan-pertemuan 

selanjutnya karena mendapat dorongan. Penagihan tugas terstruktur juga 

dilakukan pada setiap pertemuan untuk mengetahui kerja keras peserta didik 

dalam mempersiapkan diri sebelum pembelajaran berlangsung. S.A pada 

pertemuan I belum mengerjakan tugas terstrukur sama sekali. Hal ini dikarenakan 

ia belum mengetahui secara jelas maksud diberikan tugas terstruktur, sehingga 

walaupun telah diberikan instruksi untuk mengerjakan tugas, sebagian besar 

peserta didik tidak mengerjakan. S.A mengerjakan tugas terstrukur yang diberikan 

pada pertemuan II dan III walaupun masih belum lengkap sehingga harus 

dilengkapi pada saat pembelajaran. Sikap S.A untuk mengerjakan tugas terstruktur 

diperoleh pula pada saat wawancara sebagai berikut: 

P :  Dengan pemberian tugas terstrukur setiap pertemuan apakah 

membuat kamu keberatan? 

S.A : Tidak, malah saya senang. 

P : Apakah benar dikerjakan tugasnya? 

S.A : Benar 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

S.A pada pertemuan IV-V mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan walaupun 

masih ada yang beberapa bagian yang kurang teliti. 

S.A dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran dan mendengarkan 

penjelasan guru, namun beberapa kali masih bergurau dengan teman sehingga 

tidak fokus, hal ini berlangsung dari pertemuan I sampai V. S.A cukup aktif 
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menanggapi penjelasan guru pada pertemuan I-III, namun pada dua pertemuan 

terakhir ia lebih pasif dan hanya menanggapi jika diperintahkan.  Berdasarkan 

pengamatan S.A memang tidak terbiasa untuk membuat catatan, sehingga pada 

pertemuan I sampai III ia membuat catatan tetapi sangat singkat. Berdasarkan 

wawancara S.A menuturkan: 

P :  Kamu membuat catatan atau tidak? 

S.A : Tidak Bu. 

P : Kenapa tidak? 

S.A : Yang membuat malas buat catatan itu karena catatan saya 

pernah hilang. 

P : Kalau keadaannya demikian, lalu apa yang kamu lakukan? 

S.A : Ya mencatat lagi, saat dijelaskan langsung saya catat di LKS. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Peneliti melihat masih banyak peserta didik tidak membuat catatan, oleh karena 

itu peneliti memberikan dorongan dengan menjelaskan manfaat membuat catatan 

yang rapi bagi kemudahan belajar peserta didik. Setelah S.A mendapatkan 

dorongan pada pertemuan IV dan V, ia mau membuat catatan yang lebih lengkap 

walaupun belum rapi.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa S.A memiliki kemauan untuk 

menghadapi kesulitan belajar pada taraf normal dari pertemuan I-V. Kemauan ini 

ditunjukkan dari usaha yang dilakukannya jika mengalami kesulitan, yakni 

dengan berdiskusi dengan teman atau bertanya kepada guru. Pernyataan S.A 

mengenai usahanya: 

P :  Kalau kesulitan dalam memahami materi atau soal apa yang 

kamu lakukan? 

S.A : Diskusi dengan teman, tergantung kalau ulangan ya tidak, kalau 

PR yang diskusi dengan teman. 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 

Jika menemui kesulitan S.A juga bertanya kepada guru walaupun masih jarang, 

seperti dikutip dalam wawancara berikut: 
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P :  Kalau mengalami kesulitan dalam belajar, kamu bertanya 

kepada siapa? 

S.A : Teman, kalau bisa ya ke teman dulu. 

P : Kalau ke guru? 

S.A : Jarang 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Tercatat pada pertemuan I-III S.A hanya bertanya sekali pada guru, setelah guru 

mendorongnya supaya tidak sungkan untuk bertanya kepada guru, S.A tanpa 

disuruh mau bertanya jika menemui kesulitan pada pertemuan IV-V. 

Peserta didik dalam setiap pertemuan diberikan beberapa masalah untuk 

dipecahkan secara berpasangan dengan mengikuti aturan TAPPS.  S.A pada 

pertemuan I memiliki kesiapan diri dalam menghadapi masalah walaupun masih 

harus didorong. Kebiasaan dalam menerima masalah menjadikan S.A dapat 

menunjukkan kesiapan dalam menerima masalah yang ditunjukkan dengan 

kepercayaan diri dalam memecahkan masalah. S.A juga menunjukkan kesigapan 

dalam memecahkan masalah yang diterima, hal tersebut ditunjukkan pada 

pertemuan II-V. S.A juga selalu mengerjakan permasalahan yang diberikan secara 

tuntas sampai batas waktu yang diberikan. Dalam memecahkan masalah S.A juga 

berani berkomunikasi dengan pasangannya walaupun pada pertemuan I ia masih 

kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai listener. Setelah pertemuan II-

V S.A telah terbiasa dalam menjalankan perannya baik sebagai problem solver 

maupun listener. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

P :  Saat pembelajaran, kalian berperan sebagai pemecah masalah 

dan pendengar, apakah dilakukan secara betul-betul? 

S.A : Yang satu mengerjakan, yang satu nanya-nanya itu to Bu. 

P : Iya, apakah dilakukan? 

S.A : Iya dilakukan, tetapi cepat 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 
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Kerja keras peserta didik juga dilihat dari kebiasaan belajarnya diluar 

pembelajaran. S.A pada pertemuan I belum berlatih mengerjakan soal, namun 

pada pertemuan-pertemuan berikutnya lebih sering untuk berlatih mandiri dengan 

mengerjakan soal-soal dan tugas yang diberikan. S.A pada pertemuan I juga 

belum membuat rangkuman, baru setelah disuruh S.A mengerjakan walaupun 

hanya dari satu sumber, seperti dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut: 

P : Apakah kamu secara rutin membuat rangkuman? 

S.A : Kalau tidak disuruh, saya tidak membuat. Kalau disuruh baru 

saya buat. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

S.A juga memiliki kebiasaan untuk mengulangi apa yang ia peroleh saat 

pelajaran, terutama jika mendapat tugas atau PR. Lembar pengamatan karakter 

kerja keras untuk S.A dapat dilihat pada Lampiran 32. Berikut adalah skor 

yang diperoleh S.A untuk karakter kerja keras dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.1 Perolehan Skor Afektif (Karakter Kerja Keras) S.A 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 34 42 43 45 51 

 

4.2.1.2 Karakter Kerja Keras S.B 

S.B merupakan peserta didik yang mendapatkan rangking kuartil pertama 

dalam tes pendahuluan. Semangat dan antusias S.B dalam mengikuti 

pembelajaran pada pertemuan I masih kurang. Ia baru menunjukkan semangat 

normal yang pada pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah dilakukan pendekatan 

oleh guru, bahkan pada pertemuan ke V semangat belajarnya tinggi karena 

mengetahui bahwa pada pertemuan selanjutnya akan diadakan tes. Sama seperti 

kebanyakan peserta didik lain pada pertemuan I, S.B belum mengerjakan tugas 
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terstrukur sama sekali. Pada pertemuan II dan III peserta didik mengerjakan tugas 

terstrukur yang diberikan walaupun masih belum lengkap dan rapi. Sikap S.B saat 

menerima tugas terstruktur didukung hasil wawancara berikut: 

P : Apakah kamu mengerjakan tugas? 

S.B : Dikerjakan, tetapi kadang-kadang malas juga. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

  

Pada pertemuan IV-V guru membuat aturan agar tugas terstruktur dikumpulkan 

dahulu sebelum dibahas bersama-sama. Dengan dorongan tersebut S.B mau 

mengerjakan tugas dengan lengkap teliti dan rapi. 

S.B pada  pertemuan I-II terlihat masih tidak dapat memfokuskan 

perhatian pada pembelajaran, hal ini diungkapkan pada saat wawancara: 

P : Tadi kelihatannya saat pembelajaran berlangsung kamu ramai 

terus dengan teman didepanmu ya? 

S.B : Iya. 

P : Sama siapa tadi? 

S.B : Bram Bu. 

P : Ramainya mendiskusikan pelajaran atau yang lain? 

S.B : Ramai yang lain. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Setelah dilakukan perpindahan tempat duduk, pada pertemuan III-IV S.B lebih 

dapat menfokuskan perhatian dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pada 

pertemuan I-III S.B cukup aktif menanggapi penjelasan guru, namun pada 

pertemuan IV ia lebih pasif dan hanya menanggapi jika diperintahkan. S.B 

menjadi lebih aktif kembali pada pertemuan V. Berdasarkan pengamatan pada 

pertemuan I S.B tidak membuat catatan sama sekali, namun pada pertemuan II-III 

sudah mau mencatat hal-hal yang penting walaupun belum lengkap. Berdasarkan 

wawancara S.B menuturkan: 

P : Kamu membuat catatan atau tidak? 

S.B : Tidak membuat, tetapi kadang kalau susah saya tulis. 
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  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Setelah diberikan pengarahan mengenai manfaat membuat catatan pada 

pertemuan IV-V S.B membuat catatan yang lebih lengkap dan rapi. 
 

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa S.B memiliki kemauan untuk 

menghadapi kesulitan belajar pada taraf normal dari pertemuan I-V. Kemauan ini 

ditunjukkan dari usaha yang dilakukannya jika mengalami kesulitan dalam 

memahami materi atau  mengerjakan soal sebagaimana dituturkan oleh S.B dalam 

wawancara sebagai berikut: 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba 

coba lagi? 

S.B : Berusa lagi, kalau mentok ya tanya teman, kalau tidak bisa ya 

tanya guru, kalau ulangan ya mengarang 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 

Jika menemui kesulitan S.B juga kadang-kadang bertanya kepada guru, seperti 

dikutip dalam wawancara berikut: 

P : Kalau mengalami kesulitan waktu pelajaran, apakah kamu 

bertanya kepada guru juga? 

S.B : Ya, kadang-kadang 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Tercatat pada pertemuan I-IV S.B cukup aktif bertanya pada guru, sedangkan 

pada pertemuan V S.B bersikap lebih aktif dengan menanyakan kesulitan yang 

ditemuinya.  

Peserta didik dalam setiap pertemuan juga diberikan beberapa masalah 

untuk dipecahkan secara berpasangan dengan mengikuti aturan TAPPS.  Pada 

pertemuan I S.B memiliki kesiapan diri dalam menghadapi masalah walaupun 

harus didorong. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya S.B lebih percaya diri 

dalam memecahkan masalah yang ditemui, bahkan ia berani menjelaskan hasil 

temuannya di depan kelas. S.B juga selalu mengerjakan permasalahan yang 
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diberikan secara tuntas sampai batas waktu yang diberikan. Ia juga berani 

berkomunikasi dengan pasangannya saat memecahkan masalah walaupun pada 

pertemuan I masing kebingungan dalam menjalankan perannya. Pada 

pertemuan II-V S.B terlihat telah terbiasa dalam menjalankan perannya, baik 

sebagai problem solver maupun listener. Hal tersebut didukung dengan hasil 

wawancara sebagai berikut: 

P : Saat pelajaran tadi, apakah benar melakukan diskusi dengan 

teman sebangku? 

S.B : Bukan diskusi, tanya-tanyaan gitu kan Bu? 

P : Iya maksud saya itu, dilakukan dengan betul tidak? 

S.B : Iya. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

 

Kerja keras peserta didik juga dilihat dari kebiasaan belajar diluar 

pembelajaran. S.B yang pada pertemuan I tidak mengerjakan tugas terstruktur 

beserta soal didalamnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya ia lebih sering 

untuk berlatih mandiri dengan mengerjakan soal-soal dan tugas yang diberikan. 

P : Apakah kamu sering latihan soal secara mandiri atau nunggu 

disuruh dahulu? 

S.B : Saya langsung latihan sendiri. 

P : Kalau tugas dikerjakan segera atau mepet dengan pelajaran? 

S.B : Segera, nanti malam dikerjakan. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

 

S.B pada pertemuan I belum membuat tugas rangkuman, baru setelah disuruh 

S.B mau merangkum materi walaupun hanya dari satu sumber. Lembar 

pengamatan karakter kerja keras untuk S.B dapat dilihat pada Lampiran 32. 

Berikut adalah skor yang diperoleh S.B untuk karakter kerja keras dari 

pertemuan I-V: 
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Tabel 4.2 Perolehan Skor Afektif (Karakter Kerja Keras) S.B 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 30 40 44 49 52 

 

4.2.1.3 Karakter Kerja Keras S.C 

S.C merupakan peserta didik yang memperoleh rangking kuartil kedua 

pada tes pendahuluan. S.C memiliki karakter yang pendiam sehingga semangat 

dan antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran terlihat masih kurang pada 

pertemuan I. Namun setelah dilakukan dorongan, S.C menunjukan antusiasme dan 

semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan II-V. Berbeda dengan 

kebanyakan peserta didik lain pada pertemuan I-II, S.C telah mengerjakan tugas 

terstrukur sejak pertama kali diberikan walaupun masih belum lengkap. Pada 

pertemuan III-V S.C telah mengerjakan tugas terstruktur dengan lebih lengkap 

dan rapi. Sikap S.C dalam mengerjakan tugas terstruktur didukung hasil 

wawancara berikut: 

P : Apakah kamu mengerjakan tugas? 

S.C : Mengerjakan yang mana Bu? 

P : Tugas terstruktur dan PR? 

S.C : Mengerjakan, kalau PR hanya betul 1, kalau tugas terstruktur 

sebelum pertemuan sudah saya kerjakan. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

 

Secara umum S.C telah dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran, 

namun pada pertemuan I-III sesekali ia masih bergurau dengan teman sebangku. 

Pada pertemuan IV-V S.C dapat lebih fokus dan mendengarkan penjelasan dari 

guru dan teman. S.C pada pertemuan I-III masih pasif dalam menanggapi 

penjelasan guru, ia akan menanggapi jika didorong. Dorongan terus menerus 
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menjadikan S.C terbiasa menanggapi penjelasan guru walaupun dengan suara 

pelan yakni pada pertemuan IV-V. Berdasarkan pengamatan dari pertemuan I-V 

diketahui bahwa S.C sudah terbiasa membuat catatan untuk materi-materi yang 

dianggapnya penting. 

Kemauan S.C untuk menghadapi kesulitan belajar pada pertemuan I belum 

terlihat, ia lebih sering diam dan tidak menanyakan apa yang menjadi 

kesulitannya. Setelah pertemuan II-V S.C menjadi lebih aktif, bahkan pada 

pertemuan IV-V ia berani menanyakan kesulitan yang ia alami pada guru 

walaupun tidak disuruh. Tercatat pada pertemuan I S.C hanya sekali bertanya 

pada guru, sedangkan pada pertemuan II-IV ia lebih sering bertanya jika 

mengalami kesulitan. S.C juga berusaha menanyakan kesulitan yang dialaminya 

pada kakaknya ketika di rumah, seperti dikutip dalam wawancara berikut: 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kalian 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba 

coba lagi? 

S.C : Kadang diskusi, kalau dirumah dicoba dulu atau tanya sama 

kakak. 

  (Wawancara tanggal 18-05-2013) 

 

Peserta didik dalam setiap pertemuan juga diberikan beberapa masalah 

untuk dipecahkan secara berpasangan dengan mengikuti aturan TAPPS.  Pada 

pertemuan I-II S.C memiliki kesiapan diri dalam memecahkan masalah secara 

normal. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya S.C lebih percaya diri dalam 

memecahkan masalah yang ditemui, ia juga berani menjelaskan hasil pemecahan 

masalahnya kepada teman-teman. S.C secara umum dapat fokus mengerjakan 

permasalahan yang diberikan secara tuntas sampai batas waktu yang diberikan. 

S.C juga dapat berkomunikasi dengan pasangannya pada saat memecahkan 
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masalah walaupun pada pertemuan I-II masih belum berjalan dengan baik. Hal ini 

didukung oleh pernyataan S.C saat wawancara sebagai berikut: 

P : Tanya jawab di kelas untuk memecahkan soal apakah sudah 

berlangsung dengan baik? 

S.C : Kadang sering gak nyambung, atau kadang malah ngomongin 

apa gitu Bu. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

Setelah pada pertemuan III-IV berganti pasangan diskusi, S.C dapat menjalankan 

perannya dengan baik sebagai problem solver maupun listener.  

Kerja keras peserta didik juga dilihat dari kebiasaan belajarnya diluar 

pembelajaran. S.C yang pada pertemuan I masih kurang berlatih memecahkan 

soal, setelah pertemuan II-IV ia dapat lebih kontinu berlatih mengerjakan soal 

sendiri di rumah terbukti dari soal-soal pada tugas maupun PR dapat 

dikerjakannya dengan lengkap dan benar. S.C menyatakan pada saat wawancara 

sebagai berikut: 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu merasa 

dapat terampil dalam menyelesaikan soal? 

S.C : Tidak, jadi saya harus mencoba soal-soal yang lain yang lebih 

menantang, rumit. 

P : Apakah sudah kamu lakukan? 

S.C : Sudah. 

  (Wawancara tanggal 18-05-2013) 

 

S.C pada pertemuan I belum membuat tugas rangkuman karena tidak cermat 

dalam membaca tugas. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya S.C membuat 

rangkuman pada buku catatannya, namun hanya dibuat dengan bersumber dari 

tugas terstruktur dan LKPD. Lembar pengamatan karakter kerja keras untuk S.C 

dapat dilihat pada Lampiran 32. Berikut adalah skor yang diperoleh S.C untuk 

karakter kerja keras dari pertemuan I-V: 
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Tabel 4.3 Perolehan Skor Afektif (Karakter Kerja Keras) S.C 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 30 40 45 51 54 

 

4.2.1.4 Karakter Kerja Keras S.D 

S.D merupakan peserta didik yang memperoleh rangking kuartil ketiga 

pada tes pendahuluan. S.D memiliki karakter yang pendiam, terlihat pada  

pertemuan I ia belum menunjukkan semangat dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga harus didorong. Setelah dilakukan dorongan, S.D menunjukkan 

antusiasme dan semangat mengikuti pembelajaran dalam taraf normal pada 

pertemuan II-V. Pada pertemuan I S.D juga sama sekali tidak mengerjakan tugas 

terstruktur, sedangkan pada pertemuan II-IV S.D mengerjakan tugas terstruktur 

namun dengan jawaban singkat,dikerjakan soal-soalnya saja dan masih belum 

rapi. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan S.D mengenai pengerjaan 

tugas: 

P : Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? 

S.D : Sudah 

P : Mengerjakan tugas yang soal? 

S.D : Iya 

P : Kalau tugas materi selanjutnya, apakah sudah dikerjakan? 

S.D : Belum 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

 

S.D berusaha mengerjakan tugas terstruktur dengan lebih lengkap termasuk tugas 

mempelajari materi pada pertemuan V.  

Secara umum S.D telah dapat memfokuskan perhatian dan mendengarkan 

penjelasan guru saat pembelajaran dari pertemuan I-V, S.D jarang terlihat 

bergurau dengan teman. Karakter pendiam pada S.D menyebabkan S.D pasif 
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dalam menanggapi penjelasan guru pada pertemuan I-III. Dorongan terus menerus 

menjadikan S.D terbiasa menanggapi penjelasan guru walaupun dengan suara 

pelan. S.D merupakan peserta didik yang tidak terbiasa membuat catatan. Pada 

pertemuan I-II S.D hanya mencatat dengan melengkapi buku peserta didik ketika 

dibahas bersama,sedangkan pada pertemuan III-IV S.D membuat catatan yang 

lebih lengkap walaupun masih singkat. Kemauan untuk menghadapi kesulitan 

belajar S.D pada pertemuan I-III masih dalam taraf normal, ia akan berdiskusi 

dengan teman saat mengalami kesulitan namun masih jarang bertanya kepada 

guru. Setelah pertemuan IV-V S.D menjadi lebih aktif, tanpa disuruh ia akan 

bertanya kepada guru jika masih menemui kesulitan.  

Peserta didik dalam setiap pertemuan juga diberikan beberapa masalah 

untuk dipecahkan secara berpasangan dengan mengikuti aturan TAPPS.  Pada 

pertemuan I S.D tidak mendapatkan pasangan diskusi, sehingga guru 

membantunya dengan berperan sebagai pasangan diskusinya. S.D masih kesulitan 

dalam memecahkan masalah namun ia berani berkomunikasi dengan guru sebagai 

pasangannya. Pada pertemuan II-IV ia menunjukkan kesiapan dalam memecahkan 

masalah dan berusaha mengerjakannya secara tuntas sampai batas waktu yang 

diberikan. S.D menyatakan kesulitannya dalam berkomunikasi dengan teman 

sebangkunya saat memecahkan masalah pada pertemuan II, sebagaimana 

dinyatakan dalam wawancara berikut: 

P : Apakah kamu bisa diskusi dengan teman sebangku? 

S.D : Susah. 

P : Susah bagaimana? 

S.D : Ya kalau diajak diskusi tiba-tiba dia sudah mengerjakan sendiri. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 
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Menanggapi hal tersebut guru mempersilahkan S.D untuk berganti pasangan 

sehingga pada pertemuan selanjutnya ia lebih mudah berkomunikasi dan 

menjalankan perannya dengan baik sebagai problem solver maupun listener.  

Kerja keras peserta didik juga dilihat dari kebiasaan belajarnya diluar 

pembelajaran. S.D pada pertemuan I-II sudah berlatih memecahkan soal, 

namun soalnya terbatas pada soal-soal yang diberikan guru. Pada pertemuan 

selanjutnya ia lebih banyak mengerjakan banyak soal. S.D menyatakan pada 

saat wawancara sebagai berikut: 

P : Kalau kamu belajar apakah hanya membaca atau mengerjakan 

soal juga? 

S.D : Latihan soal juga. 

P : Soal-soalnya dari mana? 

S.D : Soal yang diberikan guru 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu dapat 

terampil dalam menyelesaikan soal? 

S.D : Tidak. 

P : Jadi apa yang kamu lakukan? 

S.D : Jadi saya banyak mengerjakan soal. 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 

 

S.D pada pertemuan I belum membuat rangkuman dan mempelajari materi yang 

akan dibahas, namun pada pertemuan-pertemuan berikutnya ia mau membuat 

rangkuman pada buku catatannya walaupun hanya bersumber dari tugas 

terstruktur dan LKPD. Lembar pengamatan karakter kerja keras untuk S.D dapat 

dilihat pada Lampiran 32. Berikut adalah skor yang diperoleh S.D untuk karakter 

kerja keras dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.4 Perolehan Skor Afektif (Karakter Kerja Keras) S.D 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 31 39 43 46 49 
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4.2.1.5 Karakter Kerja Keras S.E 

S.E merupakan peserta didik yang memperoleh rangking terakhir dalam 

tes pendahuluan. S.E memiliki karakter yang berubah-ubah. Semangat dan 

antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan I masih kurang, 

sehingga harus didorong oleh guru. Pada pertemuan II S.E menunjukkan 

semangat yang cukup baik, namun pada pertemuan III semangatnya menurun 

kembali. Setelah didorong kembali, S.E menunjukan antusiasme dan semangat 

mengikuti pembelajaran pada dua pertemuan terakhir. Pada pertemuan I S.E tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan, buku perserta didiknya juga tidak dibawa. 

Guru mengingatkan S.E untuk selalu membawa dan mengerjakan tugas 

terstruktur, sehingga pada pertemuan II-V ia mengerjakan tugas walaupun masih 

belum lengkap. Adanya tugas juga menjadi dorongan bagi S.E untuk belajar 

seperti dikutip dalam wawancara berikut: 

P : Apakah kamu merasa keberatan dengan adanya tugas? 

S.E : Mungkin adanya tugas malah menjadi tantangan tersendiri, 

jadinya saya belajar. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

 

Secara umum S.E telah dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran, 

namun sesekali masih bergurau dengan teman sebangku. Pada pertemuan I-II S.E 

masih pasif menanggapi penjelasan guru, ia akan menanggapi jika didorong. 

Dorongan terus menerus ternyata tidak berpengaruh banyak, S.E pada pertemuan 

IV-V juga masih pasif dalam menanggapi penjelasan guru. Berdasarkan 

pengamatan dari pertemuan I-V diketahui bahwa S.E membuat catatan sebatas 

melengkapi buku peserta didik yang belum diisi. 
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Kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar S.E pada pertemuan I masih 

rendah, ia lebih sering diam dan tidak menanyakan kesulitannya padahal saat 

ditanya S.E masing sering salah menjawab. Setelah pertemuan II-V S.E menjadi 

lebih aktif, dengan menanyakan kesulitan yang dihadapi dengan teman, seperti 

dikutip dalam wawancara berikut: 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba 

coba lagi? 

S.E : Mencoba sendiri dulu, kalau mentok tanya teman. 

  (Wawancara tanggal 18-05-2013) 

 

Tercatat pada pertemuan I-II S.E tidak bertanya pada guru, sedangkan pada 

pertemuan III-IV ia hanya sekali bertanya kepada guru jika didorong.  

Peserta didik dalam setiap pertemuan juga diberikan beberapa masalah 

untuk dipecahkan secara berpasangan dengan mengikuti aturan TAPPS.  S.E pada 

pertemuan I memiliki kesiapan diri dalam memecahkan masalah jika didorong. 

Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya S.E lebih percaya diri dalam memecahkan 

masalah yang ditemui, ia juga berani menjelaskan pemecahan masalah kepada 

teman-temannya walaupun masih harus dibimbing guru. S.E secara umum dapat 

mengerjakan permasalahan yang diberikan secara tuntas sampai batas waktu yang 

diberikan. Saat memecahkan masalah S.E sudah berani berkomunikasi dengan 

pasangannya walaupun pada pertemuan I masing belum berjalan dengan baik. Hal 

ini didukung oleh pernyataan S.E saat wawancara sebagai berikut: 

P : Apakah kamu dapat mengerjakan soal secara berpasangan? 

S.E : Bisa, tetapi kadang temannya “tellme” 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013)
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Setelah pada pertemuan II-IV berganti pasangan diskusi, S.E dapat 

menjalankan perannya dengan cukup baik sebagai problem solver maupun 

listener.  

Kerja keras peserta didik juga dilihat dari kebiasaan belajar diluar 

pembelajaran. S.E pada pertemuan I masih kurang berlatih memecahkan soal 

terbukti tugas dan soal yang diberikan belum dikerjakan sama sekali. Ia dapat 

lebih kontinu berlatih soal-soal sendiri dirumah pada pertemuan II-IV, terbukti 

dari pekerjaan soal-soal tugas maupun PR yang telah dikerjakan olehnya. 

Dorongan pada S.E sangatlah penting karena S.E mau mengerjakan tugas dan 

latihan soal jika disuruh, seperti pernyataanya sebagai berikut: 

P : Apakah kalau dirumah kamu sering latihan soal? 

S.E : Menunggu disuruh. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kalian dapat 

terampil dalam menyelesaikan soal? 

S.E : Tidak, sehingga saya harus banyak latihan 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

 

S.E pada pertemuan I belum membuat tugas rangkuman karena tidak 

memperhatikan tugas yang diberikan pada buku peserta didik. Pada pertemuan-

pertemuan selanjutnya S.E membuat rangkuman pada buku catatannya, namun 

dibuat hanya bersumber dari tugas terstruktur dan LKPD. Lembar pengamatan 

karakter kerja keras untuk S.E dapat dilihat pada Lampiran 32. Berikut adalah 

skor yang diperoleh S.E untuk karakter kerja keras dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.5 Perolehan Skor Afektif (Karakter Kerja Keras) S.E 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 30 40 41 41 45 
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4.1.3 Deskripsi Data Keterampilan Pemecahan Masalah (Psikomotorik) 

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam memecahankan masalah melalui berbagai kegiatan. Data diperoleh 

dari pengamatan terhadap proses pemecahan masalah dan hasil pemecahan 

masalah subjek penelitian, serta didukung oleh hasil wawancara. 

Secara umum keterampilan pemecahan masalah yang dimiliki subjek 

penelitian berkembang selama penelitian dilakukan. Perkembangan tersebut 

berbeda untuk masing-masing subjek penelitan. Terdapat subjek penelitian yang 

memang dari awal pertemuan keterampilannya dalam memecahkan masalah 

sudah baik, namun ada pula subjek penelitian yang keterampilannya masih kurang 

dan perkembangannya lambat sehingga butuh lebih banyak dorongan dan 

scaffolding. 

4.1.3.1 Keterampilan Pemecahan Masalah S.A 

Hasil tes pendahuluan menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan 

masalah S.A cukup baik, ia mampu mengorganisasikan apa yang diketahui dan 

merancang strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Kekurangannya 

adalah ia belum dapat menuliskan langkah-langkah yang sistematis dari 

pemecahan masalah. S.A dapat memilih strategi-strategi yang paling efisien untuk 

memecahkan masalah, terkadang ia tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. Ketika pada pertemuan awal S.A diberikan masalah untuk dikerjakan, 

ia mengerjakan dengan cara cepat, tanpa menuliskan secara runtut apa yang 

diketahui, ditanyakan, dan langkah-langkahnya, seperti dinyatakannya dalam 

wawancara sebagai berikut: 
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P : Saat pembelajaran, kalian berperan sebagai pemecah masalah 

dan pendengar, apakah dilakukan secara betul-betul? 

S.A : Yang satu mengerjakan, yang satu nanya-nanya itu to Bu. 

P : Iya, apakah dilakukan? 

S.A : Iya tetapi cepat 

P : Kenapa bisa cepat, tidak menuliskan diketahui ditanyakan dan 

seterusnya? 

S.A : Tidak. 

P : Kenapa? 

S.A : Malas. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

Berikut adalah soal dan hasil pekerjaan subjek A pada wawancara I: 

Masalah : Sebuah tanah berbentuk persegi panjang berukuran 15 m x 7,5 

m akan ditanami pohon disekelilingnya kecuali pada sebuah 

sisi yang berukuran 7,5 m (berbentuk U). Jika jarak antar 

pohon 1,5 m, berapa bibit pohon yang diperlukan? 

Jawaban:  

 

Gambar 4.1 Cuplikan Pemecahan Masalah S.A 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.A telihat bahwa sebenarnya ia telah 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan namun tidak jelas. Strategi yang 

digunakan adalah membuat sketsa gambar terlebih dahulu, namun terlihat bahwa 

terdapat koreksi dalam gambar karena seharusnya bagian yang berukuran 7,5 m 

tidak ditanami pohon. S.A menggunakan rumus yang tepat yaitu keliling bidang 

terbuka, namun dalam menghitung banyaknya pohon masih terdapat kesalahan 
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karena kurang mencermati bahwa untuk banyak benda yang mengelilingi bidang 

terbuka harus ditambah dengan 1 sehingga diperoleh hasil akhir 26 pohon. S.A 

telah menuliskan pula kesimpulan yang jelas walaupun dari hasil yang salah. 

Keterampilan S.A mengalami peningkatan pada pertemuan berikutnya, 

berikut adalah hasil pekerjaan S.A pada wawancara II: 

Masalah : Pak Usman mempunyai kebun berbentuk jajargenjang dengan 

alas 120 m dan tinggi 45 m. Kebun tersebut akan ditanami 

jagung. Jika waktu yang diperlukan untuk menanam jagung 6 

m
2
 adalah 5 menit. Berapakah waktu (dalam jam) yang 

diperlukan Pak Usman untuk menyelesaikan menanam jagung 

di seluruh kebunnya jika dibantu Pak Suto yang mempunyai 

kecepatan dengan Pak Usman? 

Jawaban:  

Gambar 4.2 Cuplikan Pemecahan Masalah S.A 2 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.A pada wawancara kedua terlihat bahwa ia 

telah dapat memahami masalahnya dengan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. Tahap-tahap penyelesaian masalahanya 

singkat tetapi runtut, hanya ada kesalahan pada saat pengkonversian waktu dari 

menit ke jam. Setelah dilakukan scaffolding cara mengkonversi waktu S.A dapat 

mengoreksi dan membuat kesimpulan yang benar. 
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Data hasil pekerjaan peserta didik tersebut didukung oleh hasil wawancara 

mengenai keterampilan pemecahan masalah dan kesulitan yang dialami oleh S.A. 

Berikut adalah kutipannya: 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu 

lakukan pertama? 

S.A : Memahami soalnya, membaca soalnya sampai tuntas. 

P : Terus dicari apanya? 

S.A : Yang ditanyakan. 

P : Kalau yang diketahui? 

S.A : Oh iya yang diketahui. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami 

kesulitan? 

S.A : Tergantung soalnya. 

P : Kalau kesulitan apa yang kamu lakukan? 

S.A : Diskusi dengan teman, tergantung kalau ulanngan ya tidak, 

kalau PR yang diskusi dengan teman. 

P : Setelah memahami soal apa yang kamu lakukan setelahnya, 

apakah mencari langkah-langkah pengerjaannya? 

S.A : Ya. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu 

pakai? Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan 

dengan soal lain yang pernah kalian temui? 

S.A : Cara cepat, digambar, dan dikaitkan dengan soal yang pernah 

ditemui. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui 

perhitungan, apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? 

Misalnya dalam menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.A : Tidak. 

P : Perbandingan sering kalian jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kalian kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.A : Tidak. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah 

runtut atau cara langsungan/ instan? 

S.A : Langsungan kalau biasa, kalau ulangan pakai cara runtut. 

P : Kenapa? 

S.A : Kalau ulangan dapat nilai kalau biasa tidak. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum 

membuat kesimpulan? 

S.A : Ya. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu 

soal? 

S.A : Tidak. 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 
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Secara umum untuk pertemuan-pertemuan berikutnya S.A dapat lancar 

dan terampil dalam memecahkan masalah, hanya saja terdapat beberapa kesalahan 

yang berkaitan dengan ketelitian penghitungan akhir. Berikut adalah hasil 

pemecahan masalah lain dari S.A: 

Masalah : Pak Karta mempunyai sebidang tanah yang berbentuk 

jajargenjang dengan panjang sisi yang berdekatan adalah 50 m 

dan 52 m. Di sekeliling tanah tersebut akan ditanami pohon 

kelapa sawit dengan jarak antar pohon  dengan pohon yang 

lain adalah 2 m. Jika salah satu sisi yang panjangnya 50 m 

tidak ditanami pohon, berapa banyaknya pohon kelapa sawit 

yang diperlukan? 

Jawaban:  

 

Gambar 4.3 Cuplikan Pemecahan Masalah S.A 3 

Masalah  : Diketahui sebuah keramik berbentuk persegi, dengan motif 

persegi panjang terletak di dalamnya sedemikian sehingga 

setiap titik sudut persegi panjang itu terletak 
3

1
 bagian sisi-sisi 

persegi. Berapa luas persegi panjang, jika keliling persegi 4 

satuan panjang? 
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Jawaban: 

 

Gambar 4.4 Cuplikan Pemecahan Masalah S.A 4 

Pengamatan juga dilakukan saat pembelajaran, yaitu selama lima kali 

pertemuan. Lembar pengamatan psikomotorik S.A dapat dilihat pada Lampiran 

32. Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S.A dari 

pertemuan I-V: 

Tabel 4.6 Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) 

S.A 

 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 44 52 55 57 57 

Gain perpertemuan  0,5 0,37 0,4 0  

Kriteria  Sedang Sedang Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,81  

Kriteria  Tinggi  

 

4.1.3.2 Keterampilan Pemecahan Masalah S.B 

Berdasakan hasil tes pendahuluan diketahui keterampilan pemecahan 

masalah S.B masih kurang. Sebenarnya subjek B telah bisa memahami soal 
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dengan menuliskan secara runtut apa yang diketahui dan ditanyakan, namun ia 

terkadang masih kesulitan dalam memilih strategi dan menerapkan strategi yang 

tepat untuk memecahkan masalah. Dalam wawancara diketahui bahwa S.B 

mengerjakan soal secara runtut dan lengkap jika dinilai seperti dalam ulangan, 

seperti diungkapkannya sebagai berikut: 

P : Kalau mengerjakan soal cerita ditulis secara runtut apa yang 

diketahui, ditanyakan dan langkah-langkanya tidak? 

S.B : Ditulis, sejak ulangan fisika, soalnya dinilai. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

 

Ketika pada pertemuan awal S.B diberikan masalah untuk dikerjakan, ia 

mengerjakan dengan tanpa menuliskan secara runtut apa yang diketahui, 

ditanyakan dan langkah-langkahnya. Berikut adalah hasil pemecahan masalah S.B 

untuk masalah 1, (soal halaman 120). 

Jawaban:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Cuplikan Pemecahan Masalah S.B 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.B pada masalah 1 terlihat bahwa ia sama 

sekali tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. S.B menggunakan 

strategi dengan membuat sketsa gambar yang benar. Langkah  pertama adalah 

mencari keliling bidang yang akan ditanami, namun S.B salah menggunakan 
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rumus, bukan rumus keliling yang digunakan melainkan rumus luas. Selanjutnya 

ia mencari banyak pohon dengan membagi keliling dengan jarak antar pohon, 

namun masih kurang menambahkannnya dengan 1 karena kelilling bidang itu 

merupakan bidang terbuka. S.B telah menuliskan kesimpulan tetapi dari hasil 

yang masih salah. 

Keterampilan S.B mengalami peningkatan pada pertemuan berikutnya, 

berikut adalah hasil pekerjaan S.B untuk masalah 2 (soal di halaman 121): 

Jawaban: 

 

Gambar 4.6 Cuplikan Pemecahan Masalah S.B 2 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.B, terlihat bahwa ia telah dapat 

memahami masalahnya dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan benar dan lengkap. Tahap-tahap penyelesaian masalahanya runtut 

tetapi penulisannya kurang rapi. Langkah-langkah S.B dalam memecahkan 

masalah sudah tepat yaitu dengan mencari luas, kecepatan menanam jika 

dilakukan dua orang, menghitung waktu penanaman dan mengkonversikan 
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waktu dalam jam. Walaupun terdapat koreksi, S.B dapat mengkonversikan 

waktu dengan benar. Kesimpulan yang dibuat sudah mewakili pertanyaan 

namun masih terlalu singkat dan kurang lengkap. 

Data hasil pekerjaan peserta didik tersebut didukung oleh hasil 

wawancara mengenai keterampilan pemecahan masalah dan kesulitan yang 

dialami oleh S.B. Berikut adalah kutipannya: 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu 

lakukan pertama? 

S.B : Baca soal sampai selesai, menulis apa yang diketahui dalam 

soal tersebut, menulis yang dicari itu apa? 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami 

kesulitan? 

S.B : Sering. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.B : Kadang sering salah baca. 

P : Ketelitian dalam membaca? 

S.B : Ya. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu 

pakai? Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan 

dengan soal lain yang pernah kalian temui? 

S.B : Membuat sketsa gambar, dikaitkan dengan soal yang pernah 

dipelajari 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui 

perhitungan, apakah kalian ada kesulitan dalam penghitungan? 

Misalnya dalam menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.B : Kadang ada kesulitan, tatapi secara umum bisa. 

P : Perbandingan sering kalian jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.B : Tidak, sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan bisa? 

S.B : Kadang bisa, tetapi kalau ribet susah, kalau sederhana masih 

bisa. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah 

runtut atau cara langsungan/ instan? 

S.B : Runtut, biar tahu langkah-langkahnya, biar tidak ada yang 

terlewatkan. 

P : Apakah kalian mengecek kembali pekerjaan kalian sebelum 

membuat kesimpulan? 

S.B : Kadang-kadang ya. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu 
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soal? 

S.B : Kadang-kadang. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.B : Mencari kata-kata yang pas. 

P : Tetapi tahu cara membuat kesimpulan? 

S.B : Tahu. 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 

 
 

Secara umum untuk pertemuan-pertemuan berikutnya S.B dapat lancar 

dan terampil dalam memecahkan masalah. Berikut adalah hasil pemecahan 

masalah lain dari S.B:  

Masalah : Pak Karta mempunyai sebidang tanah yang berbentuk 

jajargenjang dengan panjang sisi yang berdekatan adalah 50 m 

dan 52 m. Di sekeliling tanah tersebut akan ditanami pohon 

kelapa sawit dengan jarak antar pohon  dengan pohon yang 

lain adalah 2 m. Jika salah satu sisi yang panjangnya 50 m 

tidak ditanami pohon, berapa banyaknya pohon kelapa sawit 

yang diperlukan? 

Jawaban:  

 

Gambar 4.7 Cuplikan Pemecahan Masalah S.B 3 

Masalah  : Pak Tani memiliki kebun berbentuk 

seperti di atas. Sebelum kebun 

ditanami, kebun akan diberi pupuk 

urea. Jika tiap meter persegi akan 

disebar 0,5 ons pupuk urea. Berapa 

kg pupuk urea yang dibutuhkan ! 

Jawaban:  8 m 

3 m 

5 m 
4 m 

5 m 
5 m 
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Gambar 4.8 Cuplikan Pemecahan Masalah S.B 4 

Pengamatan juga dilakukan saat pembelajaran, yaitu selama lima kali 

pertemuan. Lembar pengamatan psikomotorik S.B dapat dilihat pada Lampiran 

32. Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S.B: 

Tabel 4.7 Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) 

S.B 

 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 42 55 56 57 59 

Gain perpertemuan  0,72 0,2 0,25 0,67  

Kriteria  Tinggi Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V  0,94  

Kriteria  Tinggi  

 

4.1.3.3 Keterampilan Pemecahan Masalah S.C 

Hasil tes pendahuluan menunjukkan bahwa S.C dapat menuliskan 

langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis dan rapi, namun dalam 

beberapa masalah ia masih kesulitan dalam memilih dan menggunakan strategi 
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yang tepat. Ketika pada pertemuan I dan II diberikan masalah untuk dikerjakan, 

S.C menuliskan secara runtut apa yang diketahui dan ditanyakan tetapi masih 

melakukan kesalahan pada pemilihan strategi. Berikut ini adalah hasil pemecahan 

masalah S.C (soal pada halaman 121): 

Jawaban: 

 

Gambar 4.9 Cuplikan Pemecahan Masalah S.C 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.C terlihat bahwa ia telah bisa memahami 

soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar. S.C 

juga telah bisa menuliskan hal-hal yang harus dicari yaitu mencarai luas bidang 

dan waktu penanaman, namun ia melakukan kesalahan dengan membagi luas 

bidang dengan luas yang bisa ditanami selama 5 menit oleh satu orang saja 

kemudian mengalikannya dengan 2 sehingga ditemukan hasil yang salah. Peneliti 

mencoba melakukan scaffolding untuk meluruskan kesalahan tersebut, seperti 

berikut: 
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P : Kamu telah mencari luas bidang, selanjutnya apa yang kamu 

cari? 

S.C : Mencari waktu menanam. 

P : Iya benar, yang menanam berapa orang? 

S.C : Dua orang, P.Usman dan P.Suto. 

P : Masing-masing dalam waktu lima menit dapat menanami 

berapa luas tanah? 

S.C : 6 m
2
 

P : Kalau begitu jika ditanami oleh dua orang sekaligus berapa 

lahan yang bisa ditanam dalam waktu 5 menit? 

S.C : 6+6= 12 m
2
 

P : Sehingga pembagi luas bidangnya berapa? 

S.C : 12 

P : Apakah masih harus dikalikan dengan 2? 

S.C : Tidak. 

P : Coba betulkan pekerjaanmu. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

 

Setelah dilakukan pembetulan S.C memperoleh hasil yang benar serta dapat 

mengkonversikan waktu kedalam jam dengan benar, namun S.C masih lupa 

menuliskan kesimpulannya. 

Data hasil pekerjaan peserta didik tersebut didukung oleh hasil wawancara 

mengenai keterampilan pemecahan masalah dan kesulitan yang dialami oleh S.C. 

Berikut adalah kutipannya: 

P : Apakah kamu tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

S.C : Tau. 

P : Seperti apa? 

S.C : Soal yang belum terselesaikan, lebih komplit, dicari d1, d2, d3 

nya dulu. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu 

lakukan pertama? 

S.C : Mencari yang diketahuinya, membaca dulu, nyari yang dicari. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami 

kesulitan? 

S.C : Kadang bingung. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.C : Menerjemahkan, memahaminya kadang soalnya tidak jelas 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu 

pakai? Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan 

dengan soal lain yang pernah kamu temui. 
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S.C : Menggambar supaya lebih jelas, dikaitkan juga. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui 

perhitungan, apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? 

Misalnya dalam menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.C : Bisa 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.C : Udah tidak, tadi aku juga pakai perbandingan. 

P : Kalau menggunakan pemisalan bisa? 

S.C : Kadang kurang paham. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah 

runtut atau cara langsungan/ instan? 

S.C : Urut, saat latihan juga urut. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum 

membuat kesimpulan? 

S.C : Dicek, kalau masih ada waktu 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu 

soal? 

S.C : Tidak. 

  (Wawancara tanggal 18-05-2013) 

 

Secara umum untuk pertemuan-pertemuan berikutnya S.C dapat memilih 

strategi yang tepat dalam pemecaham maslah namun kekurangannya ia masih 

sering tidak teliti dalam melakukan penghitungan akhir. Berikut adalah hasil 

pekerjaan lain S.C: 

Masalah : Soal di halaman 128 

Jawaban:  

 

Gambar 4.10 Cuplikan Pemecahan Masalah S.C 2 
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Masalah  : Soal di halaman 123 

Jawaban:  

 

Gambar 4.11 Cuplikan Pemecahan Masalah S.C 3 

Masalah 5 : Soal di halaman 128 

Jawaban:  

 

Gambar 4.12 Cuplikan Pemecahan Masalah S.C 4 
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Pengamatan juga dilakukan saat pembelajaran, yaitu selama lima kali 

pertemuan. Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S.C dari 

pertemuan I-V: 

Tabel 4.8 Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) 

S.C 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 34 45 50 56 57 

Gain perpertemuan  0,69 0,33 0,6 0,25  

Kriteria  Sedang Sedang Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,88  

Kriteria  Tinggi  

 

 

4.1.3.4 Keterampilan Pemecahan Masalah S.D 

Keterampilan pemecahan masalah S.D masih kurang saat mengerjakan tes 

pendahuluan. Hasil tes menunjukkan bahwa selain belum bisa memahami 

masalah, S.D juga belum dapat merencanakan dan melaksanakan strategi 

pemecahan masalah yang tepat. S.D tidak menuliskan jawaban sesuai tahap-tahap 

pemecahan masalah mulai yang diketahui dan seterusnya, ia lebih suka 

menggunakan cara langsungan dan hanya menuliskan jika disuruh.  

Ketika pada pertemuan I dan II diberikan masalah untuk dikerjakan, 

subjek didorong untuk menuliskan langkah pemecahan masalah tersebut dengan  

runtut. Berikut adalah hasil pekerjaan S.D (soal pada halaman 128): 

Jawaban: 
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Gambar 4.13 Cuplikan Pemecahan Masalah S.D 1 

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa S.D sudah dapat memahami masalah 

dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada tahap 

penyelesaian, S.D belum menuliskan apa yang hendak dicari secara lengkap 

seperti mencari kelilingnya dahulu baru mencari banyak pohon. S.D memilih 

mencari kelilingnya terlebih dahulu baru mengurangkannya dengan 50 m tanpa 

membuat sketsa gambar, selanjutnya ia mambagi hasil keliling dengan jarak antar 

pohon dan menambahkannya dengan satu. Hasil tersebut benar tetapi setelah 

ditanyakan kenapa ditambah dengan 1 ia masih belum bisa menjawab, ia 

menambahkannya dengan 1 karena meniru teman. S.D juga belum menuliskan 

kesimpulan pemecahan masalahnya. Oleh sebab itu peneliti melakukan 

scaffolding untuk membimbing peserta didik menemukan jawaban dari masalah 

tersebut dengan analogi permasalahan yang sederhana seperti berikut: 

P : Coba kamu gambarkan sebuah bidang jajargenjang yang sisi 

berdekatannya 4 dan 2 satuan panjang! 

S.D : Sudah. 
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P : Jika setiap jarak 2 satuan kamu buat titik mengelilingi bidang 

itu secara manual berapa banyak titik yang dapat dibuat? 

S.D : 6. 

P : Lakukan dengan cara membagi keliling dengan jarak antar titik! 

S.D : 2(4+2) : 2 = 6. 

P : Apakah hasilnya sama? 

S.D : Sama. 

P : Hapus salah satu sisi yang panjangnya 2 satuan. 

S.D : Sudah. 

P : Jika setiap jarak 2 satuan kamu buat titik mengelilingi bidang 

itu secara manual berapa banyak titik yang dapat dibuat? 

S.D : 6. 

P : Lakukan dengan cara membagi keliling dengan jarak antar titik! 

S.D : (2(4+2)-2) : 2 = (12-2):2 -5. 

P : Apakah hasilnya sama? 

S.D : Tidak. 

P : Jadi bagaimana mencari titik dengan rumus jika bidangnya itu 

terbuka? 

S.D : K/Jarak + 1. 

P : Sehingga jawaban soal tadi berapa? 

S.D : 77+1=78. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S.D : Jadi pohon yang diperlukan 78 pohon. 

  (Wawancara tanggal 11-05-2013) 

  

Data hasil pekerjaan peserta didik tersebut didukung oleh hasil 

wawancara mengenai keterampilan pemecahan masalah dan kesulitan yang 

dialami oleh S.D. Berikut adalah kutipannya: 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu 

lakukan pertama? 

S.D : Mencoba mengerjakan soal, dibaca dulu, dilihat angka-

angkanya. 

P : Ditulis d1 dan d2 nya dulu apa tidak? 

S.D : Tidak biasanya. 

P : Kalau disuruh mengerjakan lengkap? 

S.D : Kalau disuruh baru ditulis. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami 

kesulitan? 

S.D : Biasanya langsung mencoba. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu 

pakai? Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan 

dengan soal lain yang pernah kamu temui? 

S.D : Mencoba-coba, jarang digambar. 
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P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui 

perhitungan, apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? 

Misalnya dalam menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.D : Tidak terlalu, susah kalau desimalnya banyak. 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.D : Lumayan, sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan/analogi bisa? 

S.D : Kalau analogi belum tahu. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah 

runtut atau cara langsungan/ instan? 

S.D : Langsungan. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum 

membuat kesimpulan? 

S.D : Ya sering dicek. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu 

soal? 

S.D : Lumayan bisa. 

  (Wawancara tanggal 17-05-2013) 

 

Secara umum untuk pertemuan-pertemuan berikutnya S.D dapat memilih 

strategi yang tepat dalam pemecahan masalah, kekurangannya adalah masih 

sering tidak teliti, kesulitan jika menemui penghitungan pecahan, dan lupa 

menuliskan apa yang dihitung. Berikut adalah hasil pemecahan masalah lain yang 

diselesaikan oleh S.D: 

Masalah : Soal di halaman 123 

Jawaban:  
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Gambar 4.14 Cuplikan Pemecahan Masalah S.D 2 

Masalah  : Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki luas 450 

m
2
 dengan perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2 : 1. Di 

sekelilingnya akan ditanami bibit pohon dengan jarak antar bibit 

pohon 1,5 m. Berapa bibit pohon yang diperlukan? 

Jawaban:  
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Gambar 4.15 Cuplikan Pemecahan Masalah S.D 3 

Pengamatan juga dilakukan saat pembelajaran, yaitu selama lima kali 

pertemuan. Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S.D dari 

pertemuan I-V 
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Tabel 4.9 Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) 

S.D 

 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 40 45 46 49 51 

Gain perpertemuan  0,25 0,07 0,21 0,27  

Kriteria  Rendah Rendah Rendah Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,55  

Kriteria  Sedang  

 

 

4.1.3.5 Keterampilan Pemecahan Masalah S.E 

S.E merupakan peserta didik dengan nilai tes pendahuluan terendah. 

Keterampilannya dalam menyelesaikan masalah pada tes pendahuluan masih 

sangat kurang. S.E belum bisa memahami soal dengan baik, masih kesulitan 

dalam merancang strategi pemecahan masalah serta kecepatannya dalam 

penghitungan dan pemecahan masalahnya masih lambat. Perlu dorongan dan 

scaffolding agar keterampilan pemecahan masalah S.E dapat meningkat. 

Ketika pada pertemuan awal S.E diberikan masalah untuk dikerjakan, S.E 

terlalu lama untuk membaca soal dan kebingungan untuk menentukan rumus apa 

yang harus digunakan. Peneliti melakukan scaffolding sebagai berikut: 

P : Pohon dalam soal akan ditanam di sekeliling tanah atau di 

dalam tanah tersebut? 

S.E : Di sekelilingnya. 

P : Berarti kamu dapat menggunakan rumus apa keliling atau luas? 

S.E : Keliling. 

  (Wawancara tanggal 10-05-2013) 

 

Setelah itu S.E dipersilahkan untuk melanjutkan pekerjaannya. Berikut adalah 

hasil pemecahan masalah S.E untuk masalah 1 (soal pada halaman 120): 

Jawaban: 
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Gambar 4.16 Cuplikan Pemecahan Masalah S.E 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan S.E pada masalah 1 terlihat bahwa ia sama 

sekali tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. S.E juga tidak 

berusaha membuat sketsa gambar. Strategi yang digunakan mendekati benar tetapi 

S.E tidak secara jelas menuliskan 37,5 sebagai keliling tanah yang akan ditanami. 

Bibit yang diperlukan dihitung dengan membagi keliling tanah yang ditanami dan 

jarak antar pohon, namun ia belum menambahkannya dengan 1. S.E juga tidak 

menuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut.  

Kesalahan S.E pada masalah pertama dapat diperbaiki pada masalah yang 

diberikan pada pertemuan berikutnya yang soalnya pada halaman 128: 

Jawaban: 
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Gambar 4.17 Cuplikan Pemecahan Masalah S.E 2 

Berdasarkan hasil pekerjaan tersebut terlihat bahwa S.E telah secara runtut 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, namun masih belum jelas dalam 

menuliskan apa yang dihitung. Ia tidak menuliskan bahwa setelah mencari keliling 

ia mencari banyak pohon yang diperlukan yaitu dengan membagi keliling dengan 

jarak dan menambahkan dengan 1. S.E telah menuliskan kesimpulan dari masalah 

tersebut, namun masih belum jelas. 

Berikut adalah hasil pemecahan masalah S.E untuk masalah ketiga (soal pada 

halaman 121): 
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Gambar 4.18 Pemecahan Masalah S.E 3 

S.E terlihat kebingungan dalam memecahkan masalah tersebut sehingga peneliti 

memberikan scaffolding: 

P : Apa yang  diketahui dalam soal? 

S.E : Kebun jajargenjang dengan alas 120 m dan tinggi 45 m. 

P : Selanjutnya? 

S.E : Waktu untuk menanam jagung per 6 m
2
 adalah 5 menit. 

P : Hanya itu? Coba dicermati lagi 

S.E : Kecepatan P. Suto sama dengan P.Usman 

P : Tadi kecepatan P. Usman berapa? 

S.E : 6 m
2
 dalam 5 menit 

P : Coba ditulis, dalam bisa diganti dengan /. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S.E : Waktu menanam. 

P : Selanjutnya rumus apa yang akan kamu gunakan? 

S.E : 120 m x 45 m 

P : Itu apa? 

S.E : Luas. 

P : Dilengkapi didepannya diberi L=. 

S.E : Sudah. 

P : Hasilnya berapa? 

S.E : 540 

P : Coba diteliti lagi penghitungannya, berapa hasilnya? 

S.E : Kurang 0, harusnya 5400 cm
2
 

P : Selanjutnya mencari apa? 

S.E : Waktu menanam 

P : Bisa? 

S.E : Masih bingung. 
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P : Tadi ada berapa orang yang menanami tanah? 

S.E : 2 orang 

P : 1 orang dalam 5 menit dapat menanami berapa luas tanah? 

S.E : 6 m
2
 

P : Kalau 2 orang? 

S.E : 12 m
2
 

P : Mencari waktu bagaimana caranya? 

S.E : Luas dibagi 12 dikalikan 5 menit, jadinya 2250 menit. 

P : Jadikan menjadi jam. 

S.E : Bagaimana Bu? 

P : 1 jam berapa menit? 

S.E : 60 menit. 

P : Jadi jika waktu dalam menit dijadikan jam dibagi berapa? 

S.E : 60, ya saya tahu, jadi hasilnya 3 jam 45 menit. 

P : Kesimpulannya bagaimana? 

S.E : Jadi waktu yang diperlukan untuk menanami kebun ada 3 jam 

45 menit. 

 

Data hasil pekerjaan peserta didik tersebut didukung oleh hasil wawancara 

mengenai keterampilan pemecahan masalah dan kesulitan yang dialami oleh S.E. 

Berikut adalah kutipannya: 

P : Apakah kamu tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

S.E : Tahu. 

P : Seperti apa? 

S.E : Emmm, mungkin yang rumit. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu 

lakukan pertama? 

S.E : Membaca, memahami isi soal, mungkin dicoba-coba baru 

dikerjakan. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami 

kesulitan? 

S.E : Kadang kelupaan apa yang diketahui, tetapi secara umum bias. 

P : Kamu lebih suka menggunakan cara langsungan atau yang 

runtut? 

S.E : Tergantung soalnya. 

P : Kalau yang agak ribet? 

S.E : Mungkin dicari dulu baru disusun. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu 

pakai? Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan 

dengan soal lain yang pernah kamu temui? 

S.E : Mencoba-coba dan dikaitkan dengan soal lain, jarang 

digambar. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui 



145 
 

 
 

perhitungan, apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? 

Misalnya dalam menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.E : Tidak. 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.E : Sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan sudah bisa? 

S.E : Masih agak bingung. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum 

membuat kesimpulan? 

S.E : Tergantung waktu. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu 

soal? 

S.E : Tidak, sudah biasa. 

  (Wawancara tanggal 18-05-2013) 

  

Secara umum untuk pertemuan-pertemuan berikutnya S.E dapat memilih 

strategi pemecahan masalah dan lebih cepat melakukan perhitungan. Berikut 

adalah hasil pemecahan masalah lain yang diselesaikan oleh S.E: 

Masalah : Soal di halaman 123 

Jawaban:  

 

Gambar 4.19 Cuplikan Pemecahan Masalah S.E 4 
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Masalah  : Pak Karta mempunyai sebidang tanah yang berbentuk 

jajargenjang dengan keliling 130 m. Tanah berbentuk 

jajargenjang tersebut memiliki ukuran alas 8x m dan sisi miring 

5x m. Jika ukuran tingginya 20 m, berapakah luas tanah Pak 

Karta? 

Jawaban:  

 

Gambar 4.20 Cuplikan Pemecahan Masalah S.E 5 

Pengamatan juga dilakukan saat pembelajaran, yaitu selama lima kali 

pertemuan. Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S.E dari 

pertemuan I-V 

Tabel 4.10 Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) 

S.E 

 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 36 46 47 48 52 

Gain perpertemuan  0,38 0,07 0,08 0,33  

Kriteria  Sedang Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V  0,67  

Kriteria  Sedang  
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4.1.4 Deskripsi Data Kemampuan Pemecahan Masalah (Kognitif) 

Data kemampuan pemecahan masalah peserta didik diperoleh dari tes 

kemampuan pemecahan masalah. Tes dilaksanakan pada pertemuan keenam, yaitu 

tanggal 20 Mei 2013. Soal tes telah diujicobakan sebelumnya sehingga diperoleh 

enam buah soal yang mewakili indikator yang berbeda. Soal tes kemampuan 

pemecahan masalah dan pedoman penskoranya dapat dilihat pada Lampiran 10 

dan Lampiran 11.  

Pengujian ketuntasan dilakukan dengan membandingkan nilai yang 

diperoleh dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yaitu ketuntasan individual sebesar 80 dan klasikal sebesar 85% dari 

keseluruhan jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Daftar nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 35. Deskripsi data kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Deskripsi Data Kemampuan Pemecahan Masalah 

  Data 

Banyak Peserta Didik : 30 anak 

Jumlah Nilai : 2573 

Rata-rata Nilai : 85,77 

Nilai Tertinggi : 100 

Nilai Terendah : 50 

Banyak Peserta Didik yang Tuntas : 26 anak 

Banyak Peserta Didik yang Tidak Tuntas : 4 anak 

Ketuntasan Klasikal : 86,67% 

 

Berdasarkan data hasil nilai tes kemampuan pemecahan masalah, diketahui 

bahwa kelima subjek penelitian mendapatkan nilai ≥ 80, oleh karena itu 

kelimanya dikatakan tuntas. Daftar nilai kelima subjek penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 Daftar Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek Penelitian 

Subjek Nilai Keterangan 

A 98 Tuntas 

B 100 Tuntas 

C 83 Tuntas 

D 80 Tuntas 

E 82 Tuntas 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hasil Pengembangan Karakter Kerja Keras 

Penelitian ini menggunakan lima subjek penelitian berdasarkan tes 

pendahuluan. Hasil pengamatan yang dilakukan sebelum penelitian berlangsung  

menunjukkan bahwa masing-masing subjek penelitian memiliki karakter dan 

kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru bertugas merancang 

kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan seluruh peserta didik dengan 

berbagai karakteristiknya sehingga dapat membentuk karakter kerja keras. 

Merancang aktifitas untuk membentuk karakter peserta didik merupakan hal yang 

tidak mudah, dalam hal ini bukan peneliti yang membentuk karakter peserta didik 

melainkan aktifitas dalam pembelajaranlah yang membentuk karakter tersebut. 

Selain itu butuh kesadaran dalam diri peserta didik itu sendiri untuk mengubah 

sikap dan perilakunya sehingga dalam dirinya tertanam karakter kerja keras. 

Materi pembelajaran keliling dan luas segiempat digunakan sebagai bahan 

atau media untuk mengembangkan karakter kerja keras peserta didik. Guru tidak 

perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi 

pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

(Hasan, 2010: 13). Secara lebih rinci, karakter dapat dikembangkan melalui tahap 
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pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit) 

(Kemendiknas, 2010: 19). Rancangan kegiatan pengembangan karakter kerja 

keras dalam penelitan ini dapat dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Bagan Kegiatan Pengembangan Karakter Kerja Keras 

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa masing-masing 

subjek penelitian mengalami perkembangan karakter yang berbeda-beda. Peneliti 

mengamati sikap dan perilaku yang mewakili masing-masing indikator karakter 

kerja keras. Kesimpulan atau pertimbangan mengenai pencapaian suatu indikator 
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1. Pengenalan karakter kerja keras 

Pengenalan rancangan kegiatan 

pembelajaran selama lima 
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setiap pertemuan. 

b. Penagihan tugas terstruktur. 

c. Pembahasan materi melalui 

kegiatan tanya jawab. 

d. Pembelajaran aktif dua arah. 

e. Pemecahan masalah secara 

berpasangan dengan model 

TAPPS berbantuan kartu. 

f. Penyusunan catatan dan 

rangkuman. 

g. Perbaikan kebiasaan belajar. 

2. Pelaksanaan 

Evaluas

i 
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PERTEMUAN IV 
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atau bahkan suatu nilai menurut Hasan (2010:23) dapat dinyatakan dalam 

pernyataan kualitatif: (1) Belum Terlihat (BT), (2) Mulai Terlihat (MT),(3) Mulai 

Berkembang (MB), (4) Mulai Membudaya (MB). Peneliti juga melakukan 

evaluasi dalam setiap pertemuan untuk mengidentifikasi perilaku pada indikator-

indikator apa yang masih pada tahap BT dan MT. Dengan mengetahui sikap dan 

perilaku tersebut, seperti diungkapkan Agustian sebagaimana dikutip dalam 

Lepiyanto (2011: 77) guru dapat melakukan pengulangan-pengulangan sehingga 

terjadi internalisasi karakter kerja keras. Perilaku masing-masing subjek penelitian 

untuk setiap pertemuan dapat dilihat pada hasil pengamatan di Lampiran 32. 

Berikut merupakan tindakan dan pengulangan umum yang diberikan guru kepada 

setiap subjek penelitian untuk menginternalisasi karakter kerja keras pada setiap 

pertemuan: 

1. Memberikan motivasi dengan menyajikan kisah tokoh nasional dan 

internasional yang memiliki karakter kerja keras. 

2. Menegaskan kembali bahwa tugas terstruktur harus dikerjakan dahulu di 

rumah dengan lengkap, teliti, dan rapi sebelum dibahas bersama saat 

pembelajaran. 

3. Mendorong peserta didik untuk menanyakan kesulitannya dalam memahami 

materi dan mengerjakan soal. 

4. Mendorong peserta didik untuk membuat rangkuman dengan memanfaatkan 

berbagai sumber. 

5. Meminta peserta didik untuk mengulang apa yang telah dipelajari saat 

pembelajaran ketika belajar di rumah dan mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. 
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Selain tindakan umum di atas, tindakan lainnya juga dilakukan kepada 

beberapa subjek penelitian yang belum memperlihatkan perilaku yang diharapkan, 

antara lain: 

1. Memberikan dukungan kepada S.B, S.C, S.D, dan S.E agar berani 

berkomunikasi dengan teman pasangan diskusinya. Untuk S.B dilakukan 

perpindahan tempat duduk karena jika duduknya berdekatan dengan teman 

tertentu ia akan ramai dan tidak fokus pada pembelajaran. Kepada S.C, S.D, 

dan S.E dilakukan pergantian pasangan diskusi sehingga mereka lebih mudah 

dalam berkomunikasi saat diskusi. 

2. Selama pertemuan I-III telah dilakukan dorongan agar peserta didik 

mengerjakan tugas terstruktur di setiap pertemuan dengan lengkap dan rapi, 

namun beberapa peserta didik termasuk diantaranya S.D dan S.E belum 

mengerjakan tugas secara tuntas. Oleh karena itu, pada akhir pertemuan III  

guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan terlebih dahulu tugas di 

awal pertemuan sebelum dibahas, dengan demikian peserta didik terdorong 

untuk mengerjakan tugas secara tuntas. 

3. Selama pembelajaran berlangsung, S.C telah membuat catatan materi penting 

sedangkan subjek penelitian yang lain belum. Oleh karena itu dilakukan 

dorongan kepada subjek penelitian yang lain untuk mencatat, diawali dengan 

pemberian informasi mengenai hal-hal penting yang harus dicatat. Dilakukan 

pula pendekatan secara langsung untuk mengecek catatan peserta didik. Pada 

pertemuan-pertemuan selanjutnya pendekatan guru dikurangi, karena subjek 
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penelitian dapat mencatat materi-materi yang dianggapnya penting tanpa 

disuruh. 

4. Beberapa subjek penelitian terlihat masih pasif saat pembelajaran 

berlangsung. Oleh karena itu kepada S.C, S.D, dan S.E dilakukan pendekatan 

dan dorongan agar mereka aktif dalam menanggapi penjelasan guru dan 

berani menanyakan kesulitannya pada teman atau guru. Dalam 

perkembangannya S.C dan S.D menunjukkan perilaku yang lebih aktif, 

sedangkan S.E masih pasif.  Guru tetap memberikan dorongan kepada S.E 

berupa dorongan secara verbal, dorongan dengan cara menujuknya untuk 

menjawab beberapa pertanyaan dan memintanya untuk menerangkan hasil 

pekerjaannya kepada teman-teman. 

Selain melalui tindakan atau pengulangan untuk membentuk karakter kerja 

keras, kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan juga memiliki proses-proses yang memungkinkan 

peserta didik merubah perilaku dan sikapnya sehingga dapat terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang mencerminkan karakter kerja keras. Berikut ini 

merupakan matriks keterkatian antara penerapan model pembelajaran TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan dengan perubahan perilaku peserta didik untuk 

indikator yang mewakili karakter kerja keras: 
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Tabel 4.13 Keterkaitan Penerapan Model Pembelajaran TAPPS Berbantuan Kartu 

Permasalahan dengan Karakter Kerja Keras 

 

No 
Indikator Karakter 

Kerja Keras 

Kekuatan Penerapan Model Pembelajaran 

TAPPS Berbantuan Kartu Permasalahan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak putus asa 

dalam menghadapi 

kesulitan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

- Model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan memiliki fase pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih 

semangat dan antusias dalam pembelajaran. 

- Peserta didik dapat menyampaikan dengan terbuka 

kesulitan yang dialaminya dan mengatasinya 

dengan berdiskusi secara berpasangan atau 

bertanya langsung pada guru.  

- Peserta didik mendapatkan masalah dalam media 

kartu yang harus dipecahkannya dengan mengikuti 

aturan TAPPS pada setiap pertemuan, mereka juga 

diberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di 

rumah sehingga peserta didik dapat  berlatih secara 

kontinu untuk memecahkan masalah. 

 

2. Fokus pada 

pelajaran. 

Fase awal model TAPPS adalah pemberian materi, 

dalam hal ini dilakukan dengan tanya jawab untuk 

membahas materi dalam buku peserta didik, selain 

itu peserta didik juga dilatih memfokuskan 

perhatiannya karena guru memilih secara acak siapa 

yang harus menjawab pertanyaan dan menjelaskan 

materi. 

 

3. Mengerjakan tugas 

dengan teliti dan 

rapi. 

Model TAPPS adalah model yang memusatkan 

kegiatannya pada kegiatan pemecahan masalah yaitu 

dengan lebih banyak mengerjakan dan membahas 

soal pemecahan masalah, oleh karena itu peserta 

didik diberikan tugas terstruktur untuk mengerjakan 

soal dan mempelajari materi selanjutnya dengan 

mengerjakan buku peserta didik agar pembahasan 

materi di kelas tidak memakan terlalu banyak waktu. 

 

4. Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan 

tugas-tugas di kelas 

dan luar kelas. 

Pemberian tugas baik di kelas atau di luar kelas 

diikuti dengan umpan baik yaitu dengan pembahasan 

disetiap pertemuan, pada beberapa pertemuan tugas 

tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk 

selanjutnya dibahas bersama-sama sehingga mereka 

harus mengerjakan sesuai dengan waktu yang 

diberikan. 
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No 
Indikator Karakter 

Kerja Keras 

Kekuatan Penerapan Model Pembelajaran 

TAPPS Berbantuan Kartu Permasalahan 

5. Berusaha untuk 

mencari informasi 

tentang materi 

pelajaran dari 

berbagai sumber. 

Peserta didik diberikan tugas untuk mencari 

informasi mengenai materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya, selain itu dalam model 

TAPPS mereka dilatih untuk dapat berkomunikasi 

dengan teman dan guru untuk mengutarakan pikiran 

dan ide. 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara selama diketahui bahwa masing-

masing subjek penelitian menunjukkan pengembangan karakter kerja keras yang 

berbeda. S.A pada pertemuan I menunjukkan kesadaran yang kurang akan 

pentingnya kerja keras sehingga perilakunya masih tidak memperlihatkan karakter 

kerja keras. S.A mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan setelah 

mendapatkan tindakan berupa pengulangan dan dorongan pada pertemuan 

berikutnya, namun untuk beberapa perilaku masih ada yang hanya sampai pada 

tingkatan mulai berkembang. S.B dan S.C memperlihatkan perkembangan yang 

stabil sehingga sampai pertemuan V terdapat beberapa perilaku yang mulai 

membudaya. Selama penelitian berlangsung beberapa perilaku S.D dan S.E yang 

awalnya belum terlihat menjadi mulai berkembang, bahkan sampai pertemuan V 

ada beberapa perilaku yang mulai membudaya. Guru memberikan tindakan dan 

pengulangan yang intensif untuk S.E sehingga sebagian besar perilakunya dapat 

mencapai tahap mulai berkembang. Sampai pertemuan V terdapat beberapa 

perilaku S.E yang mulai membudaya, namun ada beberapa perilaku yang hanya 

mencapai tahap mulai terlihat. Secara umum kelima subjek penelitian mengalami 

perubahan perilaku walaupun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda. 



155 
 

 
 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan model TAPPS 

memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas peserta didik. Peserta didik tidak 

hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam memecahkan masalah, 

mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan penjelasan 

pada peserta didik lain. Keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktifitas 

tersebut memungkinkan peserta didik membentuk karakter kerja kerasnya karena 

karakter kerja keras pada intinya adalah bekerja atau melakukan aktivitas untuk 

mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan belajar. Karakter tersebut 

memungkingkan peserta didik memiliki penguasaan terhadap materi yang lebih 

baik, demikian pula kemampuan pemecahan masalahnya. Hal tersebut relevan 

dengan penjelasan Sheal (dalam Ratumanan, 2003: 7-8) mengenai kerucut 

pengalaman belajar seperti gambar berikut: 

 

Gambar 4.22 Kerucut Pengalaman Belajar 

Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 

matematika dengan penerapan model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi luas dan keliling segiempat dapat membentuk karakter 
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kerja keras peserta didik. Hal tersebut ditunjukkan dari perubahan sikap dan 

perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik pada indikator - indikator yang 

mewakili karakter kerja keras. 

4.2.2 Hasil Keterampilan Pemecahan Masalah 

Selain bertujuan untuk membentuk karakter kerja keras, penelitian ini juga 

memiliki tujuan untuk membentuk keterampilan pemecahan masalah yang 

ditunjukkan dari peningkatan aspek-aspek keterampilan pemecahan masalah 

subjek penelitian. Penilaian keterampilan tidak hanya didasarkan pada hasil akhir 

pemecahan masalah melainkan diamati dari proses yang dilakukan subjek 

penelitian dalam memecahkan masalah. Wawancara juga dilakukan untuk 

mengetahui keterampilan mereka dalam menunjukkan langkah-langkah 

pemecahanan masalah dan merangkum hasil pemecahan masalah sebagai 

pelengkap data hasil pengamatan.  

Menurut Lenchner sebagaimana dikutip dalam Wardhani (2010: 36) 

kemampuan pemecahan masalah tidak dapat berkembang secara otomatis dari 

penguasaan keterampilan berhitung, sehingga butuh usaha dari guru untuk 

mengajarkan keterampilan pemecahan masalah saat pembelajaran berlangsung. 

Guru dalam penelitian ini memberikan pembelajaran keterampilan pemecahan 

masalah mencakup empat langkah strategi memecahkan masalah. Pembelajaran 

tersebut dapat menjadi salah satu bentuk scaffolding, yaitu merupakan bantuan 

yang diberikan oleh guru untuk membantu peserta didik membangun 

kemampuannya (Kauchak, 1998: 273). Scaffolding merupakan dukungan yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 
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tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan dasarnya. Scaffolding lebih 

banyak diberikan pada subjek penelitian pada rangking bawah, yang kemampuan 

pemecahan masalahnya masih rendah. 

Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah dilakukan setelah 

pembahasan materi, yaitu pada saat mengerjakan contoh soal dan membahas hasil 

diskusi berpasangan. Ketika diberikan pada peserta didik dengan kemampuan 

dasar yang masih rendah, maka pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk 

scaffolding. Berikut ini merupakan usaha pembelajaran serta scaffolding yang 

dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam memecahkan 

masalah: 

1. Pembelajaran memahami masalah 

Secara umum S.A tidak memiliki kesulitan dalam memahami masalah, 

hanya pada masalah-masalah tertentu saja ia mengalami kebingungan. S.B 

mengalami kesulitan dalam hal ketelitian mencermati informasi, begitu pula S.C 

yang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan informasi dalam permasalahan. 

S.D dan S.E mengalami kesulitan dalam hal kecermatan memahami soal, karena 

mereka terbiasa langsung mencoba mengerjakan soal tanpa memahami terlebih 

dahulu masalah yang ditemui sehingga terkadang salah dalam menggunakan dan 

menafsirkan informasi yang diketahui. Peneliti menyimpulkan mengenai kesulitan 

yang dialami oleh S.A, S.B, S.C dalam memahami masalah berhubungan dengan 

bahasa dalam masalah. Salah satu proses yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengidentifikasi kosa kata dalam masalah yang diberikan misalnya yang kurang 

dikenal dan yang bermakna ganda (ambigu) dari masalah. Istilah khusus dalam 
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matematika misalnya tegak lurus, kelipatan tidak untuk dihindari tetapi harus 

dimengerti dengan jelas oleh peserta didik, sehingga guru perlu memberikan 

pengetahuan mengenai istilah-istilah tersebut. Kesulitan yang dialami S.D dan S.E 

dalam memahami masalah dapat di atasi dengan membiasakan peserta didik untuk 

menuliskan jawaban dalam kalimat yang lengkap. 

2. Pembelajaran membuat rencana pemecahan masalah 

Setelah peserta didik dapat memahami masalah yang dihadapi, selanjutnya 

mereka harus memutuskan rencana aksi pemecahan masalah yaitu dengan 

memilih strategi pemecahan masalah yang masuk akal. Strategi untuk 

memecahkan masalah cukup banyak dan bervariasi, serta dapat digunakan secara 

sendiri-sendiri maupun digunakan dengan kombinasi. Berdasarkan pengamatan 

dan hasil wawancara S.A, S.B, dan S.C telah dapat menyesuaikan penggunaan 

stategi untuk merencanakan pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan 

berbagai macam strategi seperti membuat gambar, mengaitkan dengan masalah 

lain serta mencoba-coba. Sedangkan S.D dan S.E masih kurang dapat 

menggunakan variasi strategi pemecahan masalah, mereka cenderung 

menggunakan cara yang itu-itu saja sehingga ketika diberikan permasalahan yang 

baru mereka kesulitan dalam menentukan strategi apa yang cocok digunakan. 

Oleh karena itu kepada peserta didik perlu diberikan masalah-masalah yang luas 

dan bervariasi sehingga mereka (termasuk S.D dan S.E) dapat mencoba strategi 

baru dan praktik menggunakannya. Hal tersebut juga dapat melatih mereka dalam 

menerapkan strategi pemecahan masalah yang bervariasi. 

3. Pembelajaran melaksanakan rencana pemecahan masalah 
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Proses melaksanakan rencana pemecahan masalah seringkali 

menghadapkan peserta didik dengan perhitungan aritmatika. Masih banyak 

peserta didik, termasuk kelima subjek penelitian yang melakukan kesalahan pada 

perhitungan aritmatika. S.A, S.B, S.C, dan S.D sudah dapat menggunakan 

perumpamaan dan pemisalan dalam pemecahan masalah yang melibatkan operasi 

aljabar, namun terkadang mereka masih melakukan kesalahan pada operasi 

bilangan pecah, operasi akar dan konversi satuan. Sedangkan S.E selain 

mengalami kesulitan dalam penghitungan aritmatika seperti subjek lainnya, 

kecepatan menghitungnya juga masih lambat sehingga waktu hanya terbuang 

untuk melakukan perhitungan. Ketika peserta didik mengalami hambatan dalam 

hal itu, guru berusaha mengingatkan peserta didik untuk mengecek pekerjaan 

mereka pada setiap akhir langkah sebelum membuat kesimpulan. Bila peserta 

didik menjumpai strategi yang tidak efektif, guru menyarankan mereka untuk 

mempertimbangkan pengubahan pemilihan stategi. Memberikan soal-soal yang 

melibatkan perhitungan yang kompleks juga digunakan untuk melatih 

keterampilan berhitung untuk peserta didik yang keterampilan berhitungnya masih 

kurang seperti S.E. 

4. Pembelajaran melihat/ mengecek kembali 

Peserta didik seringkali percaya diri dengan apa yang telah dikerjakan 

ketika menemukan jawaban, apapun hasilnya. Mereka sering merasa tidak perlu 

untuk melihat kembali apa yang telah mereka kerjakan. Hal ini juga terjadi pada 

kelima subjek penelitian, mereka hanya mengecek jawaban jika masih ada waktu. 

Akibatnya terkadang mereka menghilangkan bagian penting dari proses 
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pemecahan masalah sehingga kadang-kadang jawaban mereka keliru atau 

memang jawaban itu yang dimaksud namun belum lengkap. Hal tersebut disikapi 

guru dengan mendorong peserta didik untuk melihat kembali apakah jawaban 

yang diperoleh masuk akal, serta mendorong mereka untuk membuat cek akhir 

terhadap kecermatan penghitungan. Jika terdapat waktu tersisa dalam 

pembelajaran dilakukan diskusi mengenai strategi yang digunakan oleh masing-

masing peserta didik yang bisa saja berbeda-beda. Pembahasan itu dapat 

digunakan untuk menentukan efisiensi dan kesederhanaan dalam menggunakan 

strategi, serta dapat membimbing peserta didik menghubungkan masalah yang 

dihadapi dengan masalah yang telah dipecahkan sebelumnya. 

Penerapan model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

juga dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatannya dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Berikut ini merupakan 

matriks keterkatian antara penerapan model pembelajaran TAPPS berbantuan 

kartu permasalahan dengan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. 

Tabel 4.14 Keterkaitan Penerapan Model Pembelajaran TAPPS  

Berbantuan Kartu Permasalahan dengan Keterampilan Pemecahan Masalah 

 

No 
Indikator Keterampilan 

Pemecahan Masalah 

Kekuatan Penerapan Model 

Pembelajaran TAPPS Berbantuan 

Kartu Permasalahan 

1. Memahami pokok persoalan Peserta didik dibiasakan untuk 

membacakan soal dengan keras, 

mencermati apa yang diketahui dan 

ditanyakan dan menuliskannya dengan 

lengkap. 

2. Mendiskusikan alternatif 

pemecahannya 

Peserta didik mengerjakan masalah 

dalam kartu secara berpasangan, 

problem solver dapat mengutarakan ide-

ide untuk memecahkan masalah 

sedangkan listener mencermati ide yang 
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No 
Indikator Keterampilan 

Pemecahan Masalah 

Kekuatan Penerapan Model 

Pembelajaran TAPPS Berbantuan 

Kartu Permasalahan 

disampaikan apakah dapat diaplikasikan 

untuk memecahkan masalah atau tidak. 

3. Memecah persoalan utama 

menjadi bagian – bagian kecil 

Problem solver menerangkan langkah-

langkah pemecahan masalah dengan 

memecah persoalan menjadi bagian-

bagian kecil sehingga diketahui apa 

yang harus dicari dengan urutan tertentu 

untuk memecahkan masalah. 

4. Menyederhanakan persoalan Peserta didik mengerjakan soal 

bervariasi sehingga dapat melatih 

keterampilannya dalam membuat 

analogi serta representasi dalam bentuk 

sketsa gambar untuk merencanakan 

pemecahan masalah. 

5. Menggunakan pengalaman masa 

lampau dan menggunakan intuisi 

untuk menemukan alternatif 

pemecahannya. 

Setiap awal pertemuan peserta didik 

diberikan apresepsi mengenai materi 

yang telah dipelajari sebelumnya 

sehingga saat memecahkan masalah 

mereka dapat mengaitkan dengan apa 

yang telah dipelajari untuk memilih 

strategi dan rumus yang tepat. 

6. Mencoba berbagai cara, bekerja 

secara sistematis, mencatat apa 

yang terjadi, mengecek hasilnya 

dengan mengulang kembali 

langkah – langkahnya 

Ketika peserta didik diberikan suatu 

masalah mereka dibebaskan untuk 

memilih strategi yang akan digunakan , 

membiasakan menuliskan langkah-

langkahnya secara runtut, mengecek 

hasilnya, dan menarik kesimpulan dari 

masalah. Selain itu dalam diskusi 

berpasangan peserta didik dituntut 

untuk dapat mengutarakan langkah-

langkah dan merangkum pemecahan 

masalah dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. 

 

Hasil pengamatan dan wawancara mengenai keterampilan pemecahan 

masalah menunjukkan bahwa secara umum kelima subjek penelitian mengalami 

peningkatan dalam aspek-aspek keterampilan pemecahan masalah. Besarnya 

peningkatan tersebut dilihat berdasakan gain skor keterampilan pemecahan 
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masalah. Gain total penelitian juga dihitung dengan menjadikan skor pertemuan I 

sebagai skor awal dan skor pertemuan V sebagai skor akhir sehingga diketahui 

peningkatan skor keterampilan pemecahan masalah dari awal sampai akhir 

penelitian. Gain keterampilan pemecahan masalah menunjukkan peningkatan 

yang bervariasi antar subjek penelitian. Gain dari pertemuan I ke V untuk S.B, 

S.C, dan S.A bernilai 0,81; 0,94; dan 0,88 sehingga peningkatan keterampilan 

pemecahan masalahnya termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk S.D dan 

S.E gainnya bernilai 0,55 dan 0,67 sehingga peningkatan keterampilan pemecahan 

masalahnya termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan besarnya gain dari 

pertemuan I ke V diperoleh rangking subjek penelitian yaitu S.B, S.C, S.A, S.E, 

dan S.D. Jika dicermati berdasarkan rangking gain diketahui bahwa S.B dan S.C 

dapat melampaui S.A dalam hal peningkatan keterampilan. Fakta tersebut 

disebabkan oleh skor S.B dan S.C pada pertemuan I masih lebih rendah daripada 

skor S.A, namun dalam perkembangannya S.B dan S.C mengalami peningkatan 

yang teratur sehingga pada pertemuan V mereka dapat menyamai bahkan 

melampaui perolehan skor S.A. Demikian pula dengan S.E yang perolehan 

gainnya lebih tinggi dari pada S.D. Hal ini disebabkan S.E menunjukkan 

peningkatan sehingga perolehan skor akhirnya dapat melampaui S.D. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 

matematika dengan penerapan model pembelajaran TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan pada materi luas dan keliling segiempat dapat membentuk 

keterampilan pemecahan masalah. Hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan 

aspek-aspek keterampilan pemecahan masalah subjek penelitian. 
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4.2.3 Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan pada akhir penelitian 

untuk mengetahui ketuntasan peserta didik pada materi luas dan keliling 

segiempat. KKM ditetapkan sebesar 80 untuk ketuntasan individual dan 85% 

untuk ketuntasan secara klasikal. Berdasakan hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah diperoleh data bahwa lima peserta didik yang menjadi subjek penelitian 

nilainya ≥ 80, sehingga kelimanya dikatakan tuntas secara individual. Selain itu 

dari 30 anak di kelas penelitian, 26 diantaranya mendapatkan nilai di atas KKM 

individual sehingga ketuntasan klasikalnya mencapai 86,67%. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran TAPPS berbantuan 

kartu permasalahan, kelas penelitian VII B dapat mencapai ketuntasan klasikal. 

Keberhasilan dalam mencapai ketuntasan dalam tes kemampuan 

pemecahan masalah akan peneliti kaitkan dengan peningkatan karakter kerja keras 

dan peningkatan keterampilan pemecahan masalah kelima subjek penelitian. 

Berikut ini adalah keterkaitan antara peningkatan karakter kerja keras dengan 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah: 

1. Fokus pada pembelajaran memudahkan peserta didik dalam menyerap materi 

yang diberikan. Penguasaan dalam materi merupakan dasar bagi peserta didik 

untuk menggunakan pengalamannya dalam menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Selain itu kemampuan memfokuskan perhatian sangat diperlukan 

pada langkah memahami masalah karena langkah tersebut melibatkan 

pendalaman situasi masalah, pemilahan fakta-fakta, penentuan hubungan di 

antara fakta-fakta dan pembuatan formulasi pertanyaan masalah. Setiap 
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masalah yang tertulis harus dibaca berulang kali dan informasi yang terdapat 

dalam masalah dipelajari secara seksama, sehingga secara keseluruhan 

membutuhkan fokus penuh (Wardhani, 2010: 33). 

2. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar mencakup indikator-

indikator kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar. Kesulitan belajar 

tersebut dapat di atasi dengan berdiskusi dengan guru atau teman, hal ini 

berkaitan dengan keterampilan dalam mendiskusikan pemecahan masalah. 

Selain itu kesulitan yang ditemui juga dapat dihadapi dengan cara berlatih 

secara kontinu mengerjakan soal pemecahan masalah. Cara tersebut dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memahami masalah, 

mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, mencatat apa yang terjadi, 

serta mengecek hasilnya dengan mengulang kembali langkahnya. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa peserta didik yang banyak latihan 

pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah 

dibandingkan dengan peserta didik yang latihannya lebih sedikit (Suherman, 

2003: 93). 

3. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi serta menggunakan waktu secara 

efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas di kelas dan luar kelas juga berkaitan 

dengan keseluruhan indikator keterampilan pemecahan masalah, karena 

tugas-tugas yang diberikan selain mengenai materi juga berupa soal-soal 

pemecahan masalah. Secara langsung peserta didik dituntut untuk dapat 

memecahkan masalah dengan menerapkan strategi yang efektif dan efisien. 
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4. Berusaha untuk mencari informasi tentang materi pelajaran dari berbagai 

sumber berkaitan dengan keterampilan dalam berdiskusi atau berkomunikasi 

dalam memecahkan masalah, jika sumbernya adalah orang lain. Selain itu 

dengan mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat 

memperluas referensi tentang variasi masalah sehingga dapat menyesuaikan 

penggunaan pengetahuan yang dimilikinya dalam melaksanakan langkah-

langkah pemecahan masalah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kantowski 

sebagaimana dikutip dalam Wardhani (2010: 41) yang menyatakan bahwa 

keahlian memecahkan masalah untuk kebanyakan siswa merupakan hasil dari 

kombinasi antara pembelajaran yang direncanakan dengan berhati-hati 

dengan pengalaman dalam memecahkan berbagai variasi masalah. 

Setelah dibahas mengenai keterkaitan antara karakter kerja keras dengan 

keterampilan pemecahan masalah, kini akan dibahas keterkaitan antara 

keterampilan pemecahan masalah dengan kemampuan pemecahan masalah. Data 

menunjukkan bahwa kelima subjek penelitian yang mengalami peningkatan pada 

keterampilan pemecahan masalah dapat melaksanakan langkah-langkah 

pemecahan masalah dengan lebih terstruktur pada tes akhir dibandingkan pada 

saat mengerjakan tes pendahuluan. Sehingga kemampuan pemecahan masalah 

tidak dapat dilepaskan dari keterampilan pemecahan masalah. Istilah keterampilan 

disamakan sebagai seni dan kemampuan sebagai pengetahuan (Kuswana, 

2012:27). Oleh karena itu dalam memecahkan masalah diperlukan keterampilan 

atau seni sehingga data yang dimiliki dapat diolah sedemikian rupa sehingga 

diperoleh pengetahuan dalam bentuk kemampuan untuk memecahkan masalah. 
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Berdasarkan keseluhan pemaparan di atas diketahui bahwa keberhasilan dalam 

mencapai ketuntasan dalam tes kemampuan pemecahan masalah ada kaitannya 

dengan peningkatan karakter kerja keras dan peningkatan keterampilan 

pemecahan masalah kelima subjek penelitian.  

Jika hasil tes kemampuan pemecahan masalah masing-masing subjek 

penelitian dikaitkan dengan karakter kerja keras dan keterampilan pemecahan 

masalah maka diperoleh suatu hubungan. Pada perkembangannya rata-rata 

perolehan skor karakter kerja keras S.B lebih besar daripada S.A, skor akhir yang 

diperoleh S.B juga lebih tinggi dari S.A. Hal tersebut berlaku pula untuk 

perkembangan keterampilan pemecahan masalah, dimana S.B lebih unggul 

daripada S.A. Pada tes kemampuan pemecahan masalah, nilai S.B dapat 

melampaui perolehan S.A walaupun dengan selisih tidak terlalu besar. Hasil 

tersebut jika dibandingkan dengan hasil tes pendahuluan dapat dilihat 

perkembangan yang ditunjukkan S.B, dimana S.B yang pada tes pendahuluan 

hanya menempati rangking delapan dapat mengungguli S.A pada tes akhir yang 

nilai tes pendahuluan menempati peringkat pertama. Perkembangan karakter kerja 

keras yang ditunjukkan S.C paling tinggi dalam hal perolehan skor untuk kelima 

subjek penelitian. Sedangkan pada perkembangan keterampilan pemecahan 

masalahnya, S.C masih di bawah S.B, namun skor akhirnya sama dengan S.A dan 

lebih tinggi dari S.D dan S.E. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

menunjukkan S.C menempati posisi tiga dari kelima subjek penelitian. Meskipun 

unggul dalam beberapa aspek kerja keras dengan S.A dan S.B, ternyata S.C belum 

dapat mengungguli perolehan nilai S.A dan S.B. Walaupun begitu S.C dapat 
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menunjukkan peningkatan nilai kemampuan pemecahan masalah dibandingkan 

pada saat tes pendahuluan. Fakta menarik ditunjukkan oleh S.D dan S.E, dimana 

S.D lebih unggul dalam perkembangan karakter kerja keras, sedangkan S.E lebih 

unggul dalam perkembangan keterampilan pemecahan masalahnya. Pada tes 

kemampuan pemecahan masalah ternyata S.E dapat mengungguli perolehan nilai 

S.D walaupun dengan selisih tidak terlalu besar. Berdasarkan pembahasan hasil 

perolehan tiga aspek hasil belajar kelima subjek penelitian diperoleh suatu 

hubungan, yaitu keterampilan pemecahan memiliki kaitan langsung dengan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik, sedangkan kerja keras lebih 

berkaitan dalam proses belajar peserta didik.  

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa kemampuan dasar atau pengetahuan awal peserta didik tidak hanya 

menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam 

menyelesaikan tes akhir. Terdapat kombinasi faktor-faktor berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan karakter yang dalam perkembangannya turut mempengaruhi 

perolehan hasil tes akhir. Salah satu kasus dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa peserta didik yang menempati peringkat delapan pada tes pendahuluan, 

pada prosesnya ia menunjukkan lompatan perkembangan yang signifikan dalam 

hal keterampilan pemecahan masalah dan karakter kerja keras. Peserta didik 

tersebut memperlihatkan bahwa ia mampu memperoleh nilai sempurna pada tes 

akhir, sekaligus dapat melampaui perolehan nilai peserta didik yang menempati 

rangking pertama pada tes pendahuluan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

dalam melaksanakan tahap-tahap Polya harus pula didukung oleh keterampilan 
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pemecahan masalah dan pembudayaan karakter kerja keras sehingga peserta didik 

tidak hanya ahli dalam memecahkan masalah namun juga ahli dalam mengatasi 

hambatan-hambatan belajar menuju pencapaian belajar secara maksimal.  

Kurikulum 2013 yang akan segera diterapkan, ditandai oleh 

pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan berpikir, 

ketrampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 

Kompetensi pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran, 

sedangkan kompetensi sikap dan ketrampilan dikemas dalam setiap mata 

pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran, diorganisasikan dengan 

memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan 

(organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran 

(Sunendar, 2013: 33). Prinsip penguatan pada dasarnya adalah merupakan 

motivasi agar peserta didik bertindak dan mengulang tindakan seperti yang 

dikehendaki (Aisyah, 2007: 28). Oleh karena itu prinsip ini senada dengan teori 

pengulangan dalam penelitian ini, yang bermaksud mendorong peserta didik 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki. Prinsip keberlanjutan 

memiliki keterkaitan dengan teori pembiasaan dalam penelitian ini, dimana 

peserta didik melaksanakan tindakan secara terus menerus walaupun tanpa 

diperintah. Teori pengulangan dan pembiasaan seperti dalam penelitian ini dapat 

diaplikasikan dalam pembelajaran mata pelajaran matematika secara bertahap 

melalui perencanaan waktu yang tepat dan memanfaatkan materi yang ada, 

sehingga dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik sesuai dengan yang diharapkan pendidikan nasional. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

4.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan karakter dan 

pemecahan masalah melalui pembelajaran matematika dengan model TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan peserta didik kelas VII pada materi segimpat, 

diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Pengembangan karakter kerja keras dengan menggunakan pokok bahasan 

keliling dan luas bangun segiempat dilaksanakan melalui tahap pengetahuan, 

pelaksanaan, dan pembiasaan. Evaluasi juga dilakukan disetiap pertemuan 

untuk mengetahui perilaku peserta didik apa yang belum berkembang, 

sehingga dapat dilakukan pengulangan untuk menginternalisasi karakter kerja 

keras. Kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran TAPPS 

berbantuan kartu permasalahan juga memiliki proses-proses yang mendorong 

peserta didik merubah perilaku dan sikapnya sehingga dapat terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang mencerminkan karakter kerja keras. 

2. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan selama 

penelitian, diperoleh data bahwa terdapat perubahan sikap dan perilaku kerja 

keras yang diperlihatkan oleh kelima subjek penelitian. Hal ini ditunjukkan 

dari adanya peningkatan perilaku pada indikator-indikator karakter kerja 

keras, yaitu dari yang belum terlihat meningkat menjadi mulai terlihat, mulai 

berkembang, atau bahkan mulai membudaya. Hal ini memperlihatkan bahwa 
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pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan dapat mengembangkan karakter kerja keras peserta didik.  

3. Guru dalam penelitian ini memberikan pembelajaran keterampilan 

pemecahan masalah mencakup empat langkah strategi memecahkan masalah 

Polya. Pembelajaran tersebut juga menjadi salah satu bentuk scaffolding, 

yang merupakan dukungan oleh guru kepada peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari 

kemampuan dasarnya. Kegiatan peserta didik pada model pembelajaran 

TAPPS berbantuan kartu permasalahan juga dapat meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah mereka, yaitu melalui diskusi secara 

berpasangan. Kegiatan tersebut memfasilitasi peserta didik agar lebih fokus 

dan dapat dengan leluasa menyampaikan idenya serta melakukan evaluasi 

terhadap kesalahan pada saat memecahkan masalah. 

4. Berdasarkan penghitungan gain skor keterampilan pemecahan masalah 

diperoleh nilai gain untuk pertemuan I sampai V dari kelima subjek penelitian 

berkisar antara 0,55 sampai 0,94. Hal ini berarti kelima subjek penelitian 

mengalami peningkatan pada keterampilan pemecahan masalah, yaitu 

mencapai kategori sedang dan tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan model TAPPS berbantuan kartu 

permasalahan dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik kelas VII pada materi segiempat.  

5. Berdasakan hasil tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh kelima 

subjek penelitian dapat mencapai ketuntasan individual, yaitu perolehan 
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nilainya ≥ 80. Sedangkan pada kelas penelitian, 26 orang dari 30 peserta didik 

yang mengikuti tes kemampuan pemecahan masalah dapat mencapai 

ketuntasan individual, sehingga ketuntasan klasikal kelas mencapai 86,67%, 

melampaui ketuntasan minimal klasikal yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan pada materi 

pokok segiempat kelas VII dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan.  

4.4 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru matematika dalam pembelajaran materi segiempat, dapat 

memperbanyak pemberian soal-soal pemecahan masalah untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

2. Guru dapat mengalokasikan waktu pembelajaran sehingga dapat sekaligus 

menilai karakter tertentu dari peserta didik untuk mengetahui 

perkembangannya dan dapat melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil 

penilaian tersebut berupa tindakan penguatan, pembiasaan, atau pengulangan. 

3. Guru matematika dapat menerapkan model pembelajaran TAPPS berbantuan 

kartu permasalahan pada materi pokok pelajaran matematika lainnya sebagai 

variasi dan inovasi baru dalam pembelajaran. 

4. Penelitian selanjutnya dapat mengangkat tema mengenai penerapan model 

pembelajaran matematika yang dapat mengembangkan karakter dan 

keterampilan peserta didik yang lain. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS PENELITIAN (KELAS VIIB) 

NO NAMA KODE 

1 Abel Alvieto B-01 

2 Adinda Rahel Arida Putri B-02 

3 Ahmad Daniel B-03 

4 Aldo Priyo Banyu Aji B-04 

5 Amada Ukik Firdausi B-05 

6 Amanda Andina Nugroho B-06 

7 Amru Muhammad Yusuf B-07 

8 Anisa Prastyanti B-08 

9 Arafi Insan Badrudin B-09 

10 Arsiana Kusuma Dewi B-10 

11 Audie Ihza Salsabilla W. B-11 

12 Bramaputra Banisadna B-12 

13 Christina Kusumadewi B-13 

14 Dewi Fatika Rahmasari B-14 

15 Dewi Setianingsih B-15 

16 Muhammad Wildan Maulana B-16 

17 Najib Alfan Yanuar B-17 

18 Niken Pratiwi B-18 

19 Nirvara Dinta Pirenaningtyas B-19 

20 Rinanda Tegas Rangga Bhakti B-20 

21 Rizal Adam Satria B-21 

22 Rizkika Fitualita B-22 

23 Rizqiya Aghniya Ilmi B-23 

24 Rona Rahayu Saptandari B-24 

25 Rosyad Mirza Kawakiba B-25 

26 Septiana Tri Widiarti B-26 

27 Shafira Zahdanti B-27 

28 Syafriya Aulia Nariswari Aninditia B-28 

29 Syahren Aulia Achsan B-29 

30 Zahira Fala Yusuf B-30 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (KELAS VIIA) 

NO NAMA KODE 

1 Adhitya Putra Wijaya UC-01 

2 Ahmad Nahid Hilmi UC -02 

3 Anand Firdaus UC -03 

4 Angelia Christina UC -04 

5 Annisa Febriana Kusumawati UC -05 

6 Ario Dwiarso Nugroho Putro UC -06 

7 Arsyi Hanif Budiman UC -07 

8 Avito Shafa Sekar Rekyanindya UC -08 

9 Bagas Putra Pramuarsa UC -09 

10 Bimo Wahyu Adi UC -10 

11 Dwi Andra Harmoyo Adhi UC -11 

12 Dwiki Okvian Pradana UC -12 

13 Edmunda Easta Sandra Pradana UC -13 

14 Farah Aprilia Wulandari UC -14 

15 Fernando Desma Ramadhan UC -15 

16 Geldita Alaiha UC -16 

17 Ihza Afrizal UC -17 

18 Kartika Irene UC -18 

19 Krisna Adi Gunawan UC -19 

20 Lydia Sekar Wulanastri UC -20 

21 M. Noorsy Sanata Alfain UC -21 

22 Melinia Puspita Prahastiwi UC -22 

23 Mirna Hayu Laksita UC -23 

24 Mohammad Rosyid Kartikawan UC -24 

25 Muhamad Bagas Setyawan UC -25 

26 Muhammad Arif Rahman Ihsan UC -26 

27 Muhammad Fadli Al Hakim UC -27 

28 Natania Desyderia UC -28 

29 Naufan Hermawan UC -29 

30 Sabrina Ayu Novita UC -30 
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Lampiran 3 

 

JADWAL PENELITIAN 

Hari, Tanggal Kegiatan Kelas 

Sabtu, 12 Januari 2013 - Observasi awal dan wawancara 

dengan guru matematika SMP 

Negeri 1 Salatiga. 

 

Rabu, 10 April 2013 - Konsultasi soal tes pendahuluan 

dengan guru matematika SMP 

Negeri 1 Salatiga. 

 

Jumat, 12 April 2013 - Tes pendahuluan VII B 

Kamis, 2 Mei 2013 - Konsultasi perangkat pembelajaran 

dan penilaian dengan guru 

matematika SMP Negeri 1 Salatiga. 

 

Selasa,7 Mei 2013 - Uji coba instrumen tes pemecahan 

masalah. 

VII A 

Jumat, 10 Mei 2013 - Pertemuan I materi luas dan keliling 

persegi dan persegi panjang jam 

pelajaran ke 3-4. 

VII B 

Sabtu, 11 Mei 2013 - Pertemuan II materi luas dan keliling 

jajargenjang jam pelajaran ke 3-4. 

VII B 

Senin, 13 Mei 2013 - Pertemuan III materi luas dan 

keliling belahketupat jam pelajaran 

ke 5-6. 

VII B 

Jumat, 17 Mei 2013 - Pertemuan IV materi luas dan 

keliling layang-layang jam pelajaran 

ke 3-4. 

VII B 

Sabtu, 18 Mei 2013 - Pertemuan V materi luas dan 

keliling trapesium jam pelajaran ke 

3-4. 

VII B 

Senin, 20 Mei 2013 - Tes kemampuan pemecahan masalah 

materi luas dan keliling segiempat 

jam 5-6. 

VII B 
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Lampiran 4 

 

SOAL TES PENDAHULUAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa 

gambar jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Setiap soal mempunyai skor yang sama. 

Pengerjaan soal boleh tidak urut. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar! 

1. Perbandingan umur Fitri dan umur Marni sekarang adalah 3 : 4. Empat tahun 

lagi perbandingan umur mereka sama dengan 4 : 5. Berapa umur mereka 

sekarang? 

2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 orang pekerja. 

Karena suatu hal, setelah bekerja 10 hari pekerjaan terhenti selama 12 hari. 

Agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, maka diperlukan 

berapa banyak tambahan pekerja? 

3. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa, 17 siswa suka jajan es krim, 23 siswa 

suka jajan gorengan dan 2 siswa tidak suka jajan es krim dan gorengan. Berapa 

banyaknya siswa yang suka jajan keduanya? 

4. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga, 35 orang di antaranya 

aktif mengikuti kegiatan olahraga, sedangkan sisanya tidak mengikuti kegiatan 

apapun. Kegiatan bola voli diikuti 15 orang, tenis diikuti 19 orang, dan catur 



181 
 

 
 

diikuti 25 orang. Warga yang mengikuti bola voli dan catur sebanyak 12 orang, 

bola voli dan tenis 7 orang, sedangkan tenis dan catur 9 orang. Tentukan 

banyaknya warga yang mengikuti: 

a. ketiga kegiatan olahraga (voli, tenis, dan catur) 

b. kegiatan catur saja 

c. kegiatan tenis saja 

5. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

2 : 3  dan  ,65  0   PCQ PQC :  BAC,  RQ // AC PQ // AB ,  

Tentukanlah: 

a. Besar  PQC  

b. Besar  BQR   

6. Sekeliling kebun berbentuk persegi panjang berukuran 40 m × 20 m dipagari 

dengan kawat yang setiap 2 m diperkuat dengan tiang besi setinggi 2 m 

termasuk yang tertanam. Berapa batang besi yang diperlukan jika setiap batang 

besi panjangnya 6 m? 

7. ABCD  adalah persegi dengan panjang sisi 

30 cm. Titik E, F, G, dan H merupakan 

titik-titik tengah dari sisi-sisinya. Titik I, J, 

K, dan L merupakan titik tengah dari sisi-

sisi persegi EFGH. Hitunglah luas daerah 

yang diarsir! 

A 

B 

C 

R Q 

P 

> 

> 

A B 

C D 

E 

F 

G 

H 

I J 

K L 
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8. Sebuah jembatan desa berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 m, jalan 

pada jembatan itu selebar 2 m. Akan dibangun tiang beton sebagai pelindung di 

atas kedua sisi jembatan dengan jarak antar tiang 0,9 m. Berapa banyak tiang 

yang dibutuhkan? 

9. Perhatikan gambar persegi PQRS dengan PQ = 12 cm dan persegi panjang 

ABCD dengan DC = 15 cm, dan AD = 6 cm. Luas daerah yang tidak diarsir 198 

cm
2 

. Berapa luas daerah yang diarsir? 

 

 

 

 

 

 

10. Keliling sebuah persegi sama dengan keliling persegi panjang. Jika luas 

persegi adalah 400 cm
2
 dan panjang persegi panjang adalah 24 cm. Hitunglah 

luas persegi panjang tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B F 

C E D 

P Q 

R S 
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Lampiran 5 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES 

PENDAHULUAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

No 

Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Sekarang 

Umur Fitri : Umur Marni = 3 : 4 

4 tahun yang akan datang 

Umur Fitri : Umur Marni = 4 : 5 

1 

Ditanya: 

Umur Fitri dan Marni sekarang 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisalkan umur Fitri dan Marni dalam x dan y. 

2. Menyatakan x dalam y sesuai dengan perbandingan. 

3. Mencari umur nilai y berdasarkan perbandingan 

umur keduanya 4 tahun yang akan datang dan 

menggantikan nilai x. 

4. Mencari nilai x. 

5. Membuat kesimpulan. 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Misalkan:  umur Fitri = x 

  umur Marni = y 

1 

perbandingan umur sekarang 

yx

y

x

4

3

4

3





 

 

2 
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Perbandingan umur 4 tahun yang akan datang 

164205

)4(4)4(5

5

4

4

4










yx

yx

y

x

 

16

4
4

1

4
4

15

4

16

4
4

15
4

44
4

15

44
4

3
5

445















y

y

yy

yy

yy

yy

yx

 

2 

1216
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1 

Melihat 

kembali 

Jadi umur Fitri 12 tahun dan umur Marni 16 tahun. 1 

Skor Maksimal 10 

2. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Pekerjaan selesai 50 hari oleh 14 pekerja 

Pada hari ke-10 pekerjaan terhenti 12 hari 

 

 

1 

Ditanya: 

Tambahan pekerja agar pekerjaan selesai tepat waktu 

 

 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa garis untuk menyatakan waktu 

pengerjaan. 

2. Menghitung waktu yang tersisa 

3. Menghitung banyaknya pekerja yang dibutuhkan 

agar pekerjaan selesai tepat waktu 

4. Menghitung banyaknya tambahan pekerja. 

2 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

1 

Waktu yang tersisa jika tanpa penghentian  

= 50 – 10 = 40 hari 

Waktu yang tersisa karena penghentian  

1 

10 22 50 
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= 50 – 22 = 28 hari 

 

Misal x = jumlah pekerja yang dibutuhkan agar 

pekerjaan selesai tepat waktu 

Dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai: 

20

28

4014

14

40

28

npenghentia dg pekerja 

npenghentia  tanpapekerja

npenghentia  tanpa tersisahari

perhentian dg  tersisahari










x

x

x

 

2 

Banyak tambahan pekerja = 20 – 14 = 6 1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya pekerja yang harus ditambah agar 

pekerjaan selesai tepat waktu adalah 6 orang 

1 

Skor Maksimal 10 

3. 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Banyak siswa = 35 anak 

Siswa yang suka jajan es krim = 17 anak 

Siswa yang suka jajan gorengan = 23 anak 

Siswa yang tidak suka jajan gorengan = 2 anak 

 

 

1 

Ditanya: 

Banyak siswa yang suka jajan keduanya 

 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisalkan kelompok siswa dalam himpunan 

2. Mencari banyaknya siswa yang suka jajan es krim 

atau gorengan 

3. Mencari banyaknya siswa yang suka jajan es krim 

dan gorengan 

2 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Misalkan 

S = himpuan seluruh siswa sekelas 

A = himpunan siswa yang suka jajan es krim 

B = himpunan siswa yang suka jajan gorengan 

1 

33                

235               

)()()(





 CBAnSnBAn

 

2 
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2 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya siswa yang suka jajan eskrim dan 

gorengan ada 7 anak. 

1 

Skor Maksimal 10 

4. 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

Diketahui: 

Banyak warga dalam suatu kompleks 43 

Banyak warga yang aktif dalam kegiatan olahraga 35 

Warga yang mengikuti volly = 15 

Warga yang mengikuti tenis = 19 

Warga yang mengikuti catur = 25 

Warga yang mengikuti volly dan catur = 12 

Warga yang mengikuti volly dan tenis = 7 

Warga yang mengikuti tenis dan catur = 9 

 

 

1 

Ditanya: 

Banyak warga yang mengikuti 

a. Ketiga kegiatan olahraga  

b. Kegiatan catur saja 

c. Kegiatan tenis saja 

 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisalkan kelompok warga dalam himpunan 

2. Menggambar diagram venn dari himpunan 

3. Mencari banyaknya warga yang mengikuti ketiga 

kegiatan olahraga 

4. Mencari banyaknya warga yang mengikuti 

kegiatan catur saja 

5. Mencari banyaknya warga yang mengikuti 

kegiatan tenis saja 

2 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan 

S = himpuan seluruh warga satu kompleks 

V = himpunan siswa yang mengikuti volly 

T = himpunan siswa yang mengikuti tenis 

C = himpunan siswa yang mengikuti catur 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Karena n(V) = 15  1 

S 
V T 

C 

4 
8 

3 

5 
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Banyak warga yang ikut catur saja 

= 25 -8-4-5 

= 8 

1 

Banyak warga yang ikut tenis saja 

= 19 – 3 – 4 - 5 

= 7 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya warga yang menikuti ketiga kegiatan 

sekaligus 4 orang, catur saja 8 orang, tenis saja 7 

orang. 

1 

Skor Maksimal  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:3= 

dan ,65= 0

 PCQ PQC:

 BAC

RQ // AC,

PQ // AB, 




 

1 

Ditanya:  

a. Besar  PQC  

b. Besar  BQR  

1 

 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa gambar 

2. Menunjukkan bahwa                

3. Memisalkan besar         dan besar 

        

2 

A 

B 

C 

R Q 

P 

> 

> 
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4. Mencari nilai a dengan konsep jumlah sudut 

dalam segitiga. 

5. Menghitung besar      

6. Menunjukkan bahwa           

7. Menghitung           

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o65 =besar  Jadi

sehadap)(sudut   Jadi





 QPC

 BAC QPC=

PQ//AB

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0

0

00

0o

0o

0

23=                                                 

115=5                                               

65180=5                                              

180=+65                              

180=+65                              

180=Besar  

besar dan  besar 

misalkan  kita maka 2,:3=

 segitigaLihat 

a

a

a

2a+3a

2a+3a

 CQP PCQ+ QPC+

 PCQ=2a PQC=3a

 PCQ PQC:

PCQ









 

 

 

 

 

 

 

2 

00

00

46=23×2=2=

69=23×3=3=

a PCQ

a PQC




 

 

 

1 

046=besar  Maka

sehadap)(sudut  besar  Maka

 PCQ BQR=

 PCQ BQR=

RQ//AC



  

 

 

 

1 

Melihat 

kembali 
Jadi besar 00 46=besar dan  69=  BQR PQC   1 

Skor Maksimal 10 

A 

B 

C 

R Q 

P 

> 

> 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Kebun berbentuk persegi panjang 

p = 40 m 

l = 20 m 

jarak antar tiang besi 2 m 

t tiang besi 2 m (termasuk yang tertanam) 

panjang setiap batang besi 6 m 

1 

Ditanya: 

Banyaknya batang besi yang diperlukan 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

1. Menghitung keliling kebun. 

2. Menghitung banyaknya tiang yang dibutuhkan 

2

Keliling
   

3. Menghitung panjang total tiang besi yang 

dibutuhkan 2ngbanyak tia   

4. Menghitung banyak batang besi yang diperlukan  

6

besi  totalpanjang
  . 

2 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

120     

602     

20)(40 2     

l)(p 2 







K

 

1 

60                      

2

120
                      

2

keliling
 ngBanyak tia







 

1 

m 120                          

260                          

2ngbanyak tia besi  tiangTotal







 

2 

20                                   

6

120
                                  

6

besi panjang total
 besi batangBanyak 







 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya batang besi yang diperlukan adalah 20 

batang. 

1 

Skor Maksimal 10 

7. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

ABCD persegi 

s = 30 cm 

1 
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E, F, G, dan H merupakan titik-titik tengah dari sisi-

sisi-sisi ABCD 

L merupakan titik tengah dari sisi-sisi persegi EFGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

Luas daerah yang diarsir 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari luas persegi ABCD 

2. Mencari luas persegi EFGH dengan mengurangkan 

luas persegi ABCD oleh luas segitiga. 

3. Menemukan bahwa luas EFGH adalah setengah 

luas ABCD. 

4. Menemukan bahwa luas IJKL adalah setengah luas 

EFGH. 

5. Mengurangkan luas EFGH  dengan luas IJKL. 

6. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

pemecahan 

masalah 
900                

30                

 

2

2





 sABCDL

 

1 

504                

450900                

)1515
2

1
4( - 009                

segitiga L4-ABCD  







 LEFGHL

 

2 

Ternyata luas EFGH setengah dari luas ABCD. 

Dengan pola yang sama bisa kita temukan bahwa luas 

IJKL setengah dari luas EFGH. 

225             

450
2

1
             

EFGH  
2

1
IJKL  





 LL

 

2 

A B 

C D 

E 

F 

G 

H 

I J 

K L 



191 
 

 
 

225             

225450             

IJKL  -EFGH  diarsir  





 LLL

 

1 

Melihat 

kembali  

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 225 cm
2 

1 

Skor Maksimal 10 

8. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Jembatan berbentuk persegi panjang 

p = 18 m 

l = 2 m 

di kedua sisi jembatan dibangun tiang 

jarak antar tiang = 0,9 m 

1 

Ditanyakan: 

Banyak tiang yang dibutuhkan 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa gambar 

2. Membagi masing-masing panjang jembatan dengan 

0,9 

3. Banyak tiang masing-masing sisi adalah hasil bagi 

ditambah satu. 

4. Menghitung total tiang yang dibutuhkan untuk 

kedua sisi 

1 

Melaksanakan 

pemecahan 

masalah 

Sketsa gambar 

 

 

 

yang dipasang tiang hanya bagian sisinya 

2 

Untuk setiap sisi 

21                     

120                     

1
0,9

18
  ngbanyak tia







 

3 

Untuk kedua sisi 

24                     

212  ngbanyak tia




 

1 

Melihat 

kembali  

Jadi banyak tiang yang dibutuhkan adalah 42 buah. 1 

Skor Maksimal 10 

18 m 

2 m 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Persegi PQRS dan persegi panjang ABCD 

PQ = 12 cm 

DC = 15 cm 

AD = 6 cm 

L tidak diarsir = 198 cm
2
 

 

1 

Ditanya: Luas daerah yang diarsir? 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur persegi dan persegi 

panjang 

2. Menghitung luas gabungan persegi dan persegi 

panjang. 

3. Menghitung luas yang diarsir  

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

234=                  

90+144=                  

6)×(15+12)×(12=                  

panjang persegi  + persegi  =gabungan  

cm 6 = 

cm 15 = 

cm 12 = 

LLL

l  = AD

p  = DC

s  = PQ

 

 

 

 

3 

18 =diarsir            

36 =diarsir   ×2     

198 -234=diarsir   ×2     

diarsir)  ×2  ( - 234 = 198               

diarsir)  ×2  ( -gabungan   =diarsir  tidak 

L

L

L

L

LLL

 

 

 

3 

Melihat 

kembali 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 18 cm
2
. 1 

Skor Maksimal 10 

10. 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

Diketahui: 

K persegi = K persegi panjang 

L persegi = 400 cm
2
  

p = 24 cm. 

1 
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Ditanya: L persegi panjang 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari sisi persegi dari luas yang diketahui 

2. Mencari keliling persegi  

3. Mencari lebar persegi panjang dari kelilingnya 

dengan hubungan K persegi = K persegi panjang 

4. Menghitung luas persegi panjang 

2 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

20=    

 400=    

=     persegi 2

Ls  =

sL

 

1 

 

 

 

 

 

80 = persegi  = panjang persegi 

80=               

20×4=               

s×4= persegi 

KK

K

 

1 

16=  

32= 2

48-80=2

2+48= 80

)+2(24= 80

= panjang persegi 

l 

l

l 

l

l

2( p+l) K

 

2 

384=                           

16×24=                           

= panjang persegi p×lL

 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi luas persegi panjang adalah 384 cm
2
. 1 

Skor Maksimal 10 

Total Skor Maksimal 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1
9
4

 

Lampiran 6 

KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Aspek yang Dinilai : Pemecahan Masalah 

Jumlah Soal  : 12 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

Materi Pokok Indikator Soal No. Soal 

Luas bangun 

persegi dan persegi 

panjang 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai hubungan antara luas persegi dan luas 

persegi panjang dalam pengubinan jika diketahui ukuran sisinya dan posisi tertentu dari kedua 

bangun. 

1,2 

Keliling dan luas 

bangun segiempat 

Peserta didik dapat menentukan keliling atau luas bangun segiempat jika diketahui 

perbandingan panjang sisi-sisinya atau perbandingan luasnya dengan segiempat lain yang 

3,4 



 
 

 
 

1
9
5

 

 kelilingnya telah diketahui pada permasalahan penanaman bibit pohon atau pembuatan origami. 

Keliling bangun 

segiempat 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling bangun segiempat pada 

permasalahan pemasangan tiang jika diketahui jarak antartiang,ukuran sisi lahan, dan spesifikasi 

pemasangan untuk menghitung banyak tiang atau sebaliknya jika diketahui jarak antartiang dan 

banyak tiang yang mengelilinginya untuk menghitung ukuran kelilingnya  

5,10 

Luas bangun 

jajargenjang 

Peserta didik dapat menentukan luas lahan berbentuk jajargenjang jika diketahui ukuran 

tingginya serta perbandingan ukuran sisinya, atau diketahui ukuran panjang bagian dalam dari 

jajargenjang tersebut. 

6,7 

Luas bangun 

belahketupat dan 

layang-layang 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas bangun segiempat pada 

permasalahan cermin berbingkai  jika diketahui lebar bingkai dan panjang diagonal-diagonalnya 

untuk menghitung luas bingkainya atau pada masalah pembuatan layang-layang jika diketahui 

luas dan perbandingan panjang diagonal-diagonalnya untuk menghitung panjang masing-masing 

diagonalnya.  

8,9 

Luas dan keliling 

bangun trapesium 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas dan keliling bangun trapesium 

dengan memanfaatkan teorema pythagoras pada masalah penyebaran pupuk jika diketahui 

ukuran sisi-sisinya, dan banyak pupuk yang harus disebar tiap m
2
 untuk menghitung banyaknya 

pupuk yang harus disebar atau pada masalah banyaknya putaran mengelilingi lahan berbentuk 

trapesium samakaki jika diketahui ukuran sisi sejajar, tinggi dan jarak yang harus ditempuh. 

11,12 
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Lampiran 7 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa 

gambar jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Setiap soal mempunyai skor yang sama. 

4. Pengerjaan soal boleh tidak urut. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan lengkap! 

1. Lantai kamar di rumah Pak Diki berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 

m dan lebar 3,5 m. Lantai kamar itu akan dipasangi keramik berbentuk 

persegi yang ukuran sisinya 20 cm. Harga satu kardus keramik yang berisi 12 

keramik adalah Rp 60.000,00. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Diki 

jika tidak diperbolehkan pembelian keramik secara eceran/satuan? 

2. Diketahui sebuah keramik berbentuk persegi, 

dengan motif persegi panjang terletak di 

dalamnya sedemikian sehingga setiap titik sudut 

persegi panjang itu terletak 
3

1
 bagian sisi-sisi 

persegi. Berapa luas persegi panjang, jika keliling 

persegi 4 satuan panjang? 
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3. Dina belajar untuk membuat origami burung dengan dua ukuran yaitu besar 

dan kecil. Untuk membuatnya dibutuhkan kertas yang berbentuk persegi, 

masing-masing persegi A untuk origami besar dan B untuk origami kecil. Jika 

keliling persegi A adalah 56 cm dan luas persegi B sama dengan 
4

1
luas 

persegi A, berapakah keliling persegi yang digunakan untuk membuat 

origami yang berukuran kecil? 

4. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki luas 450 m
2
 dengan 

perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2 : 1. Di sekelilingnya akan 

ditanami bibit pohon dengan jarak antar bibit pohon 1,5 m. Berapa bibit 

pohon yang diperlukan? 

5. Sebuah lahan parkir berbentuk persegi panjang berukuran 20 m×4 m. Untuk 

menopang atap maka di sekelilingnya diperkuat dengan tiang besi dengan 

jarak antar tiang besi 2 m. Jika pada salah satu sisi yang panjangnya 20 m 

tidak dipasangi tiang besi untuk jalan masuk kendaraan, berapa banyak tiang 

besi yang diperlukan? 

6. Pak Karta mempunyai sebidang tanah yang berbentuk jajargenjang dengan 

keliling 130 m. Tanah berbentuk jajargenjang tersebut memiliki ukuran alas 

8x m dan sisi miring 5x m. Jika ukuran tingginya 20 m, berapakah luas tanah 

Pak Karta? 

7. Sarah merawat kebun bunga 

berbentuk jajargenjang yang 

gambarnya sebagai berikut. Jika 

AE=AF=FC=ED=FB = 2m, maka 

tentukan luas daerah kebun bunga 

tersebut! 

8. Terdapat cermin berbentuk belahketupat dengan bingkai ukiran. Jarak kedua  

ujung sudut yang berhadapan pada cermin berbingkai tersebut adalah 120 cm 

dan 90 cm. Bingkai ukiran sejajar dengan sisi cermin dan memiliki lebar 10 

cm dari sudutnya. Berapa luas dari bingkai ukiran tersebut? 

A 

B 

C 

D 

E F 
|| || || 

= 

= 
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9. Kertas yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layang-layang adalah 270 

cm
2
. Bila perbandingan buluh bambu sebagai kedua diagonalnya adalah 3 : 5 

tentukan panjang masing-masing buluh bambu yang akan digunakan sebagai 

diagonal-diagonalnya? 

10. Sebuah taman berbentuk belah ketupat. Disekeliling taman diterangi dengan 

lampu penerangan pada setiap sudut dan setiap pertengahan masing-masing 

sisi taman tersebut. Jika jarak antarlampu dibuat 15 m, berapakah keliling 

taman tersebut? 

11. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

Pak Tani memiliki kebun berbentuk seperti di atas. Sebelum kebun ditanami, 

kebun akan diberi pupuk urea. Jika tiap meter persegi akan disebar 0,5 ons 

pupuk urea. Berapa kg pupuk urea yang dibutuhkan ! 

12. Untuk mempersiapkan perlombaan Andi harus berlatih lari dengan 

mengelilingi lapangan sejauh 3,3 km. Jika lapangan tersebut berbentuk 

trapesium samakaki yang ukuran tingginya 120 m, serta sisi yang sejajar 250 

m dan 150 m, maka berapa kalikah Andi harus mengelilingi lapangan 

tersebut? 

 

 

 

 

8 m 

3 m 

5 m 
4 m 

5 m 
5 m 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap  

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

No Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Lantai kamar berbentuk persegi panjang 

p = 4 m 

l = 3,5 m 

dipasang keramik berbentuk persegi 

s = 20 cm  

1 kardus berisi 12 keramik 

Harga keramik Rp 60.000,00/kardus 

1 

Ditanya: Biaya pembelian keramik jika tidak 

diperbolehkan pembelian secara eceran 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung luas lantai kamar 

2. Menghitung luas keramik 

3. Mencari banyaknya keramik   
              

         
 

4. Mencari banyak kardus keramik yang harus 

dibeli  
              

  
  

5. Menghitung total biaya pembelian keramik 

6. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah        

Penyelesaian: 

L lantai kamar      

    m
2 

1 

     

L keramik     

     cm
2
 = 0,04 m

2 

1 
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Banyak keramik  
              

         
 1 

       

Banyak keramik (kardus)   
   

  
 

Karena keramik tidak boleh kurang maka kita 

bulatkan ke atas menjadi 30 kardus 

2 

Total biaya 6000030  

1800000  

1 

Melihat 

kembali 

Jadi  biaya pembelian keramik yang harus dikeluarkan 

Pak Diki jika tidak diperbolehkan pembelian secara 

eceran adalah Rp 1.800.000,00. 

1 

Skor Maksimal 10 

2. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Keramik bermotif 

titik sudut persegi panjang terletak pada  
 

 
 bagian sisi-

sisi persegi. 

K persegi = 4 satuan panjang 

1 

Ditanya: luas persegi yang tertutup persegi panjang 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung sisi persegi dan luas persegi 

2. Membuat sketsa gambar. 

3. Menghitung luas persegi yang tidak tertutup 

persegi panjang. 

4. Mencari luas persegi yang tertutup persegi panjang 

5. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

1

44

4







s

s

sK

 

1    

1   2

2





 sL

 

1 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 
  

  
 

 

 
 

Luas yang tidak tertutup persegi panjang 

= L segitiga I + L segitiga II + L segitiga III + L 

segitiga IV  

=  
 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
   

  
 

 
 

 

 
 

 

 
    

= 
 

  
 

 

  
 

 

  
 +

 

  
 

 

2 

Bagian yang tertutup persegi panjang    
 

 
 

 

 
 1 

Melihat 

kembali 

Jadi bagian persegi yang tertutup persegi panjang 

adalah 
 

 
 satuan luas. 

1 

Skor Maksimal 10 

3. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Persegi A untuk membuat origami besar dan persegi B 

untuk membuat origami kecil 

K A= 56 cm 

L B = 
 

 
 L A 

1 

Ditanya: Keliling persegi untuk membuat origami 

ukuran kecil 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari panjang sisi persegi A berdasarkan 

kelilingnya. 

2. Mencari luas persegi A 

3. Mencari luas persegi B yaitu 
 

 
  L persegi A 

4. Mencari sisi persegi B berdasarkan luas yang 

ditemukan 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

I 
II 

III 

IV 
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5. Menghitung keliling persegi B 

6. Membuat kesimpulan 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

        

   
  

 
 

      

Penyelesaian: 

K A =     

1 

     

     

L A     1 

 
 

 
     

    

L B  
 

 
  L A 1 

          

      

L B     

        

2 

     

    

K B      1 

Melihat 

kembali 

Jadi keliling persegi yang digunakan untuk membuat 

origami yang berukuran kecil adalah 28 cm 

1 

Skor Maksimal 10 

4. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Lapangan berbentuk persegi panjang 

L= 450 m
2
 

p : l = 2 : 1 

Disekelilingnya ditanami bibit pohon 

Jarak antarpohon 1,5 m 

1 

Ditanya:  Banyak bibit pohon yang dibutuhkan 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisalkan p sebagai l 

2. Mencari nilai l dengan luas yang diketahui 

3. Mencari nilai p 

4. Menghitung keliling lapangan 

5. Menghitung banyak bibit pohon yang diperlukan 

Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

Penyelesaian: 

p : l = 2 : 1 

1 
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masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp

l

p

2

1

2




 

15225

225

4502

2450

2

2











l

l

l

ll

lpL

 

2 

30   

152   

2





 lp

 

1 

90   

452   

)3015(2   

)(2







 lpK

 

1 

Banyak pohon 
5,1

K
  

60

5,1

90




 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyak bibit pohon yang diperlukan untuk 

menanami sekeliling lapangan tersebut adalah 60 bibit 

pohon. 

1 

Skor Maksimal 10 

5. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Lahan parkir berbentuk persegi panjang 

p = 40 m 

l = 4 m 

disekelilingnya akan dipasang tiang kecuali sebuah 

sisi panjangnnya 

jarak antartiang 2 m 

1 

Ditanya: 

Banyak tiang besi yang dibutuhkan 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung keliling lahan yang akan diberi tiang 

2. Menghitung banyak tiang yang dibutuhkan 

3. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

Misal keliling lahan yang akan diberi tiang K 

2 
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48     

4404



K
 

Baanyak tiang 1
2


K
 

1
2

48
  

124   
25  

4 

Melihat 

kembali 

Jadi banyak tiang yang dibutuhkan untuk menopang 

atap lahan parkir tersebut ada 25 buah 

1 

Skor Maksimal 10 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Tanah berbentuk jajargenjang 

K = 130 m 

Misal ukuran alas a, sisi miring b, tingginya t 

a = 8x  

b = 5x 

t = 20 m 

1 

Ditanya: Luas tanah Pak Karta 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari nilai nilai x 

2. Menghitung ukuran alas jajargenjang 

3. Menghitung luas jajargenjang 

4. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

Penyelesaian: 

5

26130

132130

)58(2130

)(2











x

x

x

xx

baK

 

2 

 

40   

58   

8





 xa

 

2 

 

800   

2040   





 taL

 

2 

Melihat 

kembali 

Jadi luas tanah Pak Karta adalah 800 m
2
. 1 

 Skor Maksimal 10 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Kebun bunga berbentuk jajargenjang 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AE=AF=FC=ED=FB= 2m
 

1 

Ditanya: Luas kebun bunga 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bahwa jajargenjang dibentuk 

oleh dua bangun segitiga dengan alas dan tinggi 

yang sama. 

2. Mencari luas dari salah satu segitiga. 

3. Menghitung luas jajargenjang     luas segitiga 

4. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

Jajargenjang di bentuk oleh 2 buah segitiga yaitu 

segitiga ACD dan segitiga ABC.  

1 

Segitiga ACD adan ABC luasnya sama karena ukuran 

alasnya sama ( 6 m) dan tingginya sama (2 m) 

1 

 
 

 
     

   

Jadi  

L segitiga ACD  
 

 
     

2 

     

    

L jajargenjang     L segitiga ACD 2 

Melihat 

kembali 

Jadi luas kebun bunga tersebut adalah 12 m
2
. 1 

Skor Maksimal 10 

A 

B 

C 

D 

E F 
|| || || 

= 

= 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

cermin berbentuk belah ketupat berbingkai ukiran; 

d1 = 120 cm; d2 = 90 cm; lebar ukiran = 10 cm. 

1 

Ditanya: Luas bingkai ukiran 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa gambar cermin berbingkai. 

2. Mencari luas cermin dengan bingkainya. 

3. Mencari panjang diagonal-diagonal cermin tanpa 

bingkainya. 

4. Menghitung luas cermin tanpa bingkai. 

5. Mencari selisih luas cermin dengan bingkai dan 

luas cermin tanpa bingkai. 

6. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 
         

        

       

Cermin dengan bingkainya = BK 1 

panjang diagonal-diagonalnya: 

d1 = 120+20=140 cm; d2 = 90+20=110 cm 

L BK 1   
 

 
       

2 

90 cm 120 cm 10 cm 
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Cermin tanpa bingkainya = BK 2 

Diagonalnya: 

d1 = 120 cm; 

d2 = 90 cm 

L BK 2   
 

 
       

2 

      

Luas bingkai = luas cermin dengan bingkai – luas 

cermin tanpa bingkai 

= luas BK 1 – luas BK 2 

= 7700 – 5400 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi luas bingkai yang terbuat dari ukiran adalah 

        . 

1 

Skor Maksimal 10 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

layang-layang  

L = 270 cm
2
;  

Perbandingan d1 dan d2 = 3 : 5 

1 

Ditanya:  panjang masing-masing buluh bambu yang 

menjadi diagonal-diagonalnya 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

6) Menyatakan salah satu diagonal dalam ukuran 

diagonal lainnya berdasarkan perbandingan. 

7) Membuat persamaan luas layang-layang . 

8) Mencari panjang diagonal-diagonal. 

9) Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

21

2

1

5

3

5

3

dd

d

d





 

1 
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30

900

900

3

2700

10

3
270

5

3

2

1
270

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

22

21















d

d

d

d

d

dd

ddL

 

3 

18    

30
5

3
    

5

3
21





 dd

 

2 

Melihat 

kembali 

Jadi  panjang buluh bambu yang menjadi diagonal-

diagonalnya adalah 18 cm dan 30 cm. 

1 

Skor Maksimal 10 

10 Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Taman berbentuk belahketupat 

Disetiap sudut dan pertengahan sisi taman dipasang 

lampu penerangan 

Jarak antar lampu 15 m 

1 

Ditanya: Keliling taman
 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung banyak lampu 

2. Menghitung keliling taman 

3. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

Penyelesaian: 

Banyak lampu 44   

8  

2 

Banyak lampu 
antarlampujarak 

K
  

120

158

15
8







K

K

K

 

4 

Melihat 

kembali 

Jadi keliling taman adalah 120 m 1 
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Skor Maksimal 10 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Kebun berbentuk 

 

 

 

 

 

 

 

Tiap meter persegi akan disebar 0,5 ons urea 

1 

Ditanya: banyak urea yang dibutuhkan (dalam pupuk) 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Memberi nama trapesium I dan trapesium II. 

2. Mencari panjang sisi-sisi sejajar dan tinggi pada 

trapesium I. 

3. Menghitung luas trapesium I dan II. 

4. Menghitung luas gabungan kedua trapesium. 

5. Mengitung banyak urea yang dibutuhkan 

1 

 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

Penyelesaian: 

Misalkan  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

         

           

       

       

         
              

Trapesium I 

Sisi-sisi yang sejajar misalkan a dan b. 

1 

  
 

 
         

Luas trapesium I   
 

 
         3 

 

 

 

8 m 

3 m 

5 m 4 m 

5 m 5 m 

8 m 

3 m 

5 m 4 m 

5 m 
5 m 

I 

II 
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Trapesium II 

Sisi-sisi yang sejajar misalkan a dan b. 

Luas trapesium II   
 

 
         

Luas kebun = Luas trapesium I + Luas trapesium II 

= 16,5+ 19,5 

= 36 m
2
 

 

 

         

Banyak urea                  

    ons 

     kg 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya urea yang dibutuhkan adalah 1,8 kg 1 

Skor Maksimal 10 

12. 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Lapangan berbentuk trapesium sama kaki 

t = 120 m 

panjang sisi sejajar 150 m dan 250 m 

Harus berlari sejauh 3,3 km 

1 

Ditanya: banyak putaran yang harus ditempuh Andi 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa gambar trapesium sama kaki. 

2. Mencari sisi miring yang merupakan kaki dari 

trapesium sama kaki dengan teorema pythagoras. 

3. Menghitung keliling trapesium sama kaki 

4. Menghitung banyak putaran yang harus ditempuh 

Andi 

5. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

Penyelesaian: 
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100
120

diperoleh yangskor 
Nilai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

            

             

               

          

       

Lihat segitiga AED 2 

              

                  

      

Jadi           1 

Banyak putaran  
      

     
 

    

    
   m 1 

Melihat 

kembali 

Jadi Andi harus mengelilingi lapangan tersebut 

sebanyak 5 kali 

1 

Skor Maksimal 10 

Total Skor Maksimal 120 

A B 

C D 

250 m 

150 m 

E F 

120 m 



 
 

 
 

2
1
2

 

Lampiran 9 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Aspek yang Dinilai : Pemecahan Masalah 

Jumlah Soal  : 7 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

 

Materi Pokok Indikator Soal No. Soal 

Luas bangun 

persegi dan persegi 

panjang 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai hubungan antara luas persegi dan luas persegi 

panjang dalam pengubinan jika diketahui ukuran sisinya dan posisi tertentu dari kedua bangun.  

1 

Keliling dan luas Peserta didik dapat menentukan keliling atau luas bangun segiempat jika diketahui perbandingan 2 



 
 

 
 

2
1
3

 

bangun segiempat 

 

panjang sisi-sisinya atau perbandingan luasnya dengan segiempat lain yang kelilingnya telah diketahui 

pada permasalahan penanaman bibit pohon atau pembuatan origami. 

Keliling bangun 

segiempat 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling bangun segiempat pada permasalahan 

pemasangan tiang jika diketahui jarak antartiang,ukuran sisi lahan, dan spesifikasi pemasangan untuk 

menghitung banyak tiang atau sebaliknya jika diketahui jarak antartiang dan banyak tiang yang 

mengelilinginya untuk menghitung ukuran kelilingnya  

3 

Luas bangun 

jajargenjang 

Peserta didik dapat menentukan luas lahan berbentuk jajargenjang jika diketahui ukuran tingginya serta 

perbandingan ukuran sisinya, atau diketahui ukuran panjang bagian dalam dari jajargenjang tersebut. 

4 

Luas bangun 

belahketupat dan 

layang-layang 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas bangun segiempat pada permasalahan 

cermin berbingkai  jika diketahui lebar bingkai dan panjang diagonal-diagonalnya untuk menghitung 

luas bingkainya atau pada masalah pembuatan layang-layang jika diketahui luas dan perbandingan 

panjang diagonal-diagonalnya untuk menghitung panjang masing-masing diagonalnya.  

5 

Luas dan keliling 

bangun trapesium 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas dan keliling bangun trapesium dengan 

memanfaatkan teorema pythagoras pada masalah penyebaran pupuk jika diketahui ukuran sisi-sisinya, 

dan banyak pupuk yang harus disebar tiap m
2
 untuk menghitung banyaknya pupuk yang harus disebar 

atau pada masalah banyaknya putaran mengelilingi lahan berbentuk trapesium samakaki jika diketahui 

ukuran sisi sejajar, tinggi dan jarak yang harus ditempuh. 

6 
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Lampiran 10 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa 

gambar jika diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Setiap soal mempunyai skor yang sama. 

4. Pengerjaan soal boleh tidak urut. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan lengkap! 

1. Diketahui sebuah keramik berbentuk persegi, 

dengan motif persegi panjang terletak di 

dalamnya sedemikian sehingga setiap titik sudut 

persegi panjang itu terletak 
3

1
 bagian sisi-sisi 

persegi. Berapa luas persegi panjang, jika keliling 

persegi 4 satuan panjang? 

2. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki luas 450 m
2
 dengan 

perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2 : 1. Di sekelilingnya akan 

ditanami bibit pohon dengan jarak antar bibit pohon 1,5 m. Berapa bibit 

pohon yang diperlukan? 
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3. Sebuah lahan parkir berbentuk persegi panjang berukuran 20 m×4 m. Untuk 

menopang atap maka di sekelilingnya diperkuat dengan tiang besi dengan 

jarak antar tiang besi 2 m. Jika pada salah satu sisi yang panjangnya 20 m 

tidak dipasangi tiang besi untuk jalan masuk kendaraan, berapa banyak tiang 

besi yang diperlukan? 

4. Pak Karta mempunyai sebidang tanah yang berbentuk jajargenjang dengan 

keliling 130 m. Tanah berbentuk jajargenjang tersebut memiliki ukuran alas 

8x m dan sisi miring 5x m. Jika ukuran tingginya 20 m, berapakah luas tanah 

Pak Karta? 

5. Terdapat cermin berbentuk belahketupat dengan bingkai ukiran. Jarak kedua  

sudut yang berhadapan pada cermin tersebut adalah 120 cm dan 90 cm. 

Bingkai ukiran sejajar dengan sisi cermin dan memiliki lebar 10 cm dari 

sudutnya. Berapa luas dari bingkai ukiran tersebut? 

6. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

Pak Tani memiliki kebun berbentuk seperti di atas. Sebelum kebun ditanami, 

kebun akan diberi pupuk urea. Jika tiap meter persegi akan disebar 0,5 ons 

pupuk urea. Berapa kg pupuk urea yang dibutuhkan ! 

 

 

 

 

 

 

 

8 m 

3 m 

5 m 
4 m 

5 m 
5 m 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap  

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

No Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Jawaban Skor 

1. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Keramik bermotif 

titik sudut persegi panjang terletak pada  
 

 
 bagian sisi-

sisi persegi. 

K persegi = 4 satuan panjang 

1 

Ditanya: luas persegi yang tertutup persegi panjang 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung sisi persegi dan luas persegi 

2. Membuat sketsa gambar. 

3. Menghitung luas persegi yang tidak tertutup 

persegi panjang. 

4. Mencari luas persegi yang tertutup persegi panjang 

5. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

1

44

4







s

s

sK

 

1    

1   2

2





 sL

 

1 
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2 

 
  

  
 

 

 
 

Luas yang tidak tertutup persegi panjang 

= L segitiga I + L segitiga II + L segitiga III + L 

segitiga IV  

=  
 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
   

  
 

 
 

 

 
 

 

 
    

= 
 

  
 

 

  
 

 

  
 +

 

  
 

2 

Bagian yang tertutup persegi panjang    
 

 
 

 

 
 1 

Melihat 

kembali 

Jadi bagian persegi yang tertutup persegi panjang 

adalah 
 

 
 satuan luas. 

1 

Skor Maksimal 10 

2. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Lapangan berbentuk persegi panjang 

L= 450 m
2
 

p : l = 2 : 1 

Disekelilingnya ditanami bibit pohon 

Jarak antarpohon 1,5 m 

1 

Ditanya:  Banyak bibit pohon yang dibutuhkan 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisalkan p sebagai l 

2. Mencari nilai l dengan luas yang diketahui 

3. Mencari nilai p 

4. Menghitung keliling lapangan 

5. Menghitung banyak bibit pohon yang diperlukan 

Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

Penyelesaian: 

p : l = 2 : 1 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

I 
II 

III 

IV 
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masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp

l

p

2

1

2




 

15225

225

4502

2450

2

2











l

l

l

ll

lpL

 

2 

30   

152   

2





 lp

 

1 

90   

452   

)3015(2   

)(2







 lpK

 

1 

Banyak pohon 
5,1

K
  

60

5,1

90




 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyak bibit pohon yang diperlukan untuk 

menanami sekeliling lapangan tersebut adalah 60 bibit 

pohon. 

1 

Skor Maksimal 10 

3. Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Lahan parkir berbentuk persegi panjang 

p = 40 m 

l = 4 m 

disekelilingnya akan dipasang tiang kecuali sebuah 

sisi panjangnnya 

jarak antartiang 2 m 

1 

Ditanya: 

Banyak tiang besi yang dibutuhkan 

1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung keliling lahan yang akan diberi tiang 

2. Menghitung banyak tiang yang dibutuhkan 

3. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

Penyelesaian: 

Misal keliling lahan yang akan diberi tiang K 

2 



219 
 

 
 

48     

4404



K
 

Banyak tiang 1
2


K
 

1
2

48
  

124   
25  

4 

Melihat 

kembali 

Jadi banyak tiang yang dibutuhkan untuk menopang 

atap lahan parkir tersebut ada 25 buah 

1 

Skor Maksimal 10 

4. 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Tanah berbentuk jajargenjang 

K = 130 m 

Misal ukuran alas a, sisi miring b, tingginya t 

a = 8x  

b = 5x 

t = 20 m 

1 

Ditanya: Luas tanah Pak Karta 1 

 Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari nilai nilai x 

2. Menghitung ukuran alas jajargenjang 

3. Menghitung luas jajargenjang 

4. Membuat kesimpulan 

1 

 Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

Penyelesaian: 

5

26130

132130

)58(2130

)(2











x

x

x

xx

baK

 

2 

  

40   

58   

8





 xa

 

2 

  

800   

2040   





 taL

 

2 

Melihat 

kembali 

Jadi luas tanah Pak Karta adalah 800 m
2
. 1 

Skor Maksimal 10 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

cermin berbentuk belah ketupat berbingkai ukiran; 

d1 = 120 cm; d2 = 90 cm; lebar ukiran = 10 cm. 

1 

Ditanya: Luas bingkai ukiran 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat sketsa gambar cermin berbingkai. 

2. Mencari luas cermin dengan bingkainya. 

3. Mencari panjang diagonal-diagonal cermin tanpa 

bingkainya. 

4. Menghitung luas cermin tanpa bingkai. 

5. Mencari selisih luas cermin dengan bingkai dan 

luas cermin tanpa bingkai. 

6. Membuat kesimpulan 

1 

Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 
         

        

       

Cermin dengan bingkainya = BK 1 

panjang diagonal-diagonalnya: 

d1 = 120+20=140 cm; d2 = 90+20=110 cm 

L BK 1   
 

 
       

2 

90 cm 

120 cm 

10 cm 
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Cermin tanpa bingkainya = BK 2 

Diagonalnya: 

d1 = 120 cm; 

d2 = 90 cm 

L BK 2   
 

 
       

2 

      

Luas bingkai = luas cermin dengan bingkai – luas 

cermin tanpa bingkai 

= luas BK 1 – luas BK 2 

= 7700 – 5400 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi luas bingkai yang terbuat dari ukiran adalah 

        . 

1 

Skor Maksimal 10 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

Diketahui: 

Kebun berbentuk 

 

 

 

 

 

 

 

Tiap meter persegi akan disebar 0,5 ons urea 

1 

Ditanya: banyak urea yang dibutuhkan (dalam pupuk) 1 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Memberi nama trapesium I dan trapesium II. 

2. Mencari panjang sisi-sisi sejajar dan tinggi pada 

trapesium I. 

3. Menghitung luas trapesium I dan II. 

4. Menghitung luas gabungan kedua trapesium. 

5. Mengitung banyak urea yang dibutuhkan 

1 

 

8 m 

3 m 

5 m 4 m 

5 m 5 m 
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Melaksanakan 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

Penyelesaian: 

Sketsa  

 

 

 

1 

 

 

 

 

         

           

       

       

         
              

Trapesium I 

Sisi-sisi yang sejajar misalkan a dan b. 

1 

  
 

 
         

  
 

 
      

       

    

     
    

  
 

 
         

  
 

 
      

       

Luas trapesium I   
 

 
         

Trapesium II 

Sisi-sisi yang sejajar misalkan a dan b. 

Luas trapesium II   
 

 
         

Luas kebun = Luas trapesium I + Luas trapesium II 

= 16,5+ 19,5 

= 36 m
2
 

3 

 

 

 

 

 

         

Banyak urea                  

    ons 

     kg 

1 

Melihat 

kembali 

Jadi banyaknya urea yang dibutuhkan adalah 1,8 kg 1 

Skor Maksimal 10 

8 m 

3 m 

5 m 4 m 

5 m 
5 m 

I 

II 
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100
60

diperoleh yangskor 
Nilai   

 

 

 

 

 

 

Total Skor Maksimal 60 



 
 

 

2
2
4

 

Lampiran 12 

KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF 

(KARAKTER KERJA KERAS) 

 

No Indikator Deskriptor No. Butir 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak putus asa dalam menghadapi 

kesulitan belajar. 

 

 

 

 

 Semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 1 

 Memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar. 8 

 Membuat catatan penting materi pembelajaran. 7 

 Berlatih secara kontinu mengerjakan soal pemecahan masalah 13 

 Menampilkan kesiapan diri dalam menerima masalah untuk 

dipecahkan. 

10 

 Berani bertanya pada guru jika menemui kesulitan. 9 

2. Fokus pada pelajaran.  Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar mengajar. 4 

 Mendengarkan penjelasan dari guru. 5 

 Menanggapi penjelasan dari guru. 6 

3. Mengerjakan tugas dengan teliti 

dan rapi. 

 Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti dan rapi. 3 

4. Menggunakan waktu secara efektif  Menunjukkan hasil pekerjaan tugas terstruktur dengan lengkap 

dan tepat waktu. 

2 



 
 

 

2
2
5

 

untuk menyelesaikan tugas-tugas di 

kelas dan luar kelas. 

 Berjuang mengerjakan permasalahan yang diberikan secara 

tuntas sampai akhir waktu yang ditetapkan 

11 

5. Berusaha untuk mencari informasi 

tentang materi pelajaran dari 

berbagai sumber. 

 Berani berkomunikasi dengan teman untuk membahas materi 

dan masalah. 

12 

 Membuat rangkuman dengan memanfaatkan berbagai sumber. 14 

 Mempelajari materi yang telah dan akan diajarkan dengan  

mengerjakan tugas terstruktur. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2
2
6

 

Lampiran 13 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK 

(KARAKTER KERJA KERAS) 

 

Nama peserta didik : 

Nomor Absen  : 

Pertemuan  : 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Berikut ini daftar penilaian afektif peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Berikan penilaian Anda dengan memberikan 

tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

 

No. Indikator Aspek Afektif 
Skor 

1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran.     

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu.     

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti dan rapi     

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar mengajar     



 
 

 

2
2
7

 

5. Mendengarkan penjelasan dari guru     

6. Menanggapi penjelasan dari guru     

7. Membuat catatan penting materi pembelajaran.     

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar.     

9. Berani bertanya pada guru jika menemui kesulitan.     

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima masalah untuk dipecahkan.     

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang diberikan secara tuntas sampai akhir 

waktu yang ditetapkan 

    

12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk membahas materi dan masalah.     

13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal pemecahan masalah     

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan berbagai sumber.     

15. Mempelajari materi yang telah dan akan diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

    

Skor Total  

Skor maksimal = 60 

100
60


didapatyangskorJumlah

NA  

 

 

 



 
 

 

2
2
8

 

Lampiran 14 

RUBRIK PENSKORAN LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF 

(KARAKTER KERJA KERAS) 

 

No Indikator yang dinilai Skor Kriteria 

1. Semangat dan antusias dalam 

mengikuti pelajaran. 

1 Peserta didik tidak memiliki semangat untuk belajar 

2 Peserta didik memiliki semangat untuk belajar jika di dorong 

3 Peserta didik memiliki semangat belajar secara normal 

4 Peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi 

2. Menunjukkan hasil pekerjaan 

tugas terstruktur dengan lengkap 

dan tepat waktu. 

1 Peserta didik tidak membuat dan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. 

2 Peserta didik membuat dan mengumpulan tugas tetapi tidak tepat waktu. 

3 Peserta didik membuat dan mengumpulkan tugas tepat waktu tetapi belum 

lengkap. 

4 Peserta didik membuat dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan 

lengkap. 

3. 

 

 

 

 

Mengerjakan tugas terstrukur 

dengan teliti dan rapi. 

 

 

 

 

1 Peserta didik tidak mau mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan dengan 

berbagai alasan. 

2 Peserta didik mau mengerjakan tugas terstruktur tetapi dengan cara asal-asalan 

dan pengerjaannya masih sebagian saja. 

3 Peserta didik berusaha mengerjakan tugas terstruktur seluruhnya tetapi masih 

belum teliti dan rapi. 

4 Peserta didik mengerjakan tugas terstruktur seluruhnya dengan teliti dan rapi. 

4. Memfokuskan perhatian pada 

kegiatan belajar mengajar 

 

 

1 Peserta didik tidak dapat memusatkan perhatian pada pembelajaran. 

2 Peserta didik lebih sering tidak fokus dalam pembelajaran. 

3 Peserta didik fokus pada pembelajaran tetapi adakalanya tidak fokus. 

4 Peserta didik memusatkan perhatian penuh pada jalannya pembelajaran. 

5. Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

1 Peserta didik tidak mendengarkan penjelasan guru  

2 Peserta didik mendengarkan guru tetapi lebih sering tidak mendengarkan.  



 
 

 

2
2
9

 

 3 Peserta didik mendengarkan guru tetapi beberapa kali tidak mendengarkan. 

4 Peserta didik fokus mendengarkan penjelasan guru. 

6. Menanggapi penjelasan dari guru 

 

1 Peserta tidak pernah menanggapi penjelasan guru. 

2 Peserta masih pasif dalam menanggapi penjelasan guru. 

3 Peserta cukup aktif dalam menanggapi penjelasan guru. 

4 Peserta didik sangat aktif dalam menanggapi penjelasan guru. 

7. Membuat catatan penting materi 

pembelajaran. 

 

1 Peserta didik tidak memiliki usaha untuk mencatat materi penting. 

2 Peserta didik memiliki usaha untuk mencatat materi penting tetapi belum 

lengkap. 

3 Peserta didik memiliki usaha untuk mencatat materi secara lengkap tetapi belum 

rapi. 

4 Peserta didik mencatat materi penting dengan lengkap dan rapi. 

8. Memiliki kemauan untuk 

menghadapi kesulitan belajar. 

1 Peserta didik tidak memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar  

2 Peserta didik memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar tetapi 

cepat putus asa. 

3 Peserta didik memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan belajar tapi masih 

pada taraf normal. 

4 Peserta didik memiliki kesiapan untuk menghadapai kesulitan belajar dan 

tantangan. 

9. Berani bertanya pada guru jika 

menemui kesulitan.  

 

1 Peserta didik tidak berani bertanya ketika menemui kesulitan. 

2 Peserta didik berani bertanya ketika menemui kesulitan tetapi hanya sekali. 

3 Peserta didik berani bertanya ketika menemui kesulitan jika disuruh. 

4 Peserta didik dengan kesadaran sendiri berani bertanya ketika menemui 

kesulitan. 

10. 

 

 

Menampilkan kesiapan diri dalam 

menerima masalah untuk 

dipecahkan. 

1 Peserta didik tidak memiliki kesiapan dalam menerima masalah. 

2 Peserta didik memiliki kesiapan dalam menerima masalah jika didorong. 

3 Peserta didik memiliki kesiapan untuk menerima masalah secara normal. 



 
 

 

2
3
0

 

  4 Peserta didik memiliki kesiapan yang ditunjukkan dari kepercayaan diri yang 

tinggi  dalam menerima masalah untuk dipecahkan. 

11. Berjuang mengerjakan 

permasalahan yang diberikan 

secara tuntas sampai akhir waktu 

yang ditetapkan 

1 Peserta didik tidak berjuang mengerjakan permasalahan yang diberikan sama 

sekali. 

2 Peserta didik mengerjakan permasalahan yang diberikan tetapi ketuntasannya 

hanya 50% sampai akhir waktu yang ditetapkan. 

3 Peserta didik mengerjakan permasalahan yang diberikan tetapi ketuntasannya 

hanya 75% sampai akhir waktu yang ditetapkan. 

4 Peserta didik mengerjakan permasalahan yang diberikan sampai ketuntasannya 

hanya 100% sampai akhir waktu yang ditetapkan. 

12. 

 

 

 

 

 

Berani berkomunikasi dengan 

teman untuk membahas materi dan 

masalah. 

 

 

 

1 Peserta didik tidak memiliki usaha untuk mengkomunikasikan materi dan soal 

pemecahan masalah dengan teman. 

2 Peserta didik ada usaha untuk mengkomunikasikan materi dan soal pemecahan 

masalah dengan teman tetapi masih cenderung pasif. 

3 Peserta didik ada usaha untuk mengkomunikasikan materi dan soal pemecahan 

masalah dengan teman masih dalam taraf normal. 

4 Peserta didik secara aktif mengkomunikasikan materi dan soal pemecahan 

masalah dengan teman. 

13. Berlatih secara kontinu 

mengerjakan soal pemecahan 

masalah 

 

1 Peserta didik tidak pernah berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah. 

2 Peserta didik berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah tetapi masih jarang. 

3 Peserta didik berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah tetapi masih belum 

secara kontinu . 

4 Peserta didik berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah tetapi secara 

kontinu. 

14. Membuat rangkuman dengan 

memanfaatkan berbagai sumber. 

 

1 Peserta didik tidak membuat rangkuman. 

2 Peserta didik membuat rangkuman tetapi hanya memanfaatkan sedikit sumber 

3 Peserta didik membuat rangkuman dengan memanfaatkan beberapa sumber 

4 Peserta didik membuat rangkuman dengan memanfaatkan banyak sumber 



 
 

 

2
3
1

 

15. Mempelajari materi yang telah dan 

akan diajarkan dengan  

mengerjakan tugas terstruktur. 

1 Peserta didik tidak mengerjakan tugas terstruktur. 

2 Peserta didik hanya mengerjakan tugas terstruktur berbentuk soal namun tidak 

mempelajari materi selanjutnya, terlihat dari masih kosongnya buku peserta 

didik pada materi selanjutnya. 

3 Peserta didik mengerjakan tugas terstruktur berbentuk soal dan mempelajari 

materi selanjutnya namun masih sebagian, terlihat dari buku peserta didik 

materi selanjutnya sudah diisi tetapi belum seluruhnya. 

4 Peserta didik mengerjakan tugas terstruktur berbentuk soal dan mempelajari 

materi selanjutnya seluruhnya, terlihat dari buku peserta didik materi 

selanjutnya sudah diisi dengan lengkap. 
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Lampiran 15 

KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

 

No Indikator Deskriptor No. Butir 

1. Memahami pokok persoalan  Keterampilan untuk menuliskan apa yang diketahui dari soal. 1 

 Keterampilan untuk menuliskan apa yang ditanyakan dari 

soal. 

2 

2. Mendiskusikan alternatif 

pemecahannya 
 Keterampilan dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan 

teman satu kelompok 

3 

 Keterampilan dalam bertanya / menanggapi hal-hal yang 

membingungkan dalam diskusi kelompok 

4 

 Keterampilan memberi saran atau mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi kelompok 

5 

3. Memecah persoalan utama menjadi 

bagian – bagian kecil 
 Keterampilan memecah soal menjadi bagian-bagian kecil. 6 

 Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang harus dicari 

dalam soal. 

7 

4. Menyederhanakan 

persoalan 
 Keterampilan menyederhanakan persoalan dengan 

menggunakan analogi atau representasi. 

8 

5. Menggunakan pengalaman masa 

lampau dan menggunakan intuisi 

untuk menemukan alternatif 

pemecahannya. 

 Keterampilan dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki. 

9 

 Keterampilan memilih dan menggunakan rumus. 10 

6. Mencoba berbagai cara, bekerja 

secara sistematis, mencatat apa yang 
 Keterampilan menggunakan berbagai strategi pemecahan 

masalah. 

11 



 
 

 

2
3
3

 

terjadi, mengecek hasilnya dengan 

mengulang kembali langkah - 

langkahnya 

 Keterampilan dalam menunjukkan langkah-langkah sistematis 

dalam pemecahan masalah. 

12 

 Ketelitian penghitungan dengan mengecek hasilnya dan 

mengulangi langkahnya 

13 

 Keterampilan menafsirkan dan merangkum hasil pemecahan 

masalah yang diberikan dengan kata-kata sendiri. 

14 

 Keterampilan menarik kesimpulan dari pemecahan masalah. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2
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Lampiran 16 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK PESERTA DIDIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

Nama peserta didik : 

Nomor Absen  : 

Kelas   : 

Pertemuan  : 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Berikut ini daftar penilaian psikomotorik peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Berikan penilaian Anda dengan 

memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Indikator Aspek Psikomotorik 
Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang diketahui dari soal.      

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang ditanyakan dari soal.     

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan teman satu kelompok     

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi hal-hal yang membingungkan dalam 

diskusi kelompok 

    

5. Keterampilan memberi saran atau mengeluarkan pendapat dalam diskusi kelompok     

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-bagian kecil.     



 
 

 

2
3
5

 

7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang harus dicari dalam soal.     

8. Keterampilan menyederhanakan persoalan dengan menggunakan analogi atau 

representasi  

    

9. Keterampilan dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.      

10. Keterampilan memilih dan menggunakan rumus.     

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi pemecahan masalah.     

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-langkah sistematis dalam pemecahan 

masalah. 

    

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek hasilnya dan mengulangi langkahnya.     

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum hasil pemecahan masalah yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri. 

    

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari pemecahan masalah.     

Skor Total  

Skor maksimal = 60 

100
60


didapatyangskorJumlah

NA  
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Lampiran 17 

RUBRIK PENSKORAN ASPEK PSIKOMOTORIK PESERTA DIDIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

 

No Indikator yang dinilai Skor Kriteria 

1. Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang diketahui 

dari soal. 

1 Peserta tidak dapat menuliskan sama sekali apa yang diketahui dari soal. 

2 Peserta dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal tetapi kelengkapan atau 

kebenarannya hanya 50%. 

3 Peserta dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal tetapi kelengkapan atau 

kebenarannya hanya 75%. 

4 Peserta dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan lengkap dan 

kebenarannya mencapai 100%. 

2. Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

1 Peserta tidak dapat menuliskan sama sekali apa yang ditanyakan dari soal. 

2 Peserta dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal tetapi masih kurang 

tepat. 

3 Peserta dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal tetapi penfsirannya 

masih belum tepat. 

4 Peserta dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal dengan dengan 

penafsiran yang tepat. 

3. Keterampilan dalam bekerja 1 Peserta didik tidak mengajukan ide terkesan acuh 



 
 

 

2
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sama dan berinteraksi dengan 

teman satu kelompok 

2 Peserta didik dalam diskusi hanya mengikuti atau mengiyakan saja 

3 Peserta didik menyampaikan cukup banyak ide yang dalam diskusi 

4 Peserta didik mampu mengkoordinir dan menghidupkan diskusi 

4. 

 

 

 

Keterampilan dalam 

bertanya/menanggapi hal-hal 

yang membingungkan dalam 

diskusi kelompok 

1 Tidak ada usaha untuk menjawab pertanyaan dan bertanya 

2 Menjawab bila ditanya dan bertanya bila diminta 

3 Kadang-kadang bertanya dan menjawab pertanyaan teman 

4 Mampu melahirkan pertanyaan, dan siap menjawab pertanyaan dengan benar 

5. Keterampilan memberi saran 

atau mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi kelompok 

1 Acuh dan tidak memberi saran sama sekali 

2 Mampu memberikan saran tetapi masih pasif 

3 Memberikan saran dengan aktif tetapi belum merujuk pada pemecahan masalah 

4 Memberikan saran dengan aktif belum merujuk pada pemecahan masalah 

6. 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan memecah soal 

menjadi bagian-bagian kecil. 

 

 

 

1 Peserta didik tidak dapat memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil. 

2 Peserta didik sudah dapat memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil tetapi 

tidak relevan. 

3 Peserta didik dapat memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil merujuk pada 

penyelesaian tetapi masih ada yang salah. 

4 Peserta didik dapat memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil yang relevan 

dengan pemecahan masalah dan benar. 
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7. Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang harus 

dicari dalam soal. 

1 Peserta didik tidak dapat menentukan hal-hal yang harus dicari atau dapat 

mencari tetapi sedikit. 

2 Peserta didik dapat menentukan hal-hal yang harus dicari tetapi tidak relevan. 

3 Peserta didik dapat menentukan hal-hal yang harus dicari menuju ke jawaban 

benar tetapi masih ada sedikit kesalahan. 

4 Peserta didik dapat menentukan hal-hal yang harus dicari dengan tepat dan 

lengkap. 

8. 

 

 

 

 

Keterampilan 

menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi 

atau representasi 

 

1 Peserta didik tidak dapat menggunakan analogi dan representasi masalah dalam 

bentuk grafik, diagram atau gambar untuk penyelesaian masalah 

2 Peserta didik dapat menggunakan analogi atau representasi tetapi tidak relevan 

3 Peserta didik dapat menggunakan analogi atau representasi yang relevan tetapi 

masih terdapat kesalahan. 

4 Peserta didik sudah menggunakan analogi atau representasi yang relevan dan 

benar. 

9. 

 

 

 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah 

1 Peserta didik tidak dapat membuat intuisi untuk memilih alternatif strategi 

pemecahan masalah dari pengetahuan yang dimiliki. 

2 Peserta didik dapat membuat intuisi untuk memilih alternatif strategi pemecahan 

masalah dari pengetahuan yang dimiliki tetapi belum relevan. 
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 dimiliki. 

 

3 Peserta didik dapat membuat intuisi yang relevan untuk memilih alternatif 

strategi pemecahan masalah dari pengetahuan yang dimiliki tetapi masih salah. 

4 Peserta didik dapat membuat intuisi yang relevan untuk memilih alternatif 

strategi pemecahan masalah dari pengetahuan yang dimiliki dengan benar. 

10. Keterampilan memilih dan 

menggunakan rumus. 

1 Peserta didik memilih rumus yang salah dalam memecahkan masalah. 

2 Peserta didik memilih rumus yang benar tetapi salah dalam mengkombinasikan. 

3 Peserta didik memilih rumus yang benar dan dapat mengkombinasikan tetapi 

tidak tuntas atau ada kesalahan. 

4 Peserta didik memilih rumus yang benar dan dapat mengkombinasikannya 

dengan tepat. 

11. 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan menggunakan 

berbagai strategi pemecahan 

masalah. 

 

 

 

1 Peserta didik tidak menggunakan strategi yang tepat atau relevan dengan masalah 

yang dihadapi. 

2 Peserta didik menggunakan strategi yang kurang dapat dilaksanakan dan tidak 

dapat dilanjutkan.  

3 Peserta didik menggunakan strategi yang kurang dapat dilaksanakan dan tidak 

dapat dilanjutkan tetapi mengarah pada jawaban yang benar. 

4 Peserta didik menggunakan strategi yang mengarah pada solusi yang benar. 

12. Keterampilan dalam 1 Peserta didik tidak dapat menunjukkan langkah-langkah sistematis dalam 



 
 

 

2
4
0

 

 

 

 

 

 

menunjukkan langkah-langkah 

sistematis dalam pemecahan 

masalah. 

 

 

pemecahan masalah. 

2 Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah dalam pemecahan masalah 

tetapi masih kurang sistematis. 

3 Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah dalam pemecahan masalah 

secara sitematis tetapi masih ada kesalahan. 

4 Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah dalam pemecahan masalah 

secara sitematis tanpa kesalahan. 

13. 

 

 

Ketelitian penghitungan dengan 

mengecek hasilnya dan 

mengulangi langkahnya. 

1 Peserta didik tidak teliti dalam memecahkan masalah dan tidak mengecek 

hasilnya  

2 Peserta didik masih kurang teliti dalam memecahkan masalah walaupun telah 

mengecek hasilnya. 

3 Peserta didik sudah teliti dalam memecahkan masalah tetapi tidak berusaha telah 

mengecek hasilnya. 

4 Peserta didik teliti dalam memecahkan masalah serta mengecek hasilnya. 

14. 

 

Keterampilan menafsirkan dan 

merangkum hasil pemecahan 

masalah yang diberikan dengan 

kata-kata sendiri. 

1 Peserta didik tidak dapat menafsirkan dan merangkum hasil pemecahan masalah 

yang diberikan dengan kata-kata sendiri. 

2 Peserta didik dapat menafsirkan hasil pemecahan masalah tetapi kesulitan dalam 

merangkum hasil pemecahan masalah dengan kata-kata sendiri. 



 
 

 

2
4
1

 

3 Peserta didik dapat menafsirkan dan merangkum hasil pemecahan masalah 

dengan kata-kata sendiri tetapi masih belum jelas dan terdapat kesalahan. 

4 Peserta didik dapat menafsirkan dan merangkum hasil pemecahan masalah 

dengan kata-kata sendiri dengan jelas dan benar. 

15. 

 

 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari pemecahan 

masalah. 

 

1 Peserta didik tidak dapat menarik kesimpulan dari pemecahan masalah. 

2 Peserta didik dapat menarik kesimpulan dari pemecahan masalah tetapi dari hasil 

yang salah. 

3 Peserta didik dapat menarik kesimpulan pemecahan masalah dari hasil yang 

benar tetapi masih terdapat kesalahan. 

4 Peserta didik dapat menarik kesimpulan yang benar dari hasil pemecahan 

masalah yang benar. 

 

 

 

 



 
 

 

2
4
2

 

Lampiran 18 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

  



 
 

 

2
4
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Lampiran 19 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

  
















2

2

11 1
1 t

i

n

n
r




 

Keterangan: 

11r  : reliabilitas instrumen 

n : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

i  : jumlah varians tiap butir soal 

2

t  : varians total 

Dengan rumus varians 2  :   

 

N

N

X
X






2

2

2  

Keterangan:  

X: skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir; 

N: jumlah peserta tes. 

  

Kriteria: 

Jika r11 > rtabel  maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

 

N

N

X
X






2

12

1
2

1  

56556,3

30

30

72361
2519
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Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai 69,150
2
 i  

 

N

N

Y
Y

t








2

2

2
  

1289,694

30

30

2458624
102778





  

Jadi, 

  
















2

2

11 1
1 t

i

n

n
r




 

 

8554,0

78412,0
11

12

21588,01
11

12

129,694

85,149
1

11

12
















 

 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel = 0,361. 

Karena r11 > rtabel maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 20 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

Rumus: 

     2222 








YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti  

X : Skor tiap butir soal  

Y : Skor total butir soal 

Kriteria: 

Jika rxy > rtabel maka butir soal dikatakan valid. 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 1 sebagai berikut. 

No. Kode x1 y x1
2 

y
2
 x1y 

1 UC-07 10 120 100 14400 1200 

2 UC-29 10 103 100 10609 1030 

3 UC-19 10 88 100 7744 880 

4 UC-20 10 82 100 6724 820 

5 UC-09 9 79 81 6241 711 

6 UC-18 9 74 81 5476 666 

7 UC-26 10 74 100 5476 740 

8 UC-12 10 72 100 5184 720 

9 UC-28 10 70 100 4900 700 

10 UC-24 10 69 100 4761 690 

11 UC-16 9 56 81 3136 504 

12 UC-30 10 56 100 3136 560 

13 UC-03 8 56 64 3136 448 

14 UC-02 8 55 64 3025 440 

15 UC-01 10 54 100 2916 540 

16 UC-10 10 51 100 2601 510 

17 UC-06 10 51 100 2601 510 

18 UC-11 10 46 100 2116 460 

19 UC-04 10 36 100 1296 360 

20 UC-22 9 33 81 1089 297 

21 UC-14 10 30 100 900 300 

22 UC-23 10 30 100 900 300 
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No. Kode x1 y x1
2 

y
2
 x1y 

23 UC-08 10 30 100 900 300 

24 UC-27 10 30 100 900 300 

25 UC-05 4 26 16 676 104 

26 UC-17 10 24 100 576 240 

27 UC-13 7 21 49 441 147 

28 UC-21 2 19 4 361 38 

29 UC-25 7 19 49 361 133 

30 UC-15 7 14 49 196 98 

Jumlah 269 1568 2519 102778 14746 

Kuadrat 72361 2458624       

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

     2222 







YYNXXN

YXXYN
rxy  

  

  

45982,0

02868,44774

20558

2004713644

20558

624716.3209

20588

245862430833407236175570

421792442380

2458624102778.30723612519.30

1568.26914746.30



















 

Pada taraf nyata 5% dan N = 30 diperoleh rtabel = 0,361 

Karena  rxy > rtabel maka butir soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 21 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus: 

SMI

X
P   

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

X  : Rata-rata jawaban benar  

SMI : Skor Maksimum Ideal 

Kriteria: 

Koefisien Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 Soal sukar 

0,31 ≤ P ≤  0,70 Soal sedang 

0,71 ≤ P ≤  1,00 Soal mudah 

 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan untuk butir soal nomor 1, selanjutnya butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama sebagaimana terlihat pada tabel analisis butir 

soal. 

No. Kode x1 

1 UC-07 10 

2 UC-29 10 

3 UC-19 10 

4 UC-20 10 

5 UC-09 9 

6 UC-18 9 

7 UC-26 10 

8 UC-12 10 

9 UC-28 10 

10 UC-24 10 

11 UC-16 9 

12 UC-30 10 

13 UC-03 8 

14 UC-02 8 
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No. Kode x1 

15 UC-01 10 

16 UC-10 10 

17 UC-06 10 

18 UC-11 10 

19 UC-04 10 

20 UC-22 9 

21 UC-14 10 

22 UC-23 10 

23 UC-08 10 

24 UC-27 10 

25 UC-05 4 

26 UC-17 10 

27 UC-13 7 

28 UC-21 2 

29 UC-25 7 

30 UC-15 7 

Jumlah 269 

 

Berdasarkan tabel tersebut, 

SMI

X
P   

89667,0

10

9667,8

10

30

269







 

Jadi, butir soal nomor 1 termasuk kriteria mudah. 
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Lampiran 22 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

Rumus: 

 
SMI

XX
D

BA 
  

Keterangan: 

D : Daya Pembeda 

AX  : Rata-rata jawaban benar dari kelompok atas 

BX  : Rata-rata jawaban benar dari kelompok bawah 

SMI  : Skor Maksimum Ideal 

n : 27% x N 

Kriteria: 

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,21 ≤ D ≤  0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41 ≤ D ≤  0,70 Baik (good) 

0,71 ≤ D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

 

Perhitungan: 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No. Kode Nilai No. Kode Nilai 

1 UC-07 10 1 UC-08 10 

2 UC-29 10 2 UC-27 10 

3 UC-19 10 3 UC-05 4 

4 UC-20 10 4 UC-17 10 

5 UC-09 9 5 UC-13 7 

6 UC-18 9 6 UC-21 2 

7 UC-26 10 7 UC-25 7 

8 UC-12 10 8 UC-15 7 

Jumlah 78 Jumlah 57 

 
81,830%27 n  

 
SMI

XX
D

BA 
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2625,0

80

21

10

8

57

8

78

















 

Berdasarkan perhitungan tersebut, soal nomor 1 termasuk kategori cukup baik. 
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Lampiran 23 

DAFTAR NILAI TES PENDAHULUAN DAN PEMILIHAN SUBJEK 

PENELITIAN 

No Kode Nama Nilai Ranking Subjek 

1 B-17 Najib Alfan Yanuar 70 1 
A 

2 B-20 Rinanda Tegas Rangga Bhakti 68 2 
 

3 B-22 Rizkika Fitualita 63 3 
 

4 B-05 Amada Ukik Firdausi 60 4 
 

5 B-23 Rizqiya Aghniya Ilmi 58 5 
 

6 B-08 Anisa Prastyanti 56 6 
 

7 B-14 Dewi Fatika Rahmasari 53 7 
 

8 B-21 Rizal Adam Satria 49 8 
B 

9 B-04 Aldo Priyo Banyu Aji 49 8 
 

10 B-13 Christina Kusumadewi 49 8 
 

11 B-26 Septiana Tri Widiarti 44 9 
 

12 B-26 Septiana Tri Widiarti 44 9 
 

13 B-03 Ahmad Daniel 42 10 
 

14 B-16 Muhammad Wildan Maulana 40 11 
 

15 B-15 Dewi Setianingsih 39 12 
C 

16 B-06 Amanda Andina Nugroho  39 12 
 

17 B-18 Niken Pratiwi 39 12 
 

18 B-19 Nirvara Dinta Pirenaningtyas 39 12 
 

19 B-11 Audie Ihza Salsabilla W. 35 13 
 

20 B-01 Abel Alvieto 35 13 
 

21 B-02 Adinda Rahel Arida Putri 32 14 
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No Kode Nama Nilai Ranking Subjek 

22 B-12 Bramaputra Banisadna 32 14 
 

23 B-29 Syahren Aulia Achsan 30 15 
D 

24 B-24 Rona Rahayu Saptandari 26 16 
 

25 B-09 Arafi Insan Badrudin 25 17 
 

26 B-10 Arsiana Kusuma Dewi 25 17 
 

27 B-27 Shafira Zahdanti 25 17 
 

28 B-30 Zahira Fala Yusuf 21 18 
 

29 B-25 Rosyad Mirza Kawakiba 18 19 
 

30 B-28 Syafriya Aulia Nariswari Aninditia 14 20 
E 

 

PEMILIHAN SUBJEK BERDASARKAN KUARTIL 

No Subjek Rangking Nama 

1. A Pertama =1  Najib Alfan Yanuar 

2. B Kuartil 1 

875,7    

4

31
 

4

130

4

1
1










n

Q
 

Rizal Adam Satria 

3. C Kuartil 2 

155,15     

4

62

4

)130(2

4

)1(2
2










n

Q
 

Dewi Setianingsih 

4. D Kuartil 3 

2325,23     

4

93

4

)130(3
 

4

)1(3
3










n

Q
 

Syahren Aulia Achsan 

5. E Terakhir = 20 Syafriya Aulia Nariswari 

Aninditia  



 
 

 

2
5
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Lampiran 24 

SILABUS PEMBELAJARAN 
 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VII (Tujuh) 

Semester   : II (dua) 

GEOMETRI  

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian   

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3Menghitun

g keliling 

dan luas 

bangun 

segitiga 

dan 

segiempat 

serta 

mengguna

-kannya 

dalam 

Segiempat: 
 Keliling 

persegi 

panjang 

 Luas persegi 

panjang 

 Keliling 

persegi  

 Luas persegi  

 

 

Dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) 

berbantuan kartu 

permasalahan peserta didik 

akan mengkaji keliling dan 

luas segiempat melalui 

kegiatan: 

 Peserta didik membahas 

tagihan tugas terstruktur 

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 
persegi panjang dan 

dapat menggunakan 

dalam perhitungan 

untuk 
menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 
persegi dan dapat 

menggunakan 

Observas

i 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Lembar 

Pengamatan 

Afektif dan 

Psikomotorik 

 

 

Tes Uraian 

13. Sebuah tanah 
berbentuk persegi 

panjang berukuran 

15 m x 7,5 m akan 

ditanami pohon di 
sekelilingnya 

kecuali pada 

sebuah sisi yang 
berukuran 7,5 m 

(berbentuk U). Jika 

jarak antar pohon 
1,5 m, berapa bibit 

2x40 

menit 

Buku teks, 

Buku 

Peserta 

Didik, 

LKPD, 

Kartu 

permasalah

-an 



 
 

 

2
5
5

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian   

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

pemecaha

n masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan bimbingan guru. 

 Peserta didik mendapatkan 

motivasi pentingnya kerja 

keras dan manfaat  
mempelajari materi. 

 Peserta didik  mengingat 

kembali pengertian dan 

sifat-sifat bangun segiempat 

(apresepsi) 

Fase 1: 

 Peserta didik membangun 

karakter kerja keras dengan 
mengerjakan LKPD dan 

soal dalam Buku Peserta 

Didik untuk menentukan 

rumus keliling dan luas 
tanpa bantuan guru terlebih 

dahulu. 

 Peserta didik bersama guru 

membahas LKPD. 

 Guru menyampaikan materi 

pokok dari hasil 

pembahasan.  

Fase 2: 

 Guru mengkoordinasi 
peserta didik untuk 

dalam perhitungan 

untuk 

menyelesaikan 
masalah sehari-hari. 

 Menunjukkan 

karakter kerja 

keras 

 Menunjukkan 

keterampilan 

dalam  pemecahan 

masalah 

 

pohon yang 

diperlukan? 

14. Seorang 
petani mempunyai 

sawah berbentuk 

persegi panjang 

dengan panjang 
110 m dan lebar 15 

m. Sawah tersebut 

dapat menghasilkan 
2 kg padi tiap m

2
. 

Jika padi yang 

dihasilkan bisa 

dijual dengan harga 
Rp 4000,00 per kg, 

berapakah uang 

hasil seluruh 
penjualan padi 

yang dipanen dari 

sawah tersebut? 
15. Lantai kamar 

tidur berukuran 3 m 

x 3 m. Akan 

dipasang ubin 
berbentuk persegi 

dengan ukuran 20 

cm x 20 cm, 



 
 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian   

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membentuk kelompok 

(berpasangan). 

 Peserta didik mendapatkan 

kartu permasalahan dan 
mempelajarinya selama 

beberapa menit. 

Fase 3: 

 PS1 menggunakan 

keterampilannya dalam 

memecahankan masalah 
sambil menjelaskan setiap 

langkah penyelesaian 

kepada L1 

tentukan: 

a. Banyaknya ubin 

yang diperlukan 
untuk menutup 

lantai 

b. Biaya yang 

diperlukan 
untuk pembelian 

ubin apabila 1 

dus berisi 15 
buah ubin dan 

harga ubin 

40000 per dus. 



 
 

 

2
5
6

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian   

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

 Segiempat: 

 Keliling 

jajargenjang 

 Luas 

jajargenjang 

 

 L1 bekerja keras dalam 

mengamati proses 

penyelesaian masalah PS1, 

bertanya jika ada hal yang 
kurang dipahami atau 

memberikan arahan 

penuntun jika PS1 merasa 

kesulitan. 

 Guru berkeliling kelas 

membimbing dan 

membantu kelancaran 

diskusi (scaffolding). 

Fase 4: 

 PS1 dan L1 bertukar peran 

dan melakukan diskusi 

kembali seperti fase 3 untuk 
memecahkan masalah yang 

lain. 

Fase 5:  
 Pembahasan masalah secara 

bersama-sama 

Fase 6: 
 Pemberian penghargaan 

untuk PS dan L terbaik. 

 Peserta didik membuat 

rangkuman dan refleksi 

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 

jajargenjang dan 

dapat menggunakan 
dalam perhitungan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

 Menunjukkan 

karakter kerja 

keras 

 Menunjukkan 

keterampilan 

dalam  pemecahan 

masalah. 

 

Observas

i 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Lembar 

Pengamatan 

Afektif dan 

Psikomotorik 

 

 

Tes Uraian 

1. Diketahui 

jajargenjang 

ABCD seperti 
gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 
Hitunglah: 

a. keliling 
jajargenjang; 

b. luas 

jajargenjang; 
c. panjang DE 

pada 

jajargenjang. 

2x40 

menit 

Buku teks, 

Buku 

Peserta 

Didik, 

LKPD, 

Kartu 

permasalah

-an 

 Segiempat: 
 Keliling 

belahketupat 

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 
belahketupat dan 

Observas

i 

 

Lembar 

Pengamatan 

Afektif dan 

1. Suatu bingkai 
foto berbentuk 

belahketupat 

2x40 

menit 

Buku teks, 

Buku 

Peserta 

8 

c

m 

 

15 

cm 

 

12 

cm 

 
F 

 

C 

 

D 

 

E 

 

B 

 

A 
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 Luas 

belahketupat 

pembelajaran. 

 Peserta didik melakukan 

kuis. 

 Peserta didik diberikan 

tugas terstruktur dengan 
harapan agar karakter kerja 

keras peserta didik dalam 

mempelajari materi yang 

telah diterima dan akan 
dipelajari dapat terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dapat menggunakan 

dalam perhitungan 

untuk 
menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

 Menunjukkan 

karakter kerja 

keras 

 Menunjukkan 

keterampilan 

dalam  pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Psikomotorik 

 

 

Tes Uraian 

dengan 

sekelilingnya  

dihiasi oleh kulit 
kerang. Jarak 

antara dua buah 

kulit kerang 6,5 

cm. Ternyata di 
sekeliling hiasan 

itu terdapat 8 

buah kulit kerang. 
Jika salah satu 

diagonal hiasan 

tersebut 

panjangnya 10 
cm, berapa 

panjang diagonal 

yang lain? 
2. Diketahui luas 

belahketupat 

sama dengan luas 
daerah persegi 

dan persegi yang 

panjang sisinya 6 

cm. Jika panjang 
salah satu 

diagonal 

belahketupat 

Didik, 

LKPD, 

Kartu 

permasalah

-an  
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tersebut adalah 4 

cm, tentukan 

panjang diagonal 
yang lain! 

 Segiempat: 

 Keliling 

layang-layang 

 Luas layang-

layang  

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 

layang-layang dan 

dapat menggunakan 

dalam perhitungan 
untuk 

menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

 Menunjukkan 

karakter kerja 

keras 

 Menunjukkan 

keterampilan 

dalam  pemecahan 

masalah 

Observas

i 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Lembar 

Pengamatan 

Afektif dan 

Psikomotorik 

 

 

Tes Uraian 

1. Tanah berbentuk 

layang-layang 
dengan sisi 

terpendek 18 m 

dan sisi 
terpanjang 42 m. 

Pada kedua sisi 

terpanjang 

dipagari dengan 
diberi tiang tiap 2 

m. Sedangkan 

pada kedua sisi 
terpendek 

dipagari dengan 

diberi tiang tiap 
1,8 m. Jika tiap 

sudut tanah 

tersebut terdapat 

tiang, berapa 
banyaknya tiang 

yang diperlukan? 

2. Sebidang tanah 
berbentuk layang-

2x40 

menit 

Buku teks, 

Buku 

Peserta 

Didik, 

LKPD, 

Kartu 

permasalah-

an 
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layang. Panjang 

garis-garis yang 

menghubungkan 
2 sudut yang 

saling berhadapan 

masing-masing 

adalah 18 m dan 
40 m. 

a. Berapa luas 

tanah tersebut? 
b. Jika tanah itu 

akan dijual 

sebesar Rp 

36.000.000,00 
berapa harga 

tanah tiap m2-

nya? 

 Segiempat: 
 Keliling 

trapesium 

 Luas 

trapesium 

 Menentukan rumus 

keliling dan luas 
trapesium dan dapat 

menggunakan 

dalam perhitungan 
untuk 

menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

 Menunjukkan 

karakter kerja 

Observas

i 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Lembar 

Pengamatan 

Afektif dan 

Psikomotorik 

 

 

Tes Uraian 

1. Sebuah lapangan 
berbentuk 

trapesium 

samakaki dengan 
panjang sisi 

sejajar 200 m dan 

500 m serta 

lebarnya 200 m. 
Jika seorang 

pelari harus 

2x40 

menit 

Buku teks, 

Buku 

Peserta 

Didik, 

LKPD, 

Kartu 

permasalah-

an  
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keras 

 Menunjukkan 

keterampilan 

dalam  pemecahan 

masalah 

 

berlatih dengan 

berlari sejauh 4,8 

km. Berapa 
kalikah ia harus 

berlari 

mengelilingi 

lapangan 
tersebut? 

2. Irwan akan 

membuat 4 buah 
trapesium 

samakaki yang 

luasnya sama 

dengan sisi 
sejajarnya 22 cm 

dan 4 cm. Kertas 

yang digunakan 
berbentuk persegi 

dengan ukuran 

sisinya 22 cm. 
Ternyata masih 

terdapat sisa 

kertas luasnya 16 

cm
2
. Berapakah 

tinggi trapesium 

samakaki yang 

dibuat? 



 
 

 

2
6
1
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 Karakter siswa yang diharapkan :   Kerja keras 

 

Mengetahui         Salatiga,    Juli 2013 

Guru Matematika        Peneliti 

 

 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.        ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002       NIM. 4101409030 
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Lampiran 25 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/ Genap 

Pertemuan : 1 

Materi Pokok : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

  

Standar Kompetensi 

6.    Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator 

1. Menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menentukan rumus keliling dan luas persegi dan dapat menggunakan dalam 

perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

3. Menunjukkan karakter kerja keras 

4. Menunjukkan keterampilan dalam  pemecahan masalah 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling persegi 

panjang dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas persegi panjang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 
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3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling persegi dengan 

menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas persegi dengan 

menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

5. Peserta didik menunjukkan karakter kerja keras melalui kegiatan 

pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

6. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

 

B. Materi Ajar 

1. Persegi Panjang 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat yang memiliki dua 

pasang sisi sejajar dan memiliki empat sudut siku-siku. 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

2) Keempat sudutnya siku-siku 

3) Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. 

c. Keliling dan Luas 

Misalkan sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang p satuan 

panjang dan lebar l satuan panjang. Jika ukuran kelilingnya K satuan 

panjang dan luasnya L satuan luas, maka rumus keliling dan luas persegi 

panjang adalah sebagai berikut: 

K = 2(p+l) dan L =     

A B 

C D 

l 

p 
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2. Persegi 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Persegi adalah persegi panjang yang memiliki empat sisi sama panjang. 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut: 

1) Keempat sisinya sama panjang 

2) Keempat sudutnya siku-siku 

3) Kedua diagonalnya sama panjan, berpotongan di tengah-tengah dan 

saling tegak lurus. 

c. Keliling dan Luas 

Misalkan sebuah persegi dengan ukuran sisi s satuan panjang. Jika 

ukuran kelilingnya K satuan panjang dan luasnya L satuan luas, maka 

rumus keliling dan luas persegi adalah sebagai berikut: 

K = 4 s dan L = s
2
 

 

C. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model TAPPS ( Thinking Aloud 

Pair Problem Solving ) 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran EEK & PKB Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan   10 menit 

a. Guru datang tepat waktu dan membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam 

pada peserta didik. 

 7 menit 

 

 

 

 b. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik  

A B 

C D 

s 
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dan psikis untuk memulai pembelajaran.  

 

 

 

c. Guru menyampaikan materi apa yang 

akan dipelajari hari ini, tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

d. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas tagihan tugas terstruktur yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi 

mengenai pentingnya kerja keras dan 

manfaat  mempelajari materi. 

 

Kerja Keras 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru 

mengingat kembali pengertian dan sifat-

sifat persegi panjang dan persegi dengan 

dibantu oleh serangkaian pertanyaan 

dalam Buku Peserta Didik. 

Eksplorasi 

 

3 menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 55 menit 

 Melalui model TAPPS peserta didik dibimbing untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan tahap-tahap seperti 

berikut: 

 

 Fase 1: Guru bersama peserta didik membahas materi.  

a. Peserta didik membangun karakter kerja 

keras dengan mengerjakan LKPD dan 

soal dalam buku peserta didik untuk 

menentukan rumus keliling dan luas 

persegi dan persegi panjang tanpa bantuan 

guru terlebih dahulu. 

Elaborasi 

Kerja Keras 

 

7 menit 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas LKPD untuk menemukan 

rumus keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi melalui tanya jawab. 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

8 menit 
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c. Guru menyampaikan materi pokok dari 

hasil pembahasan LKPD. 

 2 menit 

 Fase 2: Guru mengkoordinasikan peserta didik kedalam 

kelompok  

 

a. Guru mengkoordinasikan peserta didik ke 

dalam kelompok heterogen masing-

masing terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

 3 menit 

b. Peserta didik dalam kelompok 

mendapatkan 2 kartu permasalahan dan 

masing-masing peserta didik dapat 

mempelajari masalah dalam waktu 3 

menit. 

 5 menit 

 Fase 3: Peserta memecahkan masalah pertama  

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai PS1 (problem solver 1), 

sedangkan peserta didik yang duduk di 

sebelah kiri berperan sebagai L1 (listener 

1). PS1 menggunakan keterampilannya 

dalam memecahankan masalah yang 

terdapat pada kartu masalah pertama dan 

L1 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS1 

merasa kesulitan.  

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

 Fase 4: Peserta didik saling bertukar tugas dan 

memecahkan masalah kedua 

 

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai L2 (listener 2), 

sedangkan peserta didik yang duduk 

disebelah kiri berperan sebagai PS2 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

5 menit 
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(problem solver 2). PS2 menggunakan 

keterampilannya dalam memecahkan 

masalah yang terdapat pada kartu masalah 

2 dan L2 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS2 

merasa kesulitan. 

Pemecahan 

Masalah 

 

b. Guru berkeliling kelas untuk mengamati, 

memberikan bimbingan seperlunya 

kepada peserta didik serta membantu 

kelancaran diskusi (scaffolding). 

Konfirmasi  

 Fase 5: Pembahasan hasil pekerjaan bersama-sama  

a. Peserta didik dari beberapa kelompok 

membahas hasil diskusinya di depan kelas 

sedangkan kelompok yang lain 

mengamati dan memberikan tanggapan 

terhadap hasil pekerjaan temannya. 

Elaborasi 

 

14 menit 

b. Guru  memberikan penguatan serta 

mengevaluasi apabila terdapat kesalahan. 

Konfirmasi 5 menit 

 

 Fase 6: Pemberian penghargaan  

a. Pemberian penghargaan untuk PS dan L 

terbaik. 

 1 menit 

3. Kegiatan Penutup 15 menit 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

Konfirmasi 

 

3 menit 

b. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu dengan sungguh-sungguh dan 

jujur. 

 8 menit 
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c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur 

dengan harapan agar karakter kerja keras 

peserta didik dapat terbentuk yaitu dengan 

mengerjakan tugas berupa soal, 

mempelajari LKPD dan membuat 

rangkuman mengenai materi selanjutnya 

secara individu dan akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Kerja keras 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

e. Guru memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

f. Peserta didik bersama guru menutup 

pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam. 

 

 

E. Media dan Sumber belajar 

Media : Kartu permasalahan , LKPD, Buku Peserta Didik 

Sumber :  

1. Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika 

Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 

2. Wintarti, A. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

F. Penilaian  

Teknik  :  

1. Tes  

No Tujuan Instrumen soal 
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1. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai keliling 

persegi panjang dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Sebuah tanah berbentuk persegi panjang 

berukuran 15 m x 7,5 m akan ditanami 

pohon disekelilingnya kecuali pada 

sebuah sisi yang berukuran 7,5 m 

(berbentuk U). Jika jarak antar pohon 

1,5 m, berapa bibit pohon yang 

diperlukan? 

2. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai luas persegi 

panjang dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Seorang petani mempunyai sawah 

berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 110 m dan lebar 15 m. Sawah 

tersebut dapat menghasilkan 2 kg padi 

tiap m
2
. Jika padi yang dihasilkan bisa 

dijual dengan harga Rp 4000,00 per kg, 

berapakah uang hasil seluruh penjualan 

padi yang dipanen dari sawah tersebut? 

3. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai keliling 

persegi dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Sebuah taman berbentuk persegi dengan 

ukuran sisi 5 m. Dibagian dalamnya 

terdapat persegi kedua dengan jarak 1 m 

dan persegi ketiga dengan jarak 2 m 

dari persegi pertama. Jika disekeliling 

ketiga persegi tersebut akan ditanami 1 

bibit bunga dengan jarak antara dua 

bibit sebesar 0,5m. Berapa bibit bunga 

yang diperlukan? 

 

 

 

 

 

 

1 m 

1 m 

1 m 
1 m 

5 m 

5 m 
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4. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai luas persegi 

dengan menerapkan 

rumus yang telah 

ditemukan. 

Lantai kamar tidur berukuran 3 m x 3 

m. Akan dipasang ubin berbentuk 

persegi dengan ukuran 20 cm x 20 cm, 

tentukan: 

c. Banyaknya ubin yang diperlukan 

untuk menutup lantai 

d. Biaya yang diperlukan untuk 

pembelian ubin apabila 1 dus berisi 

15 buah ubin dan harga ubin 40000 

per dus 

2. Nontes (observasi dan wawancara) 

Tujuan :  

a. Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter kerja keras 

melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

b. Mengetahui apakah peserta didik dapat menggunakan keterampilannya 

dalam memecahkan masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

Instrumen: lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah serta pedoman wawancara 

 

Mengetahui      Salatiga,   Mei 2013 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.     ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002    NIM. 4101409030 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Kuis 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Tanah persegi panjang 

p = 15 m 

l = 7,5 m 

ditanami sekelilinya berbentuk U (kecuali sebuah sisi 

panjangnya 7,5 m) 

jarak antar pohon 1,5 m 

1 

Ditanya: 

Banyak bibit pohon yang diperlukan 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Membuat sketsa gambar 

2. Menghitung keliling tanah yang akan ditanami 

3. Mencari banyaknya pohon 

1 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

1 

Keliling tanah yang ditanami = K 

5,37   

5,730   

5,7)152(





K

 
2 

Banyak pohon = n 

26   

125   

1
5,1

5,37
   

1
5,1








K

n

 
3 

Jadi banyaknya bibit pohon yang diperlukan adalah 26 

bibit. 
1 

Skor total 10 

2. 

 

 

Diketahui:  

Sawah berbentuk persegi panjang 

p = 110 m 

l = 15 m 

menghasilkan 2 kg padi tiap m
2
 

1 

15 m 

7,5 m 

15 m 
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harga padi Rp 4000,00 per kg 

Ditanya: 

Uang hasil penjualan padi 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung luas sawah. 

2. Menghitung padi yang dihasilkan. 

3. Menghitung uang hasil penjualan padi 

 

1 

      
             

           
2 

Padi yang dihasilkan      

        

      

Padi yang dihasilkan adalah 3300 kg 

2 

Hasil penjualan                    

           

          
2 

Jadi uang hasil penjualan padi adalah sejumlah  

Rp 13.200.000,00 
1 

Skor total 10 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Taman persegi 

s = 5 m 

didalamnya terdapat persegi yang lebih kecil dengan jarak 

1 m dari persegi sebelumnya 

jarak antar bunga 0,5 m 

1 

Ditanya: 

Bibit bunga yang diperlukan 
1 

Penyelesaian: Langkah-langkah: 

1. Memisalkan persegi I, II dan III 

2. Mencari panjang sisi persegi II dan III 

3. Menghitung kelilingpersegi I, II dan III 

4. Menghitung banyaknya bunga yang ditanam menurut 

persegi I, II, dan III. 

5. Menghitung total bibit yang diperlukan. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 m 

1 m 

1 m 
1 m 

5 m 

5 m 
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Misal persegi terbesar: persegi I, sisinya s1, kelilingnya K1 

persegi sedang: persegi II, sisinya s2, kelilingnya K2 

persegi terkecil: persegi III, sisinya s3, kelilingnya K3 

s1 = 5 cm 

s2 = 5 – 1 – 1 = 3 cm 

s3 = 3 – 1 – 1 = 1 cm 

1 

414

1234

2054

1

2

1







K

K

K

 1 

Misal bunga pada persegi I: n1 

bunga pada persegi I: n2 

bunga pada persegi I: n3 

8
5,0

4

24
5,0

12

40
5,0

20

3

2

1







n

n

n

 

2 

Total banyak bunga yang diperlukan = 40 + 24 + 8 = 72 1 

Jadi banyaknya bibit bunga yang diperlukan berjumlah 72 

bibit. 
1 

Skor Total  10 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Kamar tidur persegi  

     

Dipasang ubin berbentuk persegi 

        

1 dus berisi 15 ubin 

Harga ubin Rp 40.000,00 perdus 

 

 

1 

 

Ditanya: 

a. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai 

b. Biaya yang diperlukan untuk pembelian ubin. 

1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung luas lantai 

2. Menghitung luas ubin 

3. Menghitung banyak ubin yang dibutuhkan 

4. Menghitung banyak dus ubin yang dibutuhkan 

5. Menghitung biaya yang diperlukan untuk pembelian 

ubin. 

1 

 

 

Lantai 

     

        

1 
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Jadi luas lantai adalah 9 m

2
 

Ubin 

     

         

        

Jadi luas lantai adalah 400 cm
2
 = 0,04 m

2
 

1 

Banyak ubin 

ubin L

lantai L
  

225

0,04

9




 

2 

Ubin yang dibutuhkan (dalam dus) 

15

15

225




 

1 

Biaya pembelian 4000051   

000060  1 

Jadi banyak ubin yang dibutuhkan adalah 225 buah atau 15 

dus, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian 

ubin adalah Rp 600.000,00 

1 

Skor total 10 

Jumlah skor 40 
 

      
                   

                 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

PR 

1. Pak Amir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang 30 m dan lebar 20 m, sepertiga bagian dibuat kolam, setengah bagian 

untuk kebun, dan sisanya untuk taman. 

a. Hitunglah keliling tanah Pak Amir! 

b. Hitunglah luas kolam, kebun dan taman! 

2. Perhatikan gambar persegi PQRS dengan PQ = 12 cm dan persegi panjang 

ABCD dengan DC = 15 cm, dan AD = 6 cm. Luas daerah yang tidak diarsir 

198 cm
2 
. Berapa luas daerah yang diarsir? 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran PR 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Tanah berbentuk persegi panjang 

       

       
 

 
 bagian dibuat kolam, 

 

 
 bagian dibuat kebun, sisanya 

dibuat taman 

1 

Ditanya: 

a. Keliling tanah 

b. Luas kolam, kebun dan tanah 

1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung keliling tanah 

2. Menghitung luas tanah 

3. Menghitung luas kolam 

4. Menghitunh luas kebun 

5. Menghitung luas taman 

 

1 

A B F 

C E D 

P Q 

R S 
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a. Keliling tanah 

         
               
          

Jadi keliling tanah Pak Amir 100 m. 

2 

b. Luas kolam, kebun dan tanah 

            
                       

                     

1 

        
 

 
   

                  
 

 
     

                      

 

1 

        
 

 
   

                  
 

 
     

                      

1 

           
 

 
 
 

 
    

                  
 

 
     

                      

1 

Jadi luas kolam, kebun dan taman berturut-turut 200 m
2
, 

300 m
2
 dan 100 m

2
 1 

Skor total 10 

2. 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Persegi PQRS dan persegi panjang ABCD 

PQ = 12 cm 

DC = 15 cm 

AD = 6 cm 

L tidak diarsir = 198 cm
2
 

1 

Ditanya: 

Luas daerah yang diarsir 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

4. Mengidentifikasi unsur-unsur persegi dan persegi 

panjang 

5. Menghitung luas gabungan persegi dan persegi 

panjang. 

6. Menghitung luas yang diarsir 

 

1 
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Penyelesaian: 

234=                  

90+144=                  

6)×(15+12)×(12=                  

panjang persegi  + persegi  =gabungan  

cm 6 = 

cm 15 = 

cm 12 = 

LLL

l  = AD

p  = DC

s  = PQ

 
2 

18 =diarsir            

36 =diarsir   ×2     

198 -234=diarsir   ×2     

diarsir)  ×2  ( - 234 = 198               

diarsir)  ×2  ( -gabungan   =diarsir  tidak 

L

L

L

L

LLL

 3 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 18 cm
2
. 1 

Skor total 10 
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Kartu Permasalahan Pertemuan 1 
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Kunci Kartu Permasalahan 

No. Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Arena tinju berbentuk persegi 

s = 6 m 

akan dipasang 4 utas tali disekelilingnya 

Ditanya: 

Jumlah tali yang dibutuhkan (m) 

Penyelesaian: 

Keliling arena 

     

          

         

Jadi keliling arena adalah 24 m. 

Panjang tali yang dibutuhkan 

             

                       

                    

Jadi jumlah/panjang tali yang dibutuhkan adalah 96 m 

2. Diketahui:  

Kebun berbentuk persegi panjang 

p = 120 m daan l  = 80 m 

biaya pembuatan pagar Rp 30.000,00/ meter 

Ditanya: 

Total biaya pemasangan pagar 

Penyelesaian: 

Keliling kebun 

     

                
            

          

Jadi keliling kebun adalah 400 m. 

Total biaya pemasangan pagar 

                   

                            

                          

Jadi total biaya untuk pemasangan pagar kebun adalah adalah Rp 

12.000.000,00 

3. 

 

 

 

Diketahui:  

Kue lapis berbentuk persegi 

s = 16 cm 

dipotong kecil dengan permukaan pesegi panjang 
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p = 8 cm , l = 2 cm 

Ditanya: 

Banyak potongan kue yang dibuat. 

Penyelesaian: 

Luas kue 

     

          

          
Jadi luas kue adalah 256 cm

2
. 

Luas potongan 

      
          

         

Jadi luas kue adalah 16 cm
2
. 

Banyak potongan 

     
 

  
 

    
   

  
 

         

Jadi kue lapis tersebut dapat dibuat menjadi 16 potongan. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Dinding berbentuk persegi panjang 

p = 9 m , l = 3 m 

1 kaleng cat dibutuhkan untuk mengecat seluas 1,5 m
2
 

Ditanya: 

Banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat dinding. 

Penyelesaian: 

Luas dinding 

      
          

         
Jadi luas dinding adalah 27 m

2
. 

Banyak cat 

     
 

   
 

    
  

   
 

         

Jadi cat yang dibutuhkan untuk mengecat didinding adalah 18 kaleng. 
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Lampiran 26 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/ Genap 

Pertemuan : 2 

Materi Pokok : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator 

1. Menentukan rumus keliling dan luas jajargenjang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menunjukkan karakter kerja keras 

3. Menggunakan keterampilan dalam  pemecahan masalah 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling jajargenjang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas jajargenjang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

3. Peserta didik menunjukkan karakter kerja keras melalui kegiatan 

pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

4. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 
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B. Materi Ajar 

Jajargenjang 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Jajargenjang adalah bangun datar segiempat yang setiap pasang sisinya 

yang berhadapan sejajar. 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat jajargenjang adalah sebagai berikut: 

1) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

2) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

3) Sepasang sudut yang berdekatan dari jajargenjang saling berpelurus. 

4) Kedua diagonal jajargenjang berpotongan di tengah-tengah. 

c. Keliling dan Luas 

Misalkan sebuah jajargenjang dengan ukuran sisi yang berdekatan a dan 

b satuan panjang, alasnya a satuan panjang, dan tingginya t satuan 

panjang. Jika ukuran kelilingnya K satuan panjang dan luasnya L satuan 

luas, maka rumus keliling dan luas jajargenjang adalah sebagai berikut: 

K = 2(a+b) dan L =     

 

C. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model TAPPS ( Thinking Aloud 

Pair Problem Solving). 

 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran EEK & PKB Waktu 

b 

a 

t 

A B 

C D 
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1. Kegiatan Pendahuluan   10 menit 

a. Guru datang tepat waktu dan membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam 

pada peserta didik. 

 7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis untuk memulai pembelajaran. 

 

c. Guru menyampaikan materi apa yang 

akan dipelajari hari ini, tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

d. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas tagihan tugas terstruktur yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi 

mengenai pentingnya kerja keras dan 

manfaat  mempelajari materi. 

 

Kerja Keras 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru 

mengingat kembali pengertian dan sifat-

sifat jajargenjang dengan dibantu oleh 

serangkaian pertanyaan dalam Buku 

Peserta Didik. 

Eksplorasi 

 

3 menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 55 menit 

 Melalui model TAPPS peserta didik dibimbing untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan tahap-tahap seperti 

berikut: 

 

 Fase 1: Guru bersama peserta didik membahas materi.  

a. Peserta didik membangun karakter kerja 

keras dengan mengerjakan LKPD dan 

soal dalam buku peserta didik untuk 

menentukan rumus keliling dan luas 

jajargenjang tanpa bantuan guru terlebih 

Elaborasi 

Kerja Keras 

 

7 menit 
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dahulu. 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas LKPD untuk menemukan 

rumus keliling dan luas persegi 

jajargenjang melalui tanya jawab. 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

8 menit 

c. Guru menyampaikan materi pokok dari 

hasil pembahasan LKPD. 

 2 menit 

 Fase 2: Guru mengkoordinasikan peserta didik kedalam 

kelompok  

 

a. Guru mengkoordinasikan peserta didik ke 

dalam kelompok heterogen masing-

masing terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

 3 menit 

b. Peserta didik dalam kelompok 

mendapatkan 2 kartu permasalahan dan 

masing-masing peserta didik dapat 

mempelajari masalah dalam waktu 3 

menit. 

 5 menit 

 Fase 3: Peserta memecahkan masalah pertama  

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai PS1 (problem solver 1), 

sedangkan peserta didik yang duduk di 

sebelah kiri berperan sebagai L1 (listener 

1). PS1 menggunakan keterampilannya 

dalam memecahankan masalah yang 

terdapat pada kartu masalah pertama dan 

L1 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS1 

merasa kesulitan.  

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

 Fase 4: Peserta didik saling bertukar tugas dan  
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memecahkan masalah kedua 

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai L2 (listener 2), 

sedangkan peserta didik yang duduk 

disebelah kiri berperan sebagai PS2 

(problem solver 2). PS2 menggunakan 

keterampilannya dalam memecahkan 

masalah yang terdapat pada kartu masalah 

2 dan L2 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS2 

merasa kesulitan. 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

b. Guru berkeliling kelas untuk mengamati, 

memberikan bimbingan seperlunya 

kepada peserta didik serta membantu 

kelancaran diskusi (scaffolding). 

Konfirmasi  

 Fase 5: Pembahasan hasil pekerjaan bersama-sama  

a. Peserta didik dari beberapa kelompok 

untuk membahas hasil diskusinya di 

depan kelas sedangkan kelompok yang 

lain mengamati dan memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

temannya. 

Elaborasi 

 

14 menit 

b. Guru  memberikan penguatan serta 

mengevaluasi apabila terdapat kesalahan. 

Konfirmasi 5 menit 

 

 Fase 5: Pemberian penghargaan  

a. Pemberian penghargaan untuk PS dan L 

terbaik. 

 1 menit 

3. Kegiatan Penutup 15 menit 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru Konfirmasi 3 menit 
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membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

 

b. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu dengan sungguh-sungguh dan 

jujur. 

 8 menit 

c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur 

dengan harapan agar karakter kerja keras 

peserta didik dapat terbentuk yaitu dengan 

mengerjakan tugas berupa soal, 

mempelajari LKPD dan membuat 

rangkuman mengenai materi selanjutnya 

secara individu dan akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Kerja keras 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

e. Guru memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

f. Peserta didik bersama guru menutup 

pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam 

 

 

 

E. Media dan Sumber belajar 

Media : Kartu permasalahan , LKPD, Buku Peserta Didik 

Sumber :  

1. Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika 

Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 
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2. Wintarti, A. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

 

F. Penilaian  

Teknik  :  

1. Tes  

No Tujuan Instrumen soal 

1. Mengetahui apakah peserta didik 

dapat menyelesaikan masalah 

mengenai keliling jajargenjang 

dengan menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

1. Pak Karta mempunyai sebidang 

tanah yang berbentuk jajargenjang 

dengan panjang sisi yang berdekatan 

adalah 50 m dan 52 m. Di sekeliling 

tanah tersebut akan ditanami pohon 

kelapa sawit dengan jarak antar 

pohon  dengan pohon yang lain 

adalah 2 m. Jika salah satu sisi yang 

panjangnya 50 m tidak ditanami 

pohon, berapa banyaknya pohon 

kelapa sawit yang diperlukan? 

2. Diketahui jajargenjang ABCD 

seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

Hitunglah: 

a. keliling jajargenjang; 

2. Mengetahui apakah peserta didik 

dapat menyelesaikan masalah 

mengenai luas jajargenjang 

b. luas jajargenjang; 

c. panjang DE pada jajargenjang. 

8 cm 

 
15 

cm 

 

12 cm 

 

F 

 

C 

 

D 

 

E 

 
B 

 

A 
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dengan menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

2. Nontes (observasi dan wawancara) 

Tujuan :  

a. Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter kerja keras 

melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

b. Mengetahui apakah peserta didik dapat menggunakan keterampilannya 

dalam memecahkan masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

Instrumen: lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan  

pemecahan masalah serta pedoman wawancara. 

 

Mengetahui      Salatiga,   Mei 2013 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.     ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002    NIM. 4101409030 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Kuis 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Tanah berbentuk jajargenjang 

a = 50 m dan b=52 m 

Jarak antar pohon kelapa sawit adalah 2 m 

Ditanami pohon kecuali satu sisinya yang berukuran 50 m 

1 

Ditanya: banyak pohon kelapa sawit yang diperlukan 1 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai 

berikut: 

5. Membuat sketsa gambar jajargenjang 

6. Mencari keliling jajargenjang  

7. Menghitung banyaknya pohon yang diperlukan 

 
                      

 
 

1 

Penyelesaian: 

 

 

 

 
 

 

 

1 

K tanah                

        
 

     

2 

Banyak pohon  
                      

 
    

 
   

 
   

      

    

3 

Jadi banyak pohon yang diperlukan untuk menanami 

sekeliling tanah itu adalah 78 pohon. 

1 

Skor Total 10 

2. 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

 

 

 

 

 

a=BC=AD= 8 cm 

1 
8 cm 

 
15 cm 

 

12 cm 

 

F 

 

C 

 

D 

 

E 

 
B 

 

A 

 

52 m 

50 m 
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t=DF=15cm 

Ditanya: 

a. keliling jajargenjang? 

b. luas jajargenjang? 

c. panjang DE pada jajargenjang? 

1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung keliling jajargenjang dengan 

menjumlahkan sisi-sisinya. 

2. Menghitung luas jajargenjang. 

3. Mencari panjang DE dengan luas jajargenjang yang 

telah ditemukan 

 

 

 

 

1 

a.            
        ) 

        
     

Jadi keliling jajargenjang adalah 40 cm 

 

 

2 

b.         
         

      
Jadi luas jajargenjang adalah 120 cm

2
 

 

 

2 

     adalah tinggi jajargenjang dengan alas    

        
          

            

   
   

   
 

      
Jadi panjang DE adalah 10 cm 

 

3 

Skor Total 10 

      
                   

  
     

 

PR : 

Seorang nelayan mencari ikan kearah barat sejauh 4 km. Kemudian nelayan itu 

menuju kearah timur laut sejauh 2 km, lalu ke arah timur sejauh 4 km. Setelah 

ikan yang diperoleh cukup banyak, nelayan kembali ke tempat berlabuh semula 

Selesaikan masalah: 

a. Gambarlah ilustrasi rute yang dilalui nelayan  

b. Hitung jarak yang ditempuh nelayan 

c. Jika waktu yang ditempuh nelayan berlayar 30 menit per km. Hitunglah 

waktu keseluruhan nelayan berlayar. 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran PR 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Rute nelayan: 

ke barat 4km 

ke timur laut 2 km 

ke timur 4 km lalu kembali ke awal 

waktu tempuh 30 menit/km 

1 

Ditanya: 

a. Ilustrasi rute nelayan 

b. Jarak yang ditempuh nelayan 

c. Waktu tempuh pelayaran 

1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Membuat ilustrasi gambar 

2. Menghitung jarak tempuh dengan mencari kelilingnya 

3. Menghitung waktu tempuh 

 

1 

 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

Jadi rute nelayan berbentuk jajargenjang 

2 

12    

62     

)24(2





K

 

Jadi jarak tempuh nelayan adalah 12 km 

2 

Misal waktu tempuh = t 

360     

3012     

30uhjarak temp





t

 

Jadi waktu tempuh pelayaran adalah 360 menit atau 6 jam. 

3 

Skor total 10 

 

      
                   

                 
     

 

 

A B 

C 
D 

4 km 

2 km 

4 km 

2 km 
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Kartu Permasalahan Pertemuan 2 
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Kunci Kartu Permasalahan 

No. Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

sebuah permukaan tangga berbentuk jajargenjang akan dipasangi 

penutup yang terbuat dari plastik mika tebal; 

t = 60 cm; 

a = 120 cm. 

Ditanya: 

biaya untuk membeli mika tebal untuk menutupi salah satu permukaan 

samping pengangan tangga tersebut. 

Penyelesaian: 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

Luas permukaan samping pegangan tangga  

= luas jajar genjang 

     

        

          

         

Biaya       harga mika tiap    

              

        

Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membeli mika tebal untuk menutupi 

60 cm 

120 cm 
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salah satu permukaan samping pegangan tangga tersebut adalah Rp 

21.600,00. 

2. 

 

 

 

Diketahui:  

Kebun berbentuk jajargenjang 

a = 20 m , b = 16 m 

disekelilingnya dibuat tembok dengan tebal 50 cm. 

Ditanya: 

Keliling kebun didalam pagar tembok tersebut. 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisi jajargenjang pada bagian dalam tembok adalah sisi tembok 

dikurangi 2        (masing-masing pada sisi kiri dan kanan) untuk 

sisi a dan (masing-masing pada sisi atas dan bawah) untuk sisi b. 

Misalnya sisi dalam a baru dan b baru maka 

a baru = 20 m – 100 cm 

 = 20 m – 1 m 

 = 19 m  

b baru = 16 m – 100 cm 

 = 16 m – 1 m 

 = 15 m 

                   

              

           

        

Jadi keliling kebun di dalam tembok tersebut adalah 68 m. 

3. 

 

 

Diketahui: 

Kebun berbentuk jajargenjang 

        

       

Waktu untuk menanami      = 5 menit 

50 cm 

50 cm 

50 cm 
50 cm 

20 m 

16 m 
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Kecepatan Pak Usman = kecepatan Pak Suto 

Ditanya: 

Waktu menanam jagung jika Pak Usman dibantu Pak Suto? 

Penyelesaian: 

        

              

          

Jika Pak Usman dibantu Pak Suto dalam waktu 5 menit bisa menanami 

      

Maka 

Waktu   
 

  
 

 
    

  
 

 

     menit  

   jam 

Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Usman untuk menanami kebun jika 

dibantu oleh Pak Suto adalah 7 jam. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Sawah berbentuk jajargenjang 

a =60 m 

t = 20 m 

3

1
 bagian diberikan pada anak pertama, sisanya diberikan pada anak 

kedua 

Ditanya: Luas sawah yang diterima oleh anak kedua. 

Penyelesaian: 

2001     

2060     





 taL

 

Luas sawah yang akan dibagikan 1200 m
2
 

Bagian anak kedua = bagian 
3

2

3

1
1   

Luas sawah untuk anak kedua 1200
3

2
  

800  

Jadi luas sawah yang diterima oleh anak kedua seluas 800 m
2
 

 

 



298 

 

Lampiran 27 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/ Genap 

Pertemuan : 3 

Materi Pokok : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator 

1. Menentukan rumus keliling dan luas belahketupat dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menunjukkan karakter kerja keras 

3. Menggunakan keterampilan dalam  pemecahan masalah 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling belahketupat 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas belahketupat 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

3. Peserta didik menunjukkan karakter kerja keras melalui kegiatan 

pembelajaran dan penugasan terstruktur. 



299 

 

4. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

 

B. Materi Ajar 

Belahketupat 

 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Belahketupat adalah bangun datar segiempat yang keempat sisinya sama 

panjang. 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat belahketupat adalah sebagai berikut: 

1) Keempat sisinya sama panjang 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

3) Sepasang sudut yang berdekatan saling berpelurus 

4) Kedua diagonal jajargenjang berpotongan di tengah-tengah dan 

saling tegak lurus. 

5) Kedua digonalnya merupakan sumbu simetri 

6) Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. 

c. Keliling dan Luas 

Misalkan sebuah belahketupat dengan ukuran sisi s satuan panjang serta 

diagonal-diagonalnya d1 dan d2 satuan panjang. Jika ukuran kelilingnya 

K satuan panjang dan luasnya L satuan luas, maka rumus keliling dan 

luas belahketupat adalah sebagai berikut: 

K = 4s dan L =
  

 
       

 

 

A 

B 

C 

D 
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C. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model TAPPS ( Thinking Aloud 

Pair Problem Solving). 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran EEK & PKB Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan   10 menit 

a. Guru datang tepat waktu dan membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam 

pada peserta didik. 

 7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis untuk memulai pembelajaran. 

 

c. Guru menyampaikan materi apa yang 

akan dipelajari hari ini, tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

d. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas tagihan tugas terstruktur yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi 

mengenai pentingnya kerja keras dan 

manfaat  mempelajari materi. 

 

Kerja Keras 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru 

mengingat kembali pengertian dan sifat-

sifat belahketupat dengan dibantu oleh 

serangkaian pertanyaan dalam Buku 

Peserta Didik. 

Eksplorasi 

 

3 menit 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 55 menit 

 Melalui model TAPPS peserta didik dibimbing untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan tahap-tahap seperti 

berikut: 
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 Fase 1: Guru bersama peserta didik membahas materi.  

a. Peserta didik membangun karakter kerja 

keras dengan mengerjakan LKPD dan 

soal dalam buku peserta didik untuk 

menentukan rumus keliling dan luas 

belahketupat tanpa bantuan guru terlebih 

dahulu. 

Elaborasi 

Kerja Keras 

 

7 menit 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas LKPD untuk menemukan 

rumus keliling dan luas belahketupat 

melalui tanya jawab. 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

8 menit 

c. Guru menyampaikan materi pokok dari 

hasil pembahasan LKPD. 

 2 menit 

 Fase 2: Guru mengkoordinasikan peserta didik kedalam 

kelompok  

 

a. Guru mengkoordinasikan peserta didik ke 

dalam kelompok heterogen masing-

masing terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

 3 menit 

b. Peserta didik dalam kelompok 

mendapatkan 2 kartu permasalahan dan 

masing-masing peserta didik dapat 

mempelajari masalah dalam waktu 3 

menit. 

 5 menit 

 Fase 3: Peserta memecahkan masalah pertama  

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai PS1 (problem solver 1), 

sedangkan peserta didik yang duduk di 

sebelah kiri berperan sebagai L1 (listener 

1). PS1 menggunakan keterampilannya 

dalam memecahankan masalah yang 

terdapat pada kartu masalah pertama dan 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 
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L1 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS1 

merasa kesulitan.  

 Fase 4: Peserta didik saling bertukar tugas dan 

memecahkan masalah kedua 

 

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai L2 (listener 2), 

sedangkan peserta didik yang duduk 

disebelah kiri berperan sebagai PS2 

(problem solver 2). PS2 menggunakan 

keterampilannya dalam memecahkan 

masalah yang terdapat pada kartu masalah 

2 dan L2 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS2 

merasa kesulitan. 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

b. Guru berkeliling kelas untuk mengamati, 

memberikan bimbingan seperlunya 

kepada peserta didik serta membantu 

kelancaran diskusi (scaffolding). 

Konfirmasi  

 Fase 5: Pembahasan hasil pekerjaan bersama-sama  

a. Peserta didik dari beberapa kelompok 

untuk membahas hasil diskusinya di 

depan kelas sedangkan kelompok yang 

lain mengamati dan memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

temannya. 

Elaborasi 

 

14 menit 

b. Guru  memberikan penguatan serta Konfirmasi 5 menit 
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mengevaluasi apabila terdapat kesalahan.  

 Fase 5: Pemberian penghargaan  

a. Pemberian penghargaan untuk PS dan L 

terbaik. 

 1 menit 

3. Kegiatan Penutup 15 menit 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

Konfirmasi 

 

3 menit 

b. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu dengan sungguh-sungguh dan 

jujur. 

 8 menit 

c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur 

dengan harapan agar karakter kerja keras 

peserta didik dapat terbentuk yaitu dengan 

mengerjakan tugas berupa soal, 

mempelajari LKPD dan membuat 

rangkuman mengenai materi selanjutnya 

secara individu dan akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Kerja keras 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

e. Guru memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

f. Peserta didik bersama guru menutup 

pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam 
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E. Media dan Sumber belajar 

Media : Kartu permasalahan , LKPD, Buku Peserta Didik 

Sumber :  

1. Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika 

Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 

2. Wintarti, A. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

 

F. Penilaian  

Teknik  :  

1. Tes  

No Tujuan Instrumen soal 

1. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai keliling 

belahketupat dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Suatu bingkai foto berbentuk 

belahketupat dengan sekelilingnya 

dihiasi oleh kulit kerang. Jarak antara 

dua buah kulit kerang 6,5 cm. Ternyata 

di sekeliling hiasan itu terdapat 8 buah 

kulit kerang. Jika salah satu diagonal 

hiasan tersebut panjangnya 10 cm, 

berapa panjang diagonal yang lain? 

2. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai luas 

belahketupat dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Diketahui luas belahketupat sama 

dengan luas daerah persegi yang 

panjang sisinya 6 cm. Jika panjang 

salah satu diagonal belahketupat 

tersebut adalah 4 cm, tentukan panjang 

diagonal yang lain! 

 

2. Nontes (Observasi dan wawancara) 
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Tujuan :  

a. Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter kerja keras 

melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

b. Mengetahui apakah peserta didik dapat menggunakan keterampilannya 

dalam memecahkan masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

Instrumen: lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah serta pedoman wawancara 

 

Mengetahui      Salatiga,     Mei 2013 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.     ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002    NIM. 4101409030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Kuis 

 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Bingkai foto berbentuk belahketupat berhias kulit kerang 

Jarak dua kulit kerang 6,5 cm 

Banyak kulit kerang disekelilingnya ada 8 buah 

d1 = 10 cm 

1 

Ditanya: 

d2 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung keliling belahketupat. 

2. Menghitung sisi belahketupat. 

3. Menghitung diagonal belahketupat 

1 

Banyak kulit kerang = n 

52    

5,68

5,6
8

5,6









K

K

K
n

 
2 

13

4

52

452

4









s

s

s

sK

 1 

24   

24      

122      

OD2 DB

12    

144    

144         

25 - 169         

2

222



















d

OD

OD

AOADOD

 
3 

Jadi panjang diagonal yang lain adalah 24 cm. 1 

13 

5 A 

B 

C 

D 

O 
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Skor Total 10 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

L belahketupat = L persegi 

s = 6 cm 

d1 = 4 cm 

1 

Ditanya: 

d2 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

4. Mencari luas segiempat 

5. Mencari diagonal belahketupat dari luasnya 

2 

 

       

          

        

2 

  persegi =   belahketupat = 36 

  belahketupat  
 

 
       

     
 

 
      

     
  

 
 

    

3 

Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Usman untuk menanami 

kebun jika dibantu oleh Pak Suto adalah 7 jam. 
1 

Skor total 10 

Jumlah skor 20 
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PR: 

Belah ketupat dengan panjang-masing-masing diagonalnya 8 cm dan 10 cm. Bila 

kedua diagonal itu diperpanjang menjadi 
2

3
 kalinya, maka selisih luas belah 

ketupat yang diperbesar terhadap luas belah ketupat semula adalah? 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran PR 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Belahketupat 

d1= 8 cm  

d2= 10 cm 

Kedua diagonal diperpanjang menjadi 
2

3
 kalinya 

Ditanya: Selisih luas belahketupat diperbesar dengan luas 

semula 

2 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencari luas belahketupat semula 

2. Menghitung diagonal-diagonal belahketupat 

diperbesar 

3. Mencari luas belahketupat diperbesar 

4. Mencari selisih luas belahketupat diperbesar dengan 

luas semula 

1 

Penyelesaian: 

Luas belahketupat semula 

L  
 

 
       

    
 

 
       

       

1 
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Diagoanal-diagonalnya diperpanjang 

11
2

3
' dd   

8
2

3
  

12  

22
2

3
' dd   

10
2

3
  

15  

2 

Luas belahketupat diperbesar 

L’  
 

 
         

    
 

 
        

        

1 

Selisih = Luas diperbesar- Luas semula 

  =L’-L 

  = 90 – 40 

  = 50 

2 

Jadi selisih luas belahketupat diperbesar dengan luas 

semula adalah 50 cm
2
 

1 

Skor Total 10 
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Kartu Permasalahan Pertemuan 3 
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Kunci Kartu Permasalahan 

No. Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Kain bercorak berbentuk persegi panjang 

p = 90 cm daan l  = 48 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

Luas daerah berwarna kuning 

Penyelesaian: 

Misal belahketupat besar = belahketupat A 

belahketupat kecil = belahketupat B 

    
 

 
       

      
 

 
       (diagonal-diagonalnyaukurannya sama dengan p dan 

l persegi panjang) 

            

           

    
 

 
       

         
 

 
       

               

             

L daerah berwarna orrange          

            

        cm
2
 

Jadi luas daerah yang berwarna orange adalah      cm
2
 

2. Diketahui:  

48 cm 

90 cm 

60 cm 

32 cm 
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 Bagian tengah halaman berbentuk belahketupat akan ditanami rumput. 

d1 = 16 m 

d2 = 24 m 

harga rumput Rp15.000/m
2
 

Ditanya: 

Biaya penanaman rumput 

Penyelesaian: 

Luas halaman yang akan ditanami rumput 

      
 

 
       

         
 

 
       

              

             

Jadi luas halaman adalah 192 m
2
. 

Biaya penanaman rumput 

              

                        

                      

Jadi biaya penanaman rumput untuk halaman itu adalah  Rp 2.880.000,00 

3. 

 

 

 

Diketahui: 

Cetakan kertas belahketupat 

d1= 4a  

d2= 3a 

L = 24 cm
2
 

 

Ditanya: Keliling kertas yang dihasilkan 

Penyelesaian: 

L  
 

 
       

    
 

 
        

         

       

     
 

Jadi nilai a adalah 3 
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Jadi panjang sisi belahketupat adalah 5 cm. 

 Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihat segitiga AOB 

            

               

             

           

         

K      

           

Jadi keliling kertas yang dihasilkan adalah 20 cm. 

4. Diketahui: 

Hiasan pilar berbentuk belahketupat 

s= 13 cm 

d1 =  24 cm 

Harga kuningan Rp 300.000,00/m
2
 

Terdapat 10 pilar dengan 5 hiasan/pilar 

Ditanya: 

Biaya pembelian bahan kuningan 

Penyelesaian: 

A 

B 

C 

D 
O 

4 

3 
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22 OCCBOB   

22 1213 OB  

144169 OB  

25OB  

5OB  

105222  OBd  

Luas lempengan 

21
2

1
ddL   

1024
2

1
      

120      

Luas total 105120   

6000   

Luas total lempengan kuningan adalah 6000 cm
2 
= 0,6 m

2
. 

Biaya bahan 3000006,0   

180000   

Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bahan kuningan adalah 

sebesar Rp 180.000,00 

 

 

 

13 cm 

12 cm 

A 

B 

C 

D 
O 
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Lampiran 28 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/ Genap 

Pertemuan : 4 

Materi Pokok : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator 

1. Menentukan rumus keliling dan luas layang-layang dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menunjukkan karakter kerja keras 

3. Menggunakan keterampilan dalam  pemecahan masalah 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling layang-layang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas layang-layang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

3. Peserta didik menunjukkan karakter kerja keras melalui kegiatan 

pembelajaran dan penugasan terstruktur. 
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4. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

 

 

B. Materi Ajar 

Layang-layang 

 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Layang-layang adalah bangun datar segiempat yang diagonal-

diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi 

diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat layang-layang adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang 

2) Mempunyai tepat sepasang sudut berhadapan yang sama besar 

3) Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal dan 

tegak lurus terhadap diagonal lainnya 

4) Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri 

c. Keliling dan Luas 

Misalkan sebuah layang-layang dengan ukuran sisi terpanjang a satuan 

panjang, sisi terpendek b satuan panjang serta diagonal-diagonalnya d1 

dan d2 satuan panjang. Jika ukuran kelilingnya K satuan panjang dan 

luasnya L satuan luas, maka rumus keliling dan luas layang-layang 

adalah sebagai berikut: 

K = 2(a+b) dan L =
  

 
       

 

 

A 

B 

C 

D 
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C. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model TAPPS ( Thinking Aloud 

Pair Problem Solving). 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran EEK & PKB Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan   10 menit 

a. Guru datang tepat waktu dan membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam 

pada peserta didik. 

 7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis untuk memulai pembelajaran. 

 

c. Guru menyampaikan materi apa yang 

akan dipelajari hari ini, tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

d. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas tagihan tugas terstruktur yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi 

mengenai pentingnya kerja keras dan 

manfaat  mempelajari materi. 

 

Kerja Keras 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru 

mengingat kembali pengertian dan sifat-

sifat layang-layang dengan dibantu oleh 

serangkaian pertanyaan dalam Buku 

Peserta Didik. 

Eksplorasi 

 

3 menit 

 

 

2. Kegiatan Inti 55 menit 

 Melalui model TAPPS peserta didik dibimbing untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan tahap-tahap seperti 

berikut: 

 

 Fase 1: Guru bersama peserta didik membahas materi.  

a. Peserta didik membangun karakter kerja Elaborasi 7 menit 
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keras dengan mengerjakan LKPD dan 

soal dalam buku peserta didik untuk 

menentukan rumus keliling dan luas 

layang-layang tanpa bantuan guru terlebih 

dahulu. 

Kerja Keras 

 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas LKPD untuk menemukan 

rumus keliling dan luas layang-layang 

melalui tanya jawab. 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

8 menit 

c. Guru menyampaikan materi pokok dari 

hasil pembahasan LKPD. 

 2 menit 

 Fase 2: Guru mengkoordinasikan peserta didik kedalam 

kelompok  

 

a. Guru mengkoordinasikan peserta didik ke 

dalam kelompok heterogen masing-

masing terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

 3 menit 

b. Peserta didik dalam kelompok 

mendapatkan 2 kartu permasalahan dan 

masing-masing peserta didik dapat 

mempelajari masalah dalam waktu 3 

menit. 

 5 menit 

 Fase 3: Peserta memecahkan masalah pertama  

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai PS1 (problem solver 1), 

sedangkan peserta didik yang duduk di 

sebelah kiri berperan sebagai L1 (listener 

1). PS1 menggunakan keterampilannya 

dalam memecahankan masalah yang 

terdapat pada kartu masalah pertama dan 

L1 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 
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hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS1 

merasa kesulitan.  

 Fase 4: Peserta didik saling bertukar tugas dan 

memecahkan masalah kedua 

 

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai L2 (listener 2), 

sedangkan peserta didik yang duduk 

disebelah kiri berperan sebagai PS2 

(problem solver 2). PS2 menggunakan 

keterampilannya dalam memecahkan 

masalah yang terdapat pada kartu masalah 

2 dan L2 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS2 

merasa kesulitan. 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

b. Guru berkeliling kelas untuk mengamati, 

memberikan bimbingan seperlunya 

kepada peserta didik serta membantu 

kelancaran diskusi (scaffolding). 

Konfirmasi  

 Fase 5: Pembahasan hasil pekerjaan bersama-sama  

a. Peserta didik dari beberapa kelompok 

untuk membahas hasil diskusinya di 

depan kelas sedangkan kelompok yang 

lain mengamati dan memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

temannya. 

Elaborasi 

 

14 menit 

b. Guru  memberikan penguatan serta 

mengevaluasi apabila terdapat kesalahan. 

Konfirmasi 5 menit 

 

 Fase 5: Pemberian penghargaan  
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a. Pemberian penghargaan untuk PS dan L 

terbaik. 

 1 menit 

3. Kegiatan Penutup 15 menit 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

Konfirmasi 

 

3 menit 

b. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu dengan sungguh-sungguh dan 

jujur. 

 8 menit 

c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur 

dengan harapan agar karakter kerja keras 

peserta didik dapat terbentuk yaitu dengan 

mengerjakan tugas berupa soal, 

mempelajari LKPD dan membuat 

rangkuman mengenai materi selanjutnya 

secara individu dan akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Kerja keras 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

e. Guru memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

f. Peserta didik bersama guru menutup 

pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam 

 

 

E. Media dan Sumber belajar 

Media : Kartu permasalahan , LKPD, Buku Peserta Didik 

Sumber :  
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1. Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika 

Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 

2. Wintarti, A. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

F. Penilaian  

Teknik  :  

1. Tes  

No Tujuan Instrumen soal 

1. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai keliling 

layang-layang dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Tanah berbentuk layang-layang dengan 

sisi terpendek 18 m dan sisi terpanjang 

42 m. Pada kedua sisi terpanjang 

dipagari dengan diberi tiang tiap 2 m. 

Sedangkan pada kedua sisi terpendek 

dipagari dengan diberi tiang tiap 1,8 m. 

Jika tiap sudut tanah tersebut terdapat 

tiang, berapa banyaknya tiang yang 

diperlukan?   

2. Mengetahui apakah 

peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

mengenai luas layang-

layang dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Sebidang tanah berbentuk layang-

layang. Panjang garis-garis yang 

menghubungkan 2 sudut yang saling 

berhadapan masing-masing adalah 18 m 

dan 40 m. 

a. Berapa luas tanah tersebut? 

b. Jika tanah itu akan dijual sebesar Rp 

36.000.000,00 berapa harga tanah 

tiap m
2
-nya? 

 

2. Nontes (Observasi dan wawancara) 

Tujuan :  
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a. Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter kerja keras 

melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

b. Mengetahui apakah peserta didik dapat menggunakan keterampilannya 

dalam memecahkan masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

Instrumen: lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah serta pedoman wawancara. 

 

Mengetahui      Salatiga,   Mei 2013 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.     ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002    NIM. 4101409030 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Kuis 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui: 

Tanah berbentuk layang-layang 

sisi terpendek = 18 m 

sisi terpanjang = 42 cm 

jarak antar tiang pada kedua sisi terpanjang 2 m 

jarak antar tiang pada kedua sisi terpendek 1,8 m 

ditiap sudut terdapat tiang 

1 

Ditanya: 

Banyak tiang yang diperlukan 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung banyak tiang pada kedua sisi terpanjang 

2. Menghitung banyak tiang pada kedua sisi terpanjang 

3. Menghitung total tiang yang dibutuhkan 

1 

Banyak tiang pada kedua sisi terpanjang = n1 

43     

142     

1
2

422
1








n

 

2 

Banyak tiang pada kedua sisi terpendek = n2 

Karena ketiga sudut telah diisi oleh tiang dari sisi 

terpanjang maka 

19     

120     

1
8,1

182
1








n

 

3 

Total tiang = 43 + 19 = 62 1 

 
Jadi banyaknya tiang yang dibutuhkan adalah 62 tiang 1 

Skor total 10 
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2. Diketahui: 

Tanah berbentuk layang-layang 

        

        

Seluruh tanah dihargai Rp 36.000.000,00 

1 

Ditanya: 

a. Luas tanah 

b. Harga tanah tiap meter 

1 

Langkah: 

4. Menghitung luas tanah 

5. Menghitung harga tanah tiap meter dengan membagi 

harga total oleh luas. 

1 

Penyelesaian: 

  
  

 
        

     
  

 
        

         

 

 

 

3 

Harga tanah permeter   
           

 
 

 
        

   
 

        

3 

Jadi luas tanah tersebut adalah 360 m
2
 dan harga tanah per 

m
2
 adalah Rp 100.000,00 

1 

Skor total 10 

Jumlah skor total 20 
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PR: 

Kertas yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layang-layang adalah 270 cm
2
. 

Bila perbandingan buluh bambu sebagai kedua diagonalnya adalah 3:5 tentukan 

panjang masing-masing buluh bambu yang akan digunakan sebagai diagonal-

diagonalnya? 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran PR 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Luas kertas yang dibutuhkan membuat layang-layang = 

270 cm
2
 

Perbandingan d1 dan d2 = 3 : 5. 

1 

Ditanya: 

Panjang masing masing buluh bambu yang akan digunakan 

sebagai diagonal-diagonalnya. 

1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menyatakan diagonalnya dalam diagonal lainnya 

sesuai dengan perbandingan. 

2. Mencari panjang salah satu diagonal berdasarkan 

luasnya 

3. Mencari panjang diagonal yang lain dengan 

perbandingan 

4. Menulis kesimpulan 

 

 

 

 

 

1 

d1 : d2 = 3: 5 

 
  

  
 

 

 
 

    
 

 
    

 

 

2 
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Luas  
 

 
       

     
 

 
       

     
 

 
 
 

 
       

     
 

  
   

 
 

   
  

    

 
  

   
      

       

 

2 

   
 

 
    

 
 

 
     

    

 

 

2 

Jadi panjang diagonal-diagonal layang-layang adalah 18 

cm dan 30 cm. 

1 

Skor total 10 
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Kartu Permasalahan Pertemuan 4 
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Kunci Kartu Permasalahan 

No. Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Layang-layang 

d1 = 30 cm 

d2 = 20 cm 

Banyak layang-layang 50 buah 

Ditanya: 

Kertas yang harus disediakan (dalam m
2
) 

Penyelesaian: 

  
 

 
        

 
 

 
       

     

Jika layang-layang yang akan dibuat banyaknya 50 maka 

          

          cm
2 

        m
2
 

Jadi luas kertas yang harus disediakan Pak Kasman adalah     m
2
  

2. Diketahui:  

Kerangka layang-layang 

d1 = 40 cm 

d2 = 24 cm 

Ditanya: 

Kertas minimal yang harus disediakan  

Penyelesaian: 

  
 

 
        

 
 

 
       

     

Jadi kertas minimal yang harus disediakan adalah     cm
2
  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Layang-layang 

d1=24 cm 

K = 66 cm 

a sisi terpanjang, b sisi terpendek 

a = 20 cm 

Ditanya: 

L layang-layang 

Penyelesaian: 
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13

262

40662

24066

)20(266

)(2













b

b

b

b

b

baK

 

Jadi CB=CD= 13 cm 

 

5      

25      

144169      

1213      22

22









 OBCBOC

 

16      

256      

144400      

1220      22

22









 OBABOA

 

21      

165      





 OAOCCA

 

Jadi diagonal-diagonal layang-layang panjangnya 24 cm dan 21 cm 

252  

2124
2

1
  

2

1
21





 ddL

 

A 

B 

C 

D 

20 cm 

24 cm 

O 
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Jadi luas layang-layang tersebut adalah 252 cm
2
 

4. Diketahui: 

a sisi terpanjang, b sisi terpendek 

a = 2x+5 cm 

b = 10 cm 

K = 54 

Ditanya: 

Panjang x dan sisi terpanjangnya 

Penyelesaian: 

)152(2 54

)1052(2 54

)(2







x

x

baK

 

6

244

30544

304 54









x

x

x

x

 

a = 2x + 5 

   = 12+5 

   = 17 

Jadi panjang x adalah 6 cm dan panjang sisi terpanjang layang-

layang adalh 17 cm 
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Lampiran 29 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Salatiga 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/ Genap 

Pertemuan : 5 

Materi Pokok : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator 

1. Menentukan rumus keliling dan luas trapesium dan dapat menggunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

2. Menunjukkan karakter kerja keras 

3. Menggunakan keterampilan dalam  pemecahan masalah 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model TAPPS berbantuan kartu permasalahan 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling trapesium 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas trapesium dengan 

menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

3. Peserta didik menunjukkan karakter kerja keras melalui kegiatan 

pembelajaran dan penugasan terstruktur. 
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4. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilannya dalam memecahkan 

masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

 

 

B. Materi Ajar 

Trapesium 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Trapesium adalah bangun datar segiempat yang mempunyai tepat 

sepasang sisi yang berhadapan sejajar. 

b. Jenis trapesium 

Berdasarkan panjang kakinya trapesium dibagi menjadi dua jenis yaitu 

trapesium sama kaki jika ukuran kedua kakinya sama panjang dan 

trapesium sebarang jika ukuran kedua  kakinya sembarang. Sedangkan 

trapesium disebut sebagai trapesium siku-siku jika trapesium tersebut 

memiliki sudut siku-siku. 

c. Sifat-sifat 

Sifat-sifat trapesium sebarang adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. 

2) Berdasarkan sifat-sifat garis sejajar, karena       , maka 

diperoleh: 

   dalam sepihak dengan   , maka           . 

   dalam sepihak dengan   , maka           . 

Sifat-sifat khusus trapesium sama kaki adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai dua pasang sudut yang berdekatan sama besar. 

2) Diagonal-diagonalnya sama panjang. 

d. Keliling dan Luas 

B A 

C D 

t 

a 

b 

c 
d 
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Misalkan sebuah trapesium sebarang dengan ukuran sisinya a,b,c,dan d 

satuan panjang dengan sisi yang berukuran a  dan  b  adalah sisi yang 

sejajar, serta tingginya t satuan panjang. Jika ukuran kelilingnya K satuan 

panjang dan luasnya L satuan luas, maka rumus keliling dan luas 

trapesium adalah sebagai berikut: 

K = a+b+c+d dan L =
  

 
         

C. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model TAPPS ( Thinking Aloud 

Pair Problem Solving). 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran EEK & PKB Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan   10 menit 

a. Guru datang tepat waktu dan membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam 

pada peserta didik. 

 7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis untuk memulai pembelajaran. 

 

c. Guru menyampaikan materi apa yang 

akan dipelajari hari ini, tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

d. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas tagihan tugas terstruktur yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi 

mengenai pentingnya kerja keras dan 

manfaat  mempelajari materi. 

 

Kerja Keras 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru 

mengingat kembali pengertian dan sifat-

sifat trapesium dengan dibantu oleh 

serangkaian pertanyaan dalam Buku 

Peserta Didik. 

Eksplorasi 

 

3 menit 
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2. Kegiatan Inti 55 menit 

 Melalui model TAPPS peserta didik dibimbing untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan tahap-tahap seperti 

berikut: 

 

 Fase 1: Guru bersama peserta didik membahas materi.  

a. Peserta didik membangun karakter kerja 

keras dengan mengerjakan LKPD dan 

soal dalam buku peserta didik untuk 

menentukan rumus keliling dan luas 

trapesium tanpa bantuan guru terlebih 

dahulu. 

Elaborasi 

Kerja Keras 

 

7 menit 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membahas LKPD untuk menemukan 

rumus keliling dan luas trapesium melalui 

tanya jawab. 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

8 menit 

c. Guru menyampaikan materi pokok dari 

hasil pembahasan LKPD. 

 2 menit 

 Fase 2: Guru mengkoordinasikan peserta didik kedalam 

kelompok  

 

a. Guru mengkoordinasikan peserta didik ke 

dalam kelompok heterogen masing-

masing terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

 3 menit 

b. Peserta didik dalam kelompok 

mendapatkan 2 kartu permasalahan dan 

masing-masing peserta didik dapat 

mempelajari masalah dalam waktu 3 

menit. 

 5 menit 

 Fase 3: Peserta memecahkan masalah pertama  

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai PS1 (problem solver 1), 

sedangkan peserta didik yang duduk di 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

5 menit 
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sebelah kiri berperan sebagai L1 (listener 

1). PS1 menggunakan keterampilannya 

dalam memecahankan masalah yang 

terdapat pada kartu masalah pertama dan 

L1 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS1 

merasa kesulitan.  

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

 Fase 4: Peserta didik saling bertukar tugas dan 

memecahkan masalah kedua 

 

a. Peserta didik yang duduk di sebelah kanan 

berperan sebagai L2 (listener 2), 

sedangkan peserta didik yang duduk 

disebelah kiri berperan sebagai PS2 

(problem solver 2). PS2 menggunakan 

keterampilannya dalam memecahkan 

masalah yang terdapat pada kartu masalah 

2 dan L2 bekerja keras mengamati proses 

penyelesaian masalah, bertanya jika ada 

hal yang kurang dipahami atau 

memberikan arahan penuntun jika PS2 

merasa kesulitan. 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Kerja keras 

 

Keterampilan 

Pemecahan 

Masalah 

 

5 menit 

b. Guru berkeliling kelas untuk mengamati, 

memberikan bimbingan seperlunya 

kepada peserta didik serta membantu 

kelancaran diskusi (scaffolding). 

Konfirmasi  

 Fase 5: Pembahasan hasil pekerjaan bersama-sama  

a. Peserta didik dari beberapa kelompok 

untuk membahas hasil diskusinya di 

depan kelas sedangkan kelompok yang 

Elaborasi 

 

14 menit 



338 

 

lain mengamati dan memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan 

temannya. 

b. Guru  memberikan penguatan serta 

mengevaluasi apabila terdapat kesalahan. 

Konfirmasi 5 menit 

 

 Fase 5: Pemberian penghargaan  

a. Pemberian penghargaan untuk PS dan L 

terbaik. 

 1 menit 

3. Kegiatan Penutup 15 menit 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru 

membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

Konfirmasi 

 

3 menit 

b. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu dengan sungguh-sungguh dan 

jujur. 

 8 menit 

c. Peserta didik diberikan tugas terstruktur 

dengan harapan agar karakter kerja keras 

peserta didik dapat terbentuk yaitu dengan 

mengerjakan tugas berupa soal, 

mempelajari LKPD dan membuat 

rangkuman mengenai materi selanjutnya 

secara individu dan akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Kerja keras 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

e. Guru memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi pertemuan 

selanjutnya. 

 

f. Peserta didik bersama guru menutup  
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pelajaran dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam 

 

E. Media dan Sumber belajar 

Media : Kartu permasalahan , LKPD, Buku Peserta Didik 

Sumber :  

1. Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika 

Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan. 

2. Wintarti, A. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

F. Penilaian  

Teknik  :  

1. Tes  

No Tujuan Instrumen soal 

1. Mengetahui apakah peserta 

didik dapat menyelesaikan 

masalah mengenai keliling 

trapesium dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Sebuah lapangan berbentuk trapesium 

samakaki dengan panjang sisi sejajar 

200 m dan 500 m serta lebarnya 200 m. 

Jika seorang pelari harus berlatih 

dengan berlari sejauh 4,8 km. Berapa 

kalikah ia harus berlari mengelilingi 

lapangan tersebut? 

2. Mengetahui apakah peserta 

didik dapat menyelesaikan 

masalah mengenai luas 

trapesium dengan 

menerapkan rumus yang 

telah ditemukan. 

Irwan akan membuat 4 buah trapesium 

samakaki yang luasnya sama, dengan 

sisi sejajarnya 22 cm dan 4 cm. Kertas 

yang digunakan berbentuk persegi 

dengan ukuran sisinya 22 cm. Ternyata 

masih terdapat sisa kertas luasnya 16 

cm
2
. Berapakah tinggi trapesium 

samakaki yang dibuat? 
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2. Nontes (Observasi dan wawancara) 

Tujuan :  

a. Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter kerja keras 

melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan terstruktur. 

b. Mengetahui apakah peserta didik dapat menggunakan keterampilannya 

dalam memecahkan masalah dengan mengerjakan kartu permasalahan. 

Instrumen: lembar pengamatan karakter kerja keras dan keterampilan 

pemecahan masalah serta pedoman wawancara. 

 

Mengetahui      Salatiga,   Mei 2013 

Guru Matematika     Peneliti 

 

 

 

 

ESTUTIYANI, S.Pd.     ARUM NUR WULANDARI 

NIP. 196208291983022002    NIM. 4101409030 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Kuis 

No. Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Lapangan berbentuk trapesium samakaki 

Sisi sejajar panjangnya 200 m dan 500 m 

t = 200 m 

pelari harus berlari sejauh 4,8 km 

1 

Ditanya: 

Banyak putaran yang ditempuh pelari. 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Membuat sktersa gambar 

2. Menghitung sisi miring trapesium samakaki 

3. Menghitung keliling lapangan 

4. Menghitung banyaknya putaran 

1 

Sketsa gambar 

 

 

 

 

 

 

 

1 

250

250 

62500 

62500        

2250040000        

150200        22

222















DACB

DA

DA

AEDEDA

 2 

1200    

500500200    

500)2502(200





K

 

Keliling lapangan tersebut adalah 1200 m = 1,2 km 

2 

Banyak putaran = n 

4    

2,1

8,4



n
 

2 

Jadi pelari harus berlari mengelilingi lapangan dengan 

menempuh 4 kali putaran 
1 

Skor total 10 

200 m 

500 m 

200 m 

150 m 150 m 
A B 

C D 

E F 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Dibuat 4 trapesium samakaki dari kertas persegi 

s = 22 cm 

sisi sejajar trapesium samakaki 22 cm dan 4 cm 

1 

 

Ditanya: 

Tinggi trapesium yang dibentuk 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung luas 4 buah trapesium dengan 

mengurangkan luas kertas dan luas sisa kertas. 

2. Mencari luas satu buah trapesium. 

3. Menghitung tinggi trapesium dari luas yang ditemukan 

4. Membuat kesimpulan 

 

 

 

1 

Luas 4 buah trapesium: 

468    

16-484   

16-22)(22    

kertas sisa  - kertas 







 LLL

 

 

 

2 

Luas sebuah trapesium 

171    

4

684 



L
 

 

 

2 

9  

13

117

13117

26
2

1
117

)422(
2

1
117

sejajar sisijumlah 
2

1 













t

t

t

t

tL

 

 

2 

Jadi tinggi trapesium yang dibuat adalh 9 cm.  1 

Skor total 10 

Jumlah skor total 20 
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PR: 

Luas sebuah trapesium 60 cm
2
, tinggi 5 cm, dan panjang sisi sejajar yang satu tiga 

kali panjang sisi yang lainnya. Berapakah panjang masing-masing sisi sejajar 

tersebut? 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran PR 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui: 

Trapesium 

L= 60 cm
2 

t = 5cm 

panjang sisi sejajar yang satu 3 x panjang sisi yang lainny 

1 

 

Ditanya: 

Panjang masing-masing sisi sejajar 
1 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Memisalkan panjang sisi sejajar dalam a 

2. Mencari nilai a dengan luas  yang diketahui 

3. Menghitung panjang sisi-sisi yang sejajar 

4. Membuat kesimpulan 

 

 

 

1 

Misal  

Panjang sisi sejajar 1 = a 

Panjang sisi sejajar 2 = b = 3a 

 

1 

  
 

 
         

   
 

 
         

   
 

 
          

   
 

 
      

        

       

    

 

 

 

 

 

3 

Panjang sisi sejajar 1 = a = 6 cm 

Panjang sisi sejajar 2 = b = 3a = 18 cm 

2 

Jadi panjang sisi sejajar trapesium adalah 6 cm dan 18 cm.  1 

Skor total 10 
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Kartu Permasalahan Pertemuan 5 
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Kunci Kartu Permasalahan 

No. Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Dinding trapesium samakaki 

Panjang sisi sejajar 15 m dan 25 m 

Panjang kaki-kakinya 13 m 

Ditanya: 

Luas diding tersebut 

Penyelesaian: 

Sketsa gambar 

 

 

 

 

 

 

ABCD trapesium sama kaki maka 

5
2

10

2

1525



 FCDE  

t = AE = BF 

12     

144     

25169     

513      22

22









 DEDAAE

 

t = 12 m 

240   

1220   

1240
2

1
   

12)1525(
2

1







L

 

Jadi luas dinding trapesium tersebut adalah 240  m
2
  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Atap terdiri dari sepasang trapesium sama kaki dan sepasang segitiga 

sama kaki. 

Sisi sejajar trapesium 

a = 5 m 

b = 3 m 

segitiga 

al = 7 m 

A B 

C D 25 m 

15 m 

13 m 

E F 
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t  = 4 m 

Ditanya: 

a. Banyak genteng yang dibutuhkan jika 1 m
2 

diperlukan 25 

buah genteng. 

b. Biaya yang dibutuhkan jika 1 buah genteng harganya Rp 

1.500,00 

Penyelesaian: 

                                      

     
 

 
             

 

 
       

     
 

 
             

 

 
      

       

    

Banyak genteng yang dibutuhkan        

       buah 

Jadi banyak genteng yang dibutuhkan adalah 1500 buah 

Biaya genteng            

          
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membeli genteng adalah Rp 

2.250.000,00 

3. Diketahui:  

Taman berbentuk trapesium sama kaki 

Sisi sejajar 

a = (x + 4) m 

b = (3x + 2) m 

t = 12 m 

L = 180 m
2 

Ditanya: 

Keliling taman 

Penyelesaian: 
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Jadi  

a = (x + 4) m = 10 m 

b = (3x + 2) m = 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan teorema pythagoras 

            

           

           

        

         
              

                 

        

Jadi keliling taman tersebut adalah 56 m 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Permukaan meja berbentuk gabungan trapesium sama kaki 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

Luas bagian atas meja antik Pak Andra 

Penyelesaian: 

                  

         
 

 
             

          
Jadi luas bagian atas meja antik Pak Andra adalah 4500 cm

2
. 

A B 

C D 10 m 

20 m 

5 m 

12 m 

E 

 

A B 

C 

D E 

F 

40 cm 

35 cm 

90 cm 
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Lampiran 30 
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PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Apresepsi 

Kalian telah mempelajari pengertian dan sifat-sifat bangun persegi panjang 

dan persegi. Mari kita ingat kembali! 

1. Persegi Panjang 

 

 

 

KELILING DAN LUAS BANGUN 

PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI 

Tujuan: 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling persegi panjang 

dengan menerapkan rumus telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas persegi panjang 

dengan menerapkan rumus telah ditemukan. 

3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling persegi dengan 

menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah luas persegi dengan menerapkan 

rumus yang telah ditemukan. 

Taukah kamu? 

Thomas Alva Edison gagal pada percobaan ke 999 

kali sebelum ia akhirnya sukses menemukan 

penemuan lampu pijar pada percobaan ke 1000 kali 

“There is no substitute for hardwork”  

~Thomas Alfa Edison (1847-1931)~ 

 

KERJA 

KERAS 

Kalian pasti pernah menemui benda-benda yang berbentuk persegi 

panjang dan persegi seperti berikut. 

 

Dapatkah kalian 

menyebutkan benda-

benda lain yang 

berbentuk persegi 

panjang dan persegi? 

A B 

C D 

l 

p 

http://ketahuidirimu.blogspot.com/2012/10/cara-menjadi-sukses-di-kehidupan.html
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a. Pengertian 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat yang ................................ 

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

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut: 

1) Sisi-sisinya yang berhadapan ............................................................... 

2) ............................ sudutnya siku-siku. 

3) Kedua diagonalnya panjangnya....................... dan saling.................... 

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

2. Persegi 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Persegi adalah persegi panjang yang ......................................................... 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut: 

1) Keempat sisinya ............................................................... 

2) Keempat sudutnya .......................................................... 

3) Kedua diagonalnya panjangnya......................., saling berpotongan 

di..............,dan saling....................................................... 

 

B. Materi Ajar 

1. Bagaimana rumus keliling dan luas persegi panjang dan persegi? 

(Temukan rumusnya dengan mengerjakan LKPD) 

 

 

 

 

A B 

C D 

s 
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A. MENEMUKAN RUMUS KELILING PERSEGI PANJANG 

Pernahkan kalian berlari mengeliling lapangan 

basket? 

Berbentuk apakah lapangan basket tersebut?......... 

Misalkan pojok-pojok lapangan basket tersebut 

adalah CBA ,, dan  . 

Maka kalian akan berlari mengelilingi lapangan basket mulai dari A ke B ke C 

ke D dan kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling lapangan basket 

diperoleh dengan menjumlahkan .......... AB  

LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling persegi panjang 

dengan mengukur panjang sisinya, 

2. menemukan luas persegi panjang dengan 

menggunakan petak-petak. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat 

menyebutkan unsur-

unsur persegi panjang 

A B 

C D 

5 cm 

9 cm 

Berbentuk ..... 

Panjangnya..... 

Lebarnya..... 

KEGIATAN AWAL 

KEGIATAN INTI 
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Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang, panjangya adalah  AB =.... dan lebarnya 

BC= .... , maka AB = .... = .... dan BC=....= .... 

Jadi keliling persegi panjang      

K= AB + ....+....+.... 

= p + ....+....+.... 

.)… +.(… 2=

.)…×.(…+) × (2= p
 

 

B. MENEMUKAN RUMUS LUAS PERSEGI PANJANG 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan gambar di atas isilah tabel berikut: 

A B 

C D 

l 

p 

Gambar 1 

Gambar 2 

Gambar 3 

Gambar 4 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Apakah nama bangun datar di samping? …. 

b. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 
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Persegi Panjang Luas (L) Panjang (p) Lebar (l) lp  

Gambar 1     

Gambar 2     

Gambar 3     

Gambar 4     

 

Perhatikan hasil pada kolom 2 dan pada jawaban kolom 5! 

Bagaimana nilainya? ..... 

Jadi, luas persegi panjang dapat dinyatakan dengan .........L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Persegi panjang yang ukuran 

panjangnya p, lebarnya l , kelilingnya K 

dan lebarnya L maka,  

K = .... 

L = .... 

A B 

C D 

l 

p 
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LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling persegi 

dengan mengukur panjang sisinya, 

3. menemukan luas persegi dengan 

menggunakan petak-petak. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat:  

1. menyebutkan unsur-

unsur persegi, 

2. menentukan keliling dan 

luas persegi panjang  

Berbentuk ..... 

Ukuran sisinya..... 

 

KEGIATAN AWAL 

A B 

C D 

5 cm 

A B 

C D 

Berbentuk ..... 

Keliling bangun disamping adalah 

K= AB +....+....+.... 

A B 

C D 

l 

p 

Berbentuk ..... 

Panjangnya ..........satuan panjang 

Lebarnya ..........satuan panjang 

.........L  
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A. MENEMUKAN RUMUS KELILING PERSEGI  

Pernahkah kalian melempar sebuah 

dadu?  

Berbentuk apakah permukaan dadu tersebut? ...  

Misalkan pojok-pojok permukaan atas dadu 

tersebut adalah CBA ,, dan  . 

Maka maka kalian dapat menghitung keliling permukaan atas dadu dengan 

menjumlahkan .......... AB  

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi, panjang sisinya adalah....  

Jadi keliling persegi panjang      

K= AB + ....+....+.... 

= s + ....+....+.... 

.....×4=  

C. MENEMUKAN RUMUS LUAS PERSEGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Apakah nama bangun datar di samping? …. 

b. Berapa ukuran sisinya? …. (satuan panjang) 

 

A B 

C D 

s 



357 

 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan gambar di atas isilah tabel berikut: 

Persegi  Luas (L) Sisi (s) ss  

Gambar 1    

Gambar 2    

Gambar 3    

Gambar 4    

 

Perhatikan hasil pada kolom 2 dan pada jawaban kolom 5! 

Bagaimana nilainya? ..... 

Jadi, luas persegi dapat dinyatakan dengan .........L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana menerapkan rumus keliling dan luas persegi panjang dan persegi 

untuk memecahkan masalah sehari hari? 

(Kerjakanlah latihan di bawah ini!) 

Soal: 

Dinding sebuah ruangan berukuran 6 m x 4 m akan dicat. Pada dinding 

tersebut terdapat pintu berukuran 1,2 m x 2,1 m dan sebuah jendela berukuran 

1,3 m x 1 m. Jika biaya untuk pembelian cat Rp 10.000,00 per m
2
, hitung 

biaya keseluruhan untuk pengecatan dinding tersebut! 

 

 

Gambar 1 

Gambar 2 

Gambar 3 

Gambar 4 

SIMPULAN 

Persegi yang ukuran sisinya s, kelilingnya K 

dan lebarnya L maka,  

K = ... 

L =... 

A B 

C D 

s 
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Diketahui: 

Dinding ruangan berbentuk persegi panjang  

p = .... m 

l = .... m 

Ukuran pintu .... m x .... m 

Ukuran jendela .... m x .....m 

Biaya pembelian cat Rp ......................... per m
2
 

Ditanya: ..... 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Menghitung.... 

2. ..... 

3. ..... 

 

L dinding       

   
L dinding yang dicat = ... –  L pintu – ... 

  –       –        

    –  –    
   

Biaya pembelian cat =     

   

Jadi biaya pembelian cat seluruhnya adalah ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian telah menemukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang 

dan persegi, kerjakan kartu 

permasalahan secara berpasangan 

sesuai instruksi guru! 
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C. TUGAS TERSTRUKTUR 

Kerjakan tugas dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kerjakan soal berikut 

1) Pak Amir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 30 m dan lebar 20 m, sepertiga bagian dibuat kolam, 

setengah bagian untuk kebun, dan sisanya untuk taman. 

a. Hitunglah keliling tanah Pak Amir! 

b. Hitunglah luas kolam, kebun dan taman! 

2) Perhatikan gambar persegi PQRS dengan PQ = 12 cm dan persegi 

panjang ABCD dengan DC = 15 cm, dan AD = 6 cm. Luas daerah 

yang tidak diarsir 198 cm
2 
.  

 

 

 

 

Berapa luas daerah yang diarsir? 

2. Pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas jajargenjang! 

3. Carilah contoh penerapan materi keliling dan luas jajargenjang dalam kegiatan 

sehari-hari! 

4. Buatlah rangkuman mengenai materi keliling dan luas jajargenjang! 

 “There is no substitute for hardwork” 

“Kerja keras adalah yang terutama” 

 

 

 

A B F 

C E D 

P Q 

R S 
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PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Apresepsi 

Kalian telah mempelajari pengertian dan sifat-sifat bangun jajargenjang. Mari 

kita ingat kembali! 

 

 

 

 

 

KELILING DAN LUAS BANGUN 

JAJARGENJANG 

Tujuan: 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling 

jajargenjang dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 
2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas jajargenjang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

 

Taukah kamu? 

Pada Serangan Umun 1 Maret Jenderal Sudirman 

memimpin perang gerilya dengan ditandu dan dalam 

kondisi hanya satu paru-parunya yang berfungsi. 

Pasukan Belanda akhirnya bisa diusir dari 

Yogyakarta. 

“Some people dream of success while others wake up 

and work hard at it.” 

 

 

KERJA 

KERAS 

Kalian pasti pernah menemui benda-benda yang berbentuk jajargenjang 

seperti permukaan luar gedung seperti berikut. 

 

Dapatkah kalian 

menyebutkan benda-benda 

lain yang berbentuk 

jajargenjang? 

b 

a 

t 

A B 

C D 
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a. Pengertian 

Jajargenjang adalah bangun datar segiempat yang ................................ 

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

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat jajargenjang adalah sebagai berikut: 

1) Sudut-sudut yang berhadapan .................. 

2) Sisi-sisi yang berhadapan ......................... 

3) Sepasang sudut yang berdekatan dari jajargenjang saling ................... 

4) Kedua diagonal jajargenjang ............................................................... 

B. Materi Ajar 

1. Bagaimana rumus keliling dan luas jajargenjang? 

(Temukan rumusnya dengan mengerjakan LKPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling jajargenjang 

dengan mengukur panjang sisinya, 

2. menemukan luas persegi panjang dengan 

pendekatan persegi panjang. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat: 

1. menentukan keliling dan 

luas persegi panjang 

2. menyebutkan unsur-unsur 

jajargenjang 

 

A B 

C D 

5 cm 

9 cm 

Berbentuk  ..... 

Panjangnya ..... 

Lebarnya ..... 

Luasnya .... 

KEGIATAN AWAL 
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A. MENEMUKAN RUMUS KELILING JAJARGENJANG 

Berbentuk apakah permukaan sisi gedung pada 

gambar di samping? .... 

Misalkan pojok-pojok permukaan sisi gedung 

tersebut adalah CBA ,, dan  .  

 

Maka kalian dapat menghitung keliling sisi gedung mulai dari A ke B ke C ke 

D dan kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling sisi gedung diperoleh 

dengan menjumlahkan .......... AB  

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Berdasarkan sifat jajargenjang yang telah kalian pelajari, maka 

BC= ….

AB= ….
 

Jika ABCD adalah jajargenjang, AB = a dan BC=b, maka 

KEGIATAN INTI 

 

a. Berbentuk ............ 

b. Panjang alasnya = ….  satuan panjang 

c. Tingginya  = …. satuan panjang 

 

t 

a Gb. 4.5 

a. Berbentuk ............ 

b. Panjang alasnya = ….  satuan panjang 

c. Tingginya  = …. satuan panjang 

 

A B 

C D 
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AB=CD=....  dan BC=AD= .... 

Jadi keliling jajargenjang ABCD  

.… +.… +.… +K=AB  

.)… +.(… 2=

.)…×.(…+) × (2=

.… +.… +.… + =

a

a

 

B. MENEMUKAN RUMUS LUAS JAJARGENJANG 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Gambar 2 

Perhatikan gambar 1. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 1? …. 

b. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

d. Ubah bangun datar pada gambar 1 sedemikian rupa menjadi bangun datar 

seperti pada gambar 2. 

e. Apakah nama bangun datar pada gambar 2? …. 

f. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

g. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

h. Apakah luas bangun datar pada gambar 1 sama dengan luas bangun datar pada 

gambar 2? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1   = Luas gambar 2 

Luas daerah jajargenjang  = Luas daerah …. 

= …. x …. 

= …. 
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Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Jajargenjang yang ukuran sisi yang 

berdekatannya a dan b, alasnya a, 

tingginya t , kelilingnya K , dan 

lebarnya L maka,  

K = .... 

L = .... 

  

    

  

Gambar 3 Gambar 4 

Perhatikan gambar 3. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 3? …. 

b. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

Ubah bangun datar pada gambar 3 sedemikian rupa menjadi bangun datar seperti 

pada gambar 4. 

d. Apakah nama bangun datar pada gambar 4? …. 

e. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

f. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

g. Apakah luas bangun datar pada gambar 3 sama dengan luas bangun datar pada 

gambar 4? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 3   = Luas gambar 4 

Luas daerah jajargenjang  = Luas daerah …. 

= …. x …. 

 

 

b 

a 

t 

A B 

C D 
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2. Bagaimana menerapkan rumus keliling dan luas jajargenjang untuk 

memecahkan masalah sehari hari? 

(Kerjakanlah latihan di bawah ini!) 

Soal: 

Lantai yang berbentuk jajargenjang dengan alas dan tinggi masing-masing 12 

m dan 10 m. Lantai itu ditutup ubin yang berbentuk jajargenjang dengan alas 

dan tinggi 25 cm dan 20 cm. 

a. Berapa buah ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai itu jika sudut 

lancip lantai dan sudut lancip jajargenjang besarnya sama. 

b. Jika harga ubin 50000 per dus (1 dus 20 ubin) hitung biaya total yang 

harus dikeluarkan untuk membeli ubin. 

Diketahui: 

Lantai berbentuk........ 

a=..... 

t=..... 

Ditutup ubin jajargenjang 

a=..... 

t=..... 

Ditanya:  

a. ............................................................jika sudut lancip lantai dan sudut 

lancip jajargenjang besarnya sama 

b. . .............................................................jika harga ubin 50000 per dus (1 

dus 20 ubin) 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. .... 

2. .... 

3. .... 
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4. .... 

taL   lantai  

2............... m  

.......... ubin  L  

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

Banyak ubin 
......

.....
   

.....  

Jadi banyak ubin yang dibutuhkan adalah ..... 

Banyak ubin (dalam dus)  
......

.....
   

.....  

Harga total  ..........  

.....  

Jadi biaya..... 

 

 

 

 

C. TUGAS TERSTRUKTUR 

Kerjakan tugas dibawah ini: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalian telah menemukan rumus 

keliling dan luas jajargenjang, 

kerjakan kartu permasalahan 

secara berpasangan sesuai 

instruksi guru! 

1. Kerjakan soal berikut 

Seorang nelayan mencari ikan kearah barat sejauh 4 km. Kemudian 

nelayan itu menuju kearah timur laut sejauh 2 km, lalu ke arah timur 

sejauh 4 km. Setelah ikan yang diperoleh cukup banyak, nelayan kembali 

ke tempat berlabuh semula 

Selesaikan masalah: 

a. Gambarlah ilustrasi rute yang dilalui nelayan  

b. Hitung jarak yang ditempuh nelayan 

c. Jika waktu yang ditempuh nelayan berlayar 30 menit per km. 

Hitunglah waktu keseluruhan nelayan berlayar 
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2. Pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas belahketupat! 

3. Carilah contoh penerapan materi keliling dan luas belahketupat dalam 

kegiatan sehari-hari! 

4. Buatlah rangkuman mengenai materi keliling dan luas belahketupat! 

 

“Some people dream of success while others 

wake up and work hard at it.” 

“Beberapa orang bermimpi untuk 

mencapai kesuksesan sementara yang lain 

bangun dan bekerja untuk 

memperolehnya.” 
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PERTEMUAN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Apresepsi 

Kalian telah mempelajari pengertian dan sifat-sifat bangun belahketupat. Mari 

kita ingat kembali! 

 

 

 

 

KELILING DAN LUAS BANGUN 

BELAHKETUPAT 

Tujuan: 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling 

belahketupat dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 
2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas belahketupat 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

 

Taukah kamu? 

Bill Gates pemilik Microsoft, dalam waktu tujuh 

bulan tahun 1971 bersama rekan-rekannya 

menghabiskan waktu selama 1.575 jam latihan 

komputer, delapan jam sehari dan tujuh hari 

seminggu. 

“Orang-orang yang berada di puncak tidak hanya berlatih 

keras dari orang lain. Mereka berlatih sangat jauh lebih 

keras” http://ekonomi.kompasiana.com 

KERJA 

KERAS 

Kalian pasti pernah menemui benda-benda yang berbentuk jajargenjang 

seperti papan peringatan seperti berikut. 

 

Dapatkah kalian 

menyebutkan benda-benda 

lain yang berbentuk 

belahketupat? 
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a. Pengertian 

Belahketupat adalah bangun datar segiempat yang ................................ 

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

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat belahketupat adalah sebagai berikut: 

1. Keempat sisinya .................. 

2. Sudut-sudut yang berhadapan ........................... 

3. Sepasang sudut yang berdekatan saling .............................. 

4. Kedua diagonal .............................................dan saling....................... 

5. Kedua digonalnnya merupakan ...................................belahketupat 

6. ............................................ membagi sudut menjadi dua sama besar. 

B. Materi Ajar 

1. Bagaimana rumus keliling dan luas jajargenjang? 

(Temukan rumusnya dengan mengerjakan LKPD) 

 

 

 

 

LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling belahketupat 

dengan mengukur panjang sisinya, 

2. menemukan luas belahketupat dengan 

pendekatan persegi panjang. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat: 

1. menentukan keliling dan 

luas persegi panjang 

2. menyebutkan unsur-unsur 

belahketupat. 

 

A 

B 

C 

D 
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1. MENEMUKAN RUMUS KELILING BELAHKETUPAT 

Berbentuk apakah permukaan papan peringatan 

pada gambar di samping? .... 

Misalkan pojok-pojok papan peringatan tersebut 

adalah CBA ,, dan  .  

Maka kalian dapat menghitung keliling papan peringatan mulai dari A ke B ke 

C ke D dan kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling papan peringatan 

diperoleh dengan menjumlahkan .......... AB  

A B 

C D 

3 cm 

5 cm 

Berbentuk  ..... 

Panjangnya ..... 

Lebarnya ..... 

Luasnya .... 

KEGIATAN AWAL 

KEGIATAN INTI 

a. Berbentuk ... 

b. Panjang diagonalnya 

adalah  ... dan ... satuan 

panjang 

 

 

 

d1 

d2 

a. Berbentuk ... 

b. Panjang diagonalnya 

adalah  ... dan ... satuan 

panjang 
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Perhatikan gambar berikut! 

Berdasarkan sifat belahketupat yang telah kalian 

pelajari, maka AB = ....=....=.... 

Jika ABCD adalah belahketupat, AB=s maka 

AB = ....=....=....= s 

Jadi keliling belahketupat       

= AB + ....+....+.... 

= s + ....+....+.... 

.…×4=  

2. MENEMUKAN RUMUS LUAS BELAHKETUPAT 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

A 

B 

C 

D 

Gambar 1 Gambar 2 

Perhatikan gambar 1. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 1? …. 

b. Berapa diagonal 1-nya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa diagonal 2-nya? …. (satuan panjang) 

d. Misalnya kita gunting dengan garis merah gambar 1 kemudian ke gambar 2 sesuai 

kemudian diubah sedemikian rupa menjadi bangun datar seperti pada gambar 3. 

e. Apakah nama bangun datar pada gambar 3? …. 

f. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

g. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

h. Apakah luas bangun datar pada gambar 1 sama dengan luas bangun datar pada 

gambar 3? …. 

 

Gambar 3 
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Perhatikan gambar 3. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 4? …. 

b. Berapa diagonal 1-nya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa diagonal 2-nya? …. (satuan panjang) 

d. Misalnya kita gunting dengan garis merah gambar 4 kemudian ke gambar 5 

sesuai kemudian diubah sedemikian rupa menjadi bangun datar seperti pada 

gambar 6. 

e. Apakah nama bangun datar pada gambar 6? …. 

f. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

g. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

h. Apakah luas bangun datar pada gambar 4 sama dengan luas bangun datar pada 

gambar 6? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 4    = Luas gambar 6 

Luas daerah belahketupat = Luas daerah …. 

  = …. x …. 

......
2

1
  

 

Gambar 4 

d1 
d2 

d2 
d1 

Gambar 5 Gambar 6 

d1 

? 



373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana menerapkan rumus keliling dan luas belahketupat untuk 

memecahkan masalah sehari-hari? 

(Kerjakanlah latihan di bawah ini!) 

Soal: 

Pak Syukur ingin memperindah lantai rumahnya seluas 30 m
2
 dengan 

memasang keramik berbentuk belahketupat dengan panjang salah satu 

diagonal 30 cm. Jika keramik yang dibutuhkan sebanyak 500 buah, berapakah 

panjang diagonal lainnya dari keramik tersebut? 

Diketahui: 

L lantai = ........... 

Dipasang keramik berbentuk belahketupat 

d1= ............. cm 

keramik yang dibutuhkan ................ buah 

Ditanya:  

Panjang diagonal yang lain dari keramik. 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Mencari luas...............................dengan............................................. 

SIMPULAN 

Belahketupat yang memiliki ukuran 

sisinya s satuan panjang, diagonal-

diagonalnya d1 dan d2, kelilingnya K, 

dan lebarnya L maka,  

K = .... 

L = .... A 

B 

C 

D 
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2. Menghitung diagonal keramik yang lain 

22 ....cm    ...                       

......
                       

.......banyak 
 at belahketup 

m

.....

L.......
L







 

........                 

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

...............
2

1
..........           

...............
2

1
 at belahketup 

2 







d

L

 

Jadi panjang........................................................ 

 

 

 

 

 

C. TUGAS TERSTRUKTUR 

Kerjakan tugas dibawah ini: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kalian telah menemukan rumus 

keliling dan luas belahketupat, 

kerjakan kartu permasalahan 

secara berpasangan sesuai 

instruksi guru! 

1. Kerjakan soal berikut 

Belah ketupat dengan panjang-masing-masing diagonalnya 8 cm dan 

10 cm. Bila kedua diagonal itu diperpanjang menjadi 
2

3
 kalinya, 

maka selisih luas belah ketupat yang diperbesar terhadap luas belah 

ketupat semula adalah? 

2. Pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas layang-

layang! 

3. Carilah contoh penerapan materi keliling dan luas layang-layang dalam 

kegiatan sehari-hari! 

4. Buatlah rangkuman mengenai materi keliling dan luas layang-layang! 

“Orang-orang yang berada di puncak 

tidak hanya berlatih keras dari 

orang lain. Mereka berlatih sangat 

jauh lebih keras” 
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PERTEMUAN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Apresepsi 

Kalian telah mempelajari mengenai pengertian dan sifat-sifat bangun layang-

layang. Mari kita ingat kembali! 

 

 

 

KELILING DAN LUAS BANGUN 
LAYANG-LAYANG 

Tujuan: 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling layang-

layang dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas layang-layang 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

 

Taukah kamu? 
Nyi Ageng Serang, pejuang wanita dengan kecerdasan 

meracik strategi perang dan keberanian beliau mengangkat 

senjata di medan laga benar-benar mendobrak tradisi.Kerja 

kerasnya terlihat meskipun raga telah dimakan usia beliau 

tetap memberikan komando di medan  laga dengan ditandu 

punggawanya. 
“Jika Anda ingin mencapai beberapa tujuan yang sangat besar 
dan menarik, Anda harus belajar untuk jatuh cinta pada bekerja 

keras.” (Steve Pavlina )  

KERJA 

KERAS 

Kalian pasti pernah menemui benda-benda yang berbentuk layang-

layang seperti layang-layang kertas seperti berikut. 

 

Dapatkah kalian 

menyebutkan benda-benda 

lain yang berbentuk 

layang-layang? 
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Layang-layang 

 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Layang-layang adalah bangun datar segiempat yang diagonal-

diagonalnya saling ................................... dan salah satu diagonalnya 

membagi ..................................................................................................... 

b. Sifat-sifat 

Sifat-sifat layang-layang adalah sebagai berikut: 

1. Mempunyai ............................sisi  yang ............................................ 

2. Mempunyai ...............................sudut berhadapan yang .................... 

3. Salah satu diagonalnya membagi ................................. diagonal yang 

lain dan ............................ terhadap diagonal lainnya 

4. Salah satu diagonalnya merupakan ..................................................... 

 

B. Materi Ajar 

1. Bagaimana rumus keliling dan luas layang-layang? 

(Temukan rumusnya dengan mengerjakan LKPD) 

 

 

A 

B 

C 

D 
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LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling layang-layang 

dengan mengukur panjang sisinya, 

2. menemukan luas layang-layang dengan 

pendekatan luas segitiga. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat: 

1. menentukan keliling dan 

luas segitiga. 

2. menyebutkan unsur-unsur 

layang-layang. 

 

Berbentuk  ..... 

Alasnya ..... 

Tingginya ..... 

Luasnya .... 

KEGIATAN AWAL 

a. Berbentuk ... 

b. Panjang diagonalnya 

adalah  ... dan ... satuan 

panjang 

 

 

 

a. Berbentuk ... 

b. Panjang diagonalnya 

adalah  ... dan ... satuan 

panjang 

 

 

 

 

10 cm 

6 cm 

d1 

d2 
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1. MENEMUKAN RUMUS KELILING LAYANG-LAYANG 

Berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di 

samping? .... 

Misalkan pojok-pojok benda tersebut adalah CBA ,,

dan  .  

Maka kalian dapat menghitung keliling layang-layang mulai dari A ke B ke C 

ke D dan kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling layang-layang 

diperoleh dengan menjumlahkan .......... AB  

 

Perhatikan gambar berikut! 

Berdasarkan sifat layang-layang yang telah kalian 

pelajari, maka 

AB = ….  dan BC =…. 

Jika AB = a dan BC = b, maka 

AB = DA = .... dan BC = CD =…. 

Jadi keliling layang-layang ABCD  

.… +.… +.… +K=AB  

.)… +.(… 2=

.)…×.(…+) × (2=

.… +.… +.… + =

a

a

 

 

 

 

2. MENEMUKAN RUMUS LUAS LAYANG-LAYANG 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

KEGIATAN INTI 

A 

B 

C 

D 
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Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Gambar 2 

Perhatikan gambar 1. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 1? …. 

b. Berapa panjang diagonal-diagonalnya? ….dan ..... (satuan panjang) 

c. Cermati gambar 1 jika diwarnai berbeda menjadi gambar 2 

d. Gambar 2 terdiri dari berapa bangun segitiga? …. 

e. Apakah keduanya memiliki luas yang sama? ..... 

f. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

g. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

h. Apakah luas bangun datar pada gambar 1 sama dengan jumlah luas bangun 

datar pada gambar 2? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1  = Luas gambar 2 

Luas layang-layang  = 2 x Luas daerah …. 

= …. x …. 

= …. 

 

 

d1 

d2 

Gambar 3 Gambar 4 

d2 

d1 
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2. Bagaimana menerapkan rumus keliling dan luas layang-layang untuk 

memecahkan masalah sehari-hari? 

(Kerjakanlah latihan di bawah ini!) 

 

SIMPULAN 

Layang-layang memiliki ukuran sisi terpanjang 

a, sisi terpendek b serta diagonal-diagonalnya d1 

dan d2. Jika ukuran kelilingnya K dan luasnya L, 

maka rumus keliling dan luas layang-layang 

adalah 

K = .... 

L = .... 

Perhatikan gambar 3. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 3? …. 

b. Berapa panjang diagonal-diagonalnya? ….dan ..... (satuan panjang) 

c. Cermati gambar 3 jika diwarnai berbeda menjadi gambar 4 

d. Gambar 4 terdiri dari berapa bangun segitiga? …. 

e. Apakah keduanya memiliki luas yang sama? ..... 

f. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

g. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

h. Apakah luas bangun datar pada gambar 3 sama dengan jumlah luas bangun datar 

pada gambar 4? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1  = Luas gambar 2 

Luas layang-layang  = 2 x Luas daerah …. 

= …. x …x.....x..... 

= …. 

 

A 

B 

C 

D 

a 

b 

d1 

d2 
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Soal: 

Wawan ingin membuat layang-layang dari kertas dengan panjang diagonal 40 

cm dan 52 cm. Jika luas kertas yang dia miliki adalah 4.800 cm
2
 dibeli 

dengan harga Rp 8.000,00 serta bilah bambu dan peralatan lain diperolehnya 

secara gratis: 

a. berapa banyak layang-layang yang dapat ia buat? 

b. jika layang-layang akan dijualnya dengan harga Rp 3.000,00 perbuah, 

berapa keuntungan yang Wawan peroleh? 

Diketahui: 

Layang-layang 

d1 =.... 

d2 =.... 

L kertas =..... 

Harga kertas =................ 

Bambu dan peralatan lain diperoleh gratis 

Ditanya:  

a. Banyak............................. 

b. .................... wawan jika sebuah layang-layang dijual dengan harga 

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

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Mencari luas............................... 

2. Menghitung banyak ......................................... 

3. Menghitung harga penjualan ................................ 

4. Menghitung ............................yang diperoleh 

.......                               

...............
2

1
                               

...............
2

1
  layang-layang 





L

 

Banyak layang-layang yang dapat dibuat .....
......

4800
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Karena bahan tidak boleh kurang maka banyak layang-layang yang bisa 

dibuat dibulatkan menjadi................ 

Harga penjualan ...............  

........  

Laba yang diperoleh ......................................................   

........  

Jadi laba............................................................ 

 

 

 

 

 

 

C. TUGAS TERSTRUKTUR 

Kerjakan tugas dibawah ini: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian telah menemukan rumus 

keliling dan luas layang-layang, 

kerjakan kartu permasalahan 

secara berpasangan sesuai 

instruksi guru! 

1. Kerjakan soal berikut 

Kertas yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layang-layang 

adalah 270 cm
2
. Bila perbandingan buluh bambu sebagai kedua 

diagonalnya adalah 3:5 tentukan panjang masing-masing buluh 

bambu yang akan digunakan sebagai diagonal-diagonalnya? 

2. Pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas 

trapesium! 

3. Carilah contoh penerapan materi keliling dan luas trapesium dalam 

kegiatan sehari-hari! 

4. Buatlah rangkuman mengenai materi keliling dan luas trapesium! 

“ Jika Anda ingin mencapai beberapa tujuan 

yang sangat besar dan menarik, Anda 

harus belajar untuk jatuh cinta pada 

bekerja keras.” 
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PERTEMUAN V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Apresepsi 

Kalian telah mempelajari mengenai pengertian dan sifat-sifat trapesium. Mari 

kita ingat kembali! 

 

KELILING DAN LUAS BANGUN 

TRAPESIUM 

Tujuan: 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai keliling trapesium 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai luas trapesium 

dengan menerapkan rumus yang telah ditemukan. 

 

 

Taukah kamu? 
Hellen Keller, seorang perempuan yang tidak dapat 

melihat maupun mendengar namun kerjakerasnya 

menjadikannya sebagai seorang penulis terkenal, pejuang 

hak-hak perempuan dan juga seorang guru. Baginya 

keterbatasan fisik tidak bisa mengekang manusia untuk 

sukses, selama ada keyakinan diri, kerja keras dan 

semangat. 

“When we do the best that we can, we never know what 
miracle is wrought in our life, or in the life of another.”( 

Hellen Keller)  

KERJA 

KERAS 

Kalian pasti pernah menemui benda-benda yang berbentuk trapesium 

seperti denah rumah seperti berikut. 

 

Dapatkah kalian menyebutkan 

benda-benda lain yang 

berbentuk trapesium? 
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Trapesium 

 

 

 

 

a. Pengertian 

Trapesium adalah bangun datar segiempat yang ................................. 

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

b. Jenis trapesium 

Trapesium samakaki adalah.................................................................... 

Trapesium sebarang adalah..................................................................... 

Trapesium siku-siku adalah.................................................................... 

c. Sifat-sifat 

Sifat-sifat trapesium secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Mempunyai tepat ..................................................................... 

2. Berdasarkan sifat-sifat garis sejajar, karena       , maka 

diperoleh: 

   ......................... dengan   , maka          . 

   ........................  dengan   , maka          . 

Sifat-sifat khusus dari trapesium samakaki adalah sebagai berikut: 

3) Mempunyai dua pasang sudut ....................................................... 

4) Diagonal-diagonalnya .................................................................... 

B. Materi Ajar 

1. Bagaimana rumus keliling dan luas trapesium? 

(Temukan rumusnya dengan mengerjakan LKPD) 

B A 

C D 

t 

a 

b 

c 
d 
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LEMBAR KEGIATAN  

PESERTA DIDIK (LKPD) 

TUJUAN 

Dengan LKPD ini peserta didik dapat: 

1. menemukan rumus keliling trapesium 

dengan mengukur panjang sisinya, 

2. menemukan luas trapesium dengan 

pendekatan luas segitiga. 

PRASYARAT 

Peserta didik dapat: 

1. menentukan keliling dan 

luas segitiga. 

2. menyebutkan unsur-unsur 

trapesium. 

 

Berbentuk  ..... 

Alasnya ..... 

Tingginya ..... 

Luasnya .... 

KEGIATAN AWAL 

KEGIATAN INTI 

8 cm 

5 cm 

a. Berbentuk ............ 

b. Panjang sisi-sisi sejajarnya   

    ....dan.... satuan panjang 

c. Tingginya... satuan panjang 

 

b 

 

a 

t 

a. Berbentuk ............ 

b. Panjang sisi-sisi sejajarnya   

    ....dan.... satuan panjang 

c. Tingginya... satuan panjang 
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1. MENEMUKAN RUMUS KELILING TRAPESIUM 

Berbentuk apakah denah rumah pada gambar di 

samping? .... 

Misalkan pojok-pojok denah tersebut adalah CBA ,,

dan  .  

Maka kalian dapat menghitung keliling denah mulai dari A ke B ke C ke D 

dan kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling denah diperoleh dengan 

menjumlahkan .......... AB  

Perhatikan gambar berikut! 

Trapesium ABCD dengan AB = ... , BC = 

....,CD=... dan DA= .... 

maka keliling trapesium ABCD  

.… +.… +.… +K=AB  

.… +.… +.… + = a  

2. MENEMUKAN RUMUS LUAS TRAPESIUM 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

B A 

C D 

b 

c 

d 

a

= 

Gambar 1 Gambar 2 

I 

II 

Perhatikan gambar 3. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 3? …. 

b. Berapa ukuran sisi-sisi sejajarnya? ….dan ..... (satuan panjang) 

c. Berapa ukuran tingginya? …. (satuan panjang) 

d. Cermati gambar 3 jika diwarnai berbeda menjadi gambar 4 

e. Gambar 4 terdiri dari berapa bangun segitiga? …. 
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Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kita namai segitiga tersebutsebagai segitiga I dan segitiga II 

g. Berapa alas dan tinggi segitiga I? …. (satuan panjang) dan …. (satuan panjang) 

h. Berapa luas segitiga I? 
2

1
.... ....=.... (satuan luas) 

i. Berapa alas dan tinggi segitiga II ? …. (satuan panjang) dan …. (satuan 

panjang) 

j. Berapa luas segitiga II ? 
2

1
.... ....=.... (satuan luas) 

k. Apakah luas bangun datar pada gambar 1 sama dengan jumlah luas bangun 

datar pada gambar 2? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1  = Luas gambar 2 

Luas trapesium = Luas .... + Luas …. 

 = …. + …. 

 = …. 

 

I 

II 

a 

b 

t 

a 

b 

t 

Gambar 3 Gambar 4 
Perhatikan gambar 1. 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 1? …. 

b. Berapa ukuran sisi-sisi sejajarnya? ….dan ..... (satuan panjang) 

c. Berapa ukuran tingginya? …. (satuan panjang) 

d. Cermati gambar 1 jika diwarnai berbeda menjadi gambar 2 

e. Gambar 2 terdiri dari berapa bangun segitiga? …. 

f. Kita namai segitiga tersebutsebagai segitiga I dan segitiga II 

g. Berapa alas dan tinggi segitiga I? …. (satuan panjang) dan …. (satuan panjang) 
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2. Bagaimana menerapkan rumus keliling dan luas trapesium untuk 

memecahkan masalah? 

(Kerjakanlah latihan di bawah ini!) 

Soal: 

Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang sisi 

yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

SIMPULAN 

Trapesium dengan ukuran sisinya a,b,c,d 

satuan panjang, sisi sejajarnya berukuran a  

dan  b  serta tingginya t satuan panjang. 

Jika ukuran kelilingnya K dan luasnya L, 

maka rumus keliling dan luas trapesium 

adalah 

K = .... 

L = .... 

B A 

C D 

t 

a 

b 

c 
d 

h. Berapa luas segitiga I? 
2

1
.... .... (satuan luas) 

i. Berapa alas dan tinggi segitiga II ? …. (satuan panjang) dan …. (satuan 

panjang) 

j. Berapa luas segitiga II ? 
2

1
.... ....(satuan luas) 

k. Apakah luas bangun datar pada gambar 1 sama dengan jumlah luas bangun 

datar pada gambar 2? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1  = Luas gambar 2 

Luas trapesium = Luas .... + Luas …. 

 = …. + …. 

 = …. 
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panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 81 cm
2
, maka 

hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

Jawab: 

Diketahui: 

Trapesium 

Salah satu sisi sejajar panjangnya.........................sisi sejajar lainnya. 

t merupakan .............................................. 

L =  81 cm
2
 

Ditanya:  

t  dan panjang sisi-sisi sejajar 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah: 

1. Memisalkan ............................... 

2. Menyatakan sisi sejajar terhadap sisi sejajar yang lain 

3. Menyatakan tinggi terhadap ............................... 

4. Mencari tinggi dan panjang sisi sejajar berdasarkan luas yang 

diketahui. 

Misalkan sisi sejajar a dan b  satuan panjang, dengan ab 2  

2

......

2

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

2

...........
t  

.......

.......

.......
4

9
 

...............
2

1
81

...........)(....
2

1
   

2

2











a

a

a

L

 

......
...

...

2

....
 at  

Sisi-sisi sejajar a = ....  dan ......22  ab  

Jadi tinggi trapesium adalah...... dan panjang sisi sejajarnya adalah ..... dan ... 
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C. TUGAS TERSTRUKTUR 

Kerjakan tugas dibawah ini: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian telah menemukan rumus 

keliling dan luas trapesium, 

kerjakan kartu permasalahan 

secara berpasangan sesuai 

instruksi guru! 

1. Kerjakan soal berikut 

Luas sebuah trapesium 60 cm
2
, tinggi 5 cm, dan panjang sisi sejajar 

yang satu tiga kali panjang sisi yang lainnya. Berapakah panjang 

masing-masing sisi sejajar tersebut? 

2. Pelajari materi selanjutnya yaitu menggambar segitiga! 

“ When we do the best that we can, we never 

know what miracle is wrought in our life, or 

in the life of another.”( Hellen Keller) 

“ Ketika kita bekerja sebaik yang kita bisa, 

kita tidak mengetahui keajaiban apa yang 

akan terjadi dikehidupan kita atau di 

kehidupan orang lain” 
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Lampiran 31 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pedoman Wawancara Guru Mata Pelajaran Matematika 

Dalam rangka pengumpulan data dari informasi di lapangan melalui wawancara 

maka disusun pedoman wawancara seperti berikut. Pedoman ini digunakan dalam 

penelitian kualitatif, oleh sebab itu dapat berkembang sesuai dengan pada saat 

dilakukan wawancara. 

Pertanyaan: 

1. Apakah kegiatan pemecahan masalah sering dimasukkan dalam pembelajaran 

matematika? 

2. Apakah Ibu sering memberikan soal-soal tipe pemecahan masalah kepada 

peserta didik? 

3. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal tipe 

pemecahan masalah? 

4. Apakah peserta didik dibiasakan untuk menyelesaikan soal pemecahan 

masalah dengan langkah-langkah pemecahan masalah? 

5. Apakah terdapat perbedaan penilaian antara peserta didik yang menggunakan 

cara langsungan dan langkah-langkah yang lengkap? 

6. Apakah dilakukan penilaian terhadap karakter kerja keras peserta didik? 

7. Model pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? 

8. Apakah pernah menggunakan model pembelajaran yang memusatkan pada 

kegiatan pemecahan masalah seperti TAPPS? 

9. Buku atau bahan ajar apa yang digunakan saat pembelajaran? 

10. Bagaimana karakter masing-masing peserta didik yang menjadi subjek 

penelitian? 
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B. Pedoman Wawancara Peserta Didik 

Dalam rangka pengumpulan data di lapangan melalui wawancara maka disusun 

pedoman wawancara seperti berikut. Pedoman ini digunakan dalam penelitian 

kualitatif, oleh sebab itu dapat berkembang sesuai dengan pada saat dilakukan 

wawancara mendalam dengan responden. 

 

A. Wawancara Mengenai Karakter Kerja Keras 

Pertanyaan: 

1. Apabila Anda menghadapi kesulitan belajar, apa yang Anda lakukan? 

2. Apakah Anda membuat catatan penting materi pembelajaran? 

3. Apakah Anda secara rutin berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah? 

4. Apakah yang Anda persiapkan sebelum pembelajaran? 

5. Apakah Anda mengumpulkan tugas yang diberikan dengan lengkap dan tepat 

waktu? 

6. Apakah Anda berusaha mengerjakan permasalahan yang diberikan secara 

tuntas sampai akhir waktu yang ditetapkan? 

7. Apabila ada permasalahan apakah Anda mengkomunikasikan dengan teman? 

8. Apakah Anda membuat rangkuman? 

9. Apakah Anda mengulang pelajaran yang baru dipelajari dan mempelajari 

materi untuk pembelajaran berikutnya? 

10. Jika Anda kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang Anda lakukan? 

Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba-coba lagi? 

11. Sebelum diberikan soal, Anda diberikan materi mengenai luas dan keliling 

segiempat, sampai sekarang apakah Anda menemui kesulitan? 

12. Apakah Anda tahu tujuan dari pemberian tugas terstruktur? 

13. Apakah dengan tanpa memahami materi Anda dapat menyelesaikan soal yang 

diberikan? 

14. Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja Anda dapat terampil dalam 

menyelesaikan soal? Lalu apa yang Anda lakukan? 

 

B. Wawancara Mengenai Keterampilan Pemecahan Masalah 

Pertanyaan: 
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1. Apakah yang diketahui dari soal? 

2. Apakah yang ditanyakan dari soal? 

3. Apakah Anda dapat menyederhanakan soal sehingga menjadi bagian yang 

lebih sederhana? 

4. Apa rumus yang Anda pikir dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut? Mengapa? 

5. Apakah Anda merasa perlu untuk membuat gambar, pemisalan atau 

representasi untuk memecahkan masalah tersebut? 

6. Apa strategi yang Anda pilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 

7. Bagaimana langkah-langkahnya? 

8. Apakah Anda ingin menghitung kembali hasil pekerjaan yang Anda 

peroleh?  

9. Terangkan dengan kata-kata Anda sendiri bagaimana proses penyelesaian 

soal sehingga diperoleh jawaban tersebut? 

10. Apakah kesimpulan dari jawaban pemecahan masalah Anda? 

11. Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah Anda 

mengalami kesulitan dalam menyalurkan ide atau mengajukan 

pertanyaan? 

12. Apakah Anda tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

13. Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang Anda lakukan pertama? 

14. Apakah dalam memahami soal Anda sering mengalami kesulitan? 

15. Setelah memahami soal apa yang Anda lakukan setelahnya? 

16. Strategi apa yang sering Anda pakai dalam menyelesaikan masalah,? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kalian temui? 

17. Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, apakah 

Anda mengalami kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

18. Perbandingan sering Anda jumpai dalam pemecahan masalah, apakah 

Anda kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 
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19. Apakah Anda dapat menggunakan analogi/ pemisalan untuk pemecahan 

masalah?  

20. Apakah Anda memilih pengerjaan dengan langkah-langkah runtut atau 

cara langsungan/ instan? 

21. Apakah Anda mengecek kembali pekerjaan Anda sebelum membuat 

kesimpulan? 

22. Apakah Anda kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 

 



 

 

3
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Lampiran 32 

 

Nama : Najib Alfan Yanuar 

Absen : 17 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK (KARAKTER KERJA KERAS) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti 

pelajaran. 

 √     √    √    √    √  

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas 
terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu. 

√     √    √      √    √ 

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti 

dan rapi. 
√     √    √     √     √ 

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar 
mengajar. 

  √    √    √    √    √  

5. Mendengarkan penjelasan dari guru.   √    √    √    √    √  

6. Menanggapi penjelasan dari guru.   √    √   √    √    √   

7. Membuat catatan penting materi 

pembelajaran. 

 √    √    √     √    √  

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi 

kesulitan belajar. 

  √    √    √    √     √ 

9. Berani bertanya pada guru jika menemui 

kesulitan.  

 √    √    √     √    √  

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima 

masalah untuk dipecahkan. 

  √     √    √    √    √ 

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang 

diberikan secara tuntas sampai akhir waktu 
yang ditetapkan 

   √    √    √    √    √ 
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12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk 

membahas materi dan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal 

pemecahan masalah 

 √     √     √    √    √ 

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan 
berbagai sumber. 

√     √    √    √     √  

15. Mempelajari materi yang telah dan akan 

diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

√     √     √    √    √  

Jumlah Skor Total 34 42 43 45 51 

NA 56,67% 70% 71,67% 75% 85% 

 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dari soal.  

  √    √     √    √    √ 

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

   √    √    √    √    √ 

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman satu kelompok 

  √    √    √    √    √  

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi 

hal-hal yang membingungkan dalam diskusi 

kelompok 

  √    √    √    √    √  

5. Keterampilan memberi saran atau 
mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 √     √    √    √    √  

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-

bagian kecil. 

  √     √    √    √    √ 
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7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal. 

  √     √    √    √    √ 

8. Keterampilan menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi atau 
representasi  

 √     √     √    √    √ 

9. Keterampilan dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki.  

   √    √    √    √    √ 

10. Keterampilan memilih dan menggunakan 

rumus. 

  √     √    √    √    √ 

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi langkahnya. 

 √    √    √      √    √ 

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum 

hasil pemecahan masalah yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri. 

  √    √     √    √    √ 

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari 

pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

Jumlah Skor Total 44 52 55 57 57 

NA 73,33% 86,67% 91,67% 95% 95% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama : Rizal Adam Satria 

Absen : 21 

 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK (KARAKTER KERJA KERAS) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti 
pelajaran. 

 √     √    √    √     √ 

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas 

terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu. 
√     √     √     √    √ 

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti 
dan rapi. 

√     √    √      √    √ 

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar 

mengajar. 

 √    √     √    √     √ 

5. Mendengarkan penjelasan dari guru.  √    √     √    √    √  

6. Menanggapi penjelasan dari guru.   √    √    √   √     √  

7. Membuat catatan penting materi 

pembelajaran. 
√     √    √     √    √  

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi 
kesulitan belajar. 

  √    √    √    √    √  

9. Berani bertanya pada guru jika menemui 

kesulitan.  

  √    √    √    √     √ 

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima 
masalah untuk dipecahkan. 

  √     √    √    √    √ 

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang 

diberikan secara tuntas sampai akhir waktu 

yang ditetapkan 

  √     √    √    √    √ 
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12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk 

membahas materi dan masalah. 

 √     √    √    √    √  

13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal 

pemecahan masalah 

 √     √    √    √    √  

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan 
berbagai sumber. 

√     √    √     √    √  

15. Mempelajari materi yang telah dan akan 

diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

√     √     √     √    √ 

Jumlah Skor Total 30 40 44 49 52 

NA 50% 66,67% 73,33% 81,67% 86,67% 

 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH)  

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dari soal.  

   √    √    √    √    √ 

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

   √    √    √    √    √ 

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman satu kelompok 

 √     √    √    √     √ 

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi 

hal-hal yang membingungkan dalam diskusi 

kelompok 

 √     √    √    √     √ 

5. Keterampilan memberi saran atau 
mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 √    √     √    √    √  

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-

bagian kecil. 

  √     √    √    √    √ 
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7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal. 

  √     √    √    √    √ 

8. Keterampilan menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi atau 
representasi  

 √     √    √     √    √ 

9. Keterampilan dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki.  

 √      √    √    √    √ 

10. Keterampilan memilih dan menggunakan 

rumus. 

  √     √    √    √    √ 

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi langkahnya. 

  √     √    √    √    √ 

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum 

hasil pemecahan masalah yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri. 

  √     √    √    √    √ 

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari 

pemecahan masalah. 

  √     √    √    √    √ 

Jumlah Skor Total 42 55 56 57 59 

NA 70% 91,67% 93,33% 95% 98,33% 
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Nama : Dewi Setianingsih 

Absen : 15 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK (KARAKTER KERJA KERAS) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti 

pelajaran. 

 √     √    √    √    √  

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas 
terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu. 

 √    √     √    √     √ 

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti 

dan rapi. 

 √    √     √    √     √ 

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar 
mengajar. 

  √    √    √     √    √ 

5. Mendengarkan penjelasan dari guru.   √    √    √     √    √ 

6. Menanggapi penjelasan dari guru.  √    √    √     √    √  

7. Membuat catatan penting materi 
pembelajaran. 

  √    √    √    √    √  

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi 

kesulitan belajar. 
√     √     √     √    √ 

9. Berani bertanya pada guru jika menemui 
kesulitan.  

 √     √    √     √    √ 

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima 

masalah untuk dipecahkan. 

  √    √     √    √    √ 

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang 
diberikan secara tuntas sampai akhir waktu 

yang ditetapkan 

  √     √    √    √    √ 

12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk 

membahas materi dan masalah. 

 √    √     √    √    √  
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13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal 

pemecahan masalah 

 √     √    √    √    √  

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan 

berbagai sumber. 
√     √    √     √    √  

15. Mempelajari materi yang telah dan akan 
diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

 √     √    √    √     √ 

Jumlah Skor Total 33 40 45 51 54 

NA 55% 66,67% 75% 85% 90% 

 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dari soal.  

 √      √    √    √    √ 

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

   √    √    √    √    √ 

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman satu kelompok 

 √     √    √    √    √  

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi 

hal-hal yang membingungkan dalam diskusi 
kelompok 

 √     √    √    √    √  

5. Keterampilan memberi saran atau 

mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 √    √     √    √    √  

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-

bagian kecil. 

  √    √     √    √    √ 

7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal. 

 √     √     √    √    √ 
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8. Keterampilan menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi atau 

representasi  

  √    √    √    √     √ 

9. Keterampilan dalam memanfaatkan 
pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki.  

 √     √    √    √     √ 

10. Keterampilan memilih dan menggunakan 

rumus. 

 √     √    √    √     √ 

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

 √     √    √     √    √ 

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam pemecahan masalah. 

 √     √    √     √    √ 

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi langkahnya. 

 √    √     √    √     √ 

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum 

hasil pemecahan masalah yang diberikan 
dengan kata-kata sendiri. 

 √     √    √     √    √ 

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari 

pemecahan masalah. 

 √     √     √    √    √ 

Jumlah Skor Total 34 45 50 56 57 

NA 56,67% 75% 83,33% 93% 95% 
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Nama : Syahren Aulia Achsan 

Absen : 29 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK (KARAKTER KERJA KERAS) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti 

pelajaran. 
√      √    √    √    √  

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas 
terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu. 

√     √     √   √     √  

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti 

dan rapi. 
√     √    √    √     √  

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar 
mengajar. 

  √    √    √    √    √  

5. Mendengarkan penjelasan dari guru.   √    √    √    √    √  

6. Menanggapi penjelasan dari guru.  √    √    √     √    √  

7. Membuat catatan penting materi 
pembelajaran. 

 √    √     √    √    √  

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi 

kesulitan belajar. 

  √    √    √     √    √ 

9. Berani bertanya pada guru jika menemui 
kesulitan.  

 √    √    √     √     √ 

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima 

masalah untuk dipecahkan. 

 √      √    √    √    √ 

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang 
diberikan secara tuntas sampai akhir waktu 

yang ditetapkan 

   √    √    √    √    √ 

12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk 

membahas materi dan masalah. 

  √    √    √    √    √  
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13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal 

pemecahan masalah 

 √     √    √    √    √  

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan 

berbagai sumber. 
√      √   √    √     √  

15. Mempelajari materi yang telah dan akan 
diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

√      √    √   √     √  

Jumlah Skor Total 31 39 43 46 49 

NA 51,67% 65% 71,67% 76,67% 81,67% 

 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dari soal.  

 √     √    √     √    √ 

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

   √    √    √    √    √ 

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman satu kelompok 

 √     √    √    √    √  

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi 

hal-hal yang membingungkan dalam diskusi 
kelompok 

 √     √    √    √    √  

5. Keterampilan memberi saran atau 

mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 √    √    √     √    √  

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-

bagian kecil. 

  √    √    √    √    √  

7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal. 

   √    √    √    √    √ 
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8. Keterampilan menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi atau 

representasi  

 √     √    √    √    √  

9. Keterampilan dalam memanfaatkan 
pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki.  

  √    √    √    √    √  

10. Keterampilan memilih dan menggunakan 

rumus. 

  √    √    √    √    √  

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

  √    √    √    √    √  

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam pemecahan masalah. 

 √     √    √    √    √  

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi langkahnya. 

  √    √    √    √     √ 

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum 

hasil pemecahan masalah yang diberikan 
dengan kata-kata sendiri. 

 √     √    √    √     √ 

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari 

pemecahan masalah. 

  √    √     √    √    √ 

Jumlah Skor Total 40 45 46 49 51 

NA 66,67% 75% 76,67% 81,67% 85% 
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Nama : Syafriya Aulia Nariswari Aninditia 

Absen : 28 
 

LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF PESERTA DIDIK (KARAKTER KERJA KERAS) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Semangat dan antusias dalam mengikuti 
pelajaran. 

 √     √   √     √    √  

2. Menunjukkan hasil pekerjaan tugas 

terstruktur dengan lengkap dan tepat waktu. 
√     √    √    √     √  

3. Mengerjakan tugas terstrukur dengan teliti 
dan rapi. 

√     √    √    √     √  

4. Memfokuskan perhatian pada kegiatan belajar 

mengajar. 

  √    √    √    √    √  

5. Mendengarkan penjelasan dari guru.   √    √    √    √    √  

6. Menanggapi penjelasan dari guru.  √    √    √    √    √   

7. Membuat catatan penting materi 

pembelajaran. 

 √     √    √    √    √  

8. Memiliki kemauan untuk menghadapi 
kesulitan belajar. 

 √     √    √    √    √  

9. Berani bertanya pada guru jika menemui 

kesulitan.  
√    √     √    √    √   

10. Menampilkan kesiapan diri dalam menerima 
masalah untuk dipecahkan. 

  √     √    √   √     √ 

11. Berjuang mengerjakan permasalahan yang 

diberikan secara tuntas sampai akhir waktu 

yang ditetapkan 

   √    √    √    √    √ 
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12. Berani berkomunikasi dengan teman untuk 

membahas materi dan masalah. 

  √    √    √    √    √  

13. Berlatih secara kontinu mengerjakan soal 

pemecahan masalah 

 √     √    √    √    √  

14. Membuat rangkuman dengan memanfaatkan 
berbagai sumber. 

√     √    √    √     √  

15. Mempelajari materi yang telah dan akan 

diajarkan dengan  mengerjakan tugas 

terstruktur. 

√     √    √    √     √  

Jumlah Skor Total 30 40 41 41 45 

NA 50% 66,67% 68,33% 68,33% 75% 

 

LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

No 
Indikator Aspek Afektif 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dari soal.  

 √      √    √    √    √ 

2. Keterampilan untuk menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

  √     √    √    √    √ 

3. Keterampilan dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman satu kelompok 

 √     √    √    √    √  

4. Keterampilan dalam bertanya/menanggapi 

hal-hal yang membingungkan dalam diskusi 

kelompok 

  √    √   √    √    √   

5. Keterampilan memberi saran atau 
mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok 

 √    √    √    √    √   

6. Keterampilan memecah soal menjadi bagian-

bagian kecil. 

  √    √    √    √     √ 
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7. Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal. 

  √     √    √    √    √ 

8. Keterampilan menyederhanakan persoalan 

dengan menggunakan analogi atau 
representasi  

  √    √    √    √     √ 

9. Keterampilan dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki.  

√      √    √    √     √ 

10. Keterampilan memilih dan menggunakan 

rumus. 

  √    √    √    √    √  

11. Keterampilan menggunakan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

  √    √    √    √    √  

12. Keterampilan dalam menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam pemecahan masalah. 

 √    √     √     √    √ 

13. Ketelitian penghitungan dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi langkahnya. 

 √     √    √    √     √ 

14. Keterampilan menafsirkan dan merangkum 

hasil pemecahan masalah yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri. 

 √     √    √    √    √  

15. Keterampilan menarik kesimpulan dari 

pemecahan masalah. 

 √     √     √    √    √ 

Jumlah Skor Total 36 46 47 48 52 

NA 60% 76,67% 78,33% 80% 86.67% 
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Lampiran 33 

HASIL WAWANCARA  

 

A. Hasil Wawancara Guru Matematika 

Tanggal 2 Mei 2013 

Pewawancara : Apakah kegiatan pemecahan masalah sering dimasukkan 

dalam pembelajaran matematika? 

Guru : Sudah, tetapi sekarang sudah menjadi satu dengan soal-soal 

yang lain, jadi tidak ada pengkhususan untuk pemecahan 

masalah, sudah menjadi satu paket soal. 

Pewawancara : Walaupun demikian, apakah Ibu sering memberikan soal-

soal tipe pemecahan masalah kepada peserta didik? 

Guru : Ya 

Pewawancara : Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal-soal tipe pemecahan masalah? 

Guru : Ya, berbeda-beda masing-masing peserta didik, ada yang 

bisa cepat dalam memahami dan menyelesaikan soal tetapi 

ada yang lambat. Terkadang ada juga yang sebenarnya 

mampu memahami soal dengan baik namun sering terburu-

buru jadi kurang teliti, adapula yang pandai tetapi 

tulisannya susah dibaca. 

Pewawancara : Apakah peserta didik dibiasakan untuk menyelesaikan soal 

pemecahan masalah dengan langkah-langkah pemecahan 

masalah? 

Guru : Sebenarnya sudah, setidaknya untuk soal cerita meraka 

harus menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, tetapi 

anak-anak seringnya malah menggunakan cara langsungan 

atau menuliskan jawabannya saja. Kalau waktu ulangan 

bisanya dikerjakan lengkap, mungkin mereka sudah 

terbiasa waktu ujian soalnya kan pilihan ganda semua 

sehingga pakai cara lengkap atau tidak ya tidak kelihatan. 

Pewawancara : Apakah terdapat perbedaan penilaian antara peserta didik 

yang menggunakan cara langsungan dan langkah-langkah 

yang lengkap? 

Guru : Ya tentu, kita sesuaikan juga, misalnya ada siswa yang 

caranya singkat tapi langkah-langkahnya sudah benar ita 

tidak bisa menyalahkan jadi kita benarkan, tetapi 
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sebaliknya jika ada anak yang sebenarnya sudah 

mamahami soal dengan menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan dengang benar namun pengerjaannya masih 

salah kita beri poin. 

Pewawancara : Apakah dilakukan penilaian terhadap karakter kerja keras 

peserta didik? 

Guru : Untuk karakter secara spesifik tidak dilakukan penilaian, 

namun dalam pembelajaran tetap ada penilaiana afektif dan 

psikomotorik. 

Pewawancara : Model pembelajaran apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran? 

Guru : Ya berbeda-beda, menyesuaikan materinya juga, misalnya 

ditekannkan ke materi kita gunakan ceramah, kalau latihan 

soal bisa menggunakan model diskusi/kooperatif. 

Pewawancara : Apakah pernah menggunakan model pembelajaran yang 

memusatkan pada kegiatan pemecahan masalah seperti 

TAPPS? 

Guru : Belum pernah, itu kelihatannya model baru ya. 

Pewawancara : Buku atau bahan ajar apa yang digunakan saat 

pembelajaran? 

Guru : Dulu waktu RSBI maneggunakan buku khusus dari 

DIRJEN, tetapi sekarang pengangan siswa hanya LKS, 

materi biasanya dibahas bersama-sama dikelas. 

Pewawancara : Bagaimana karakter masing-masing peserta didik yang 

menjadi subjek penelitian? 

Guru : Safriya memang untuk nilai agak kurang/ ketinggalan 

kemarin juga sempap ikut remidi. Anaknya kalau di kelas 

gak pendiam/ pemalu, harus didorong dulu baru aktif. 

Syahren untuk nilai lumayan, anaknya kalau dikelas masih 

pasif tetapi memperhatikan/ jarang ramai. 

Dewi termasuk kategori sedang juga, anaknya cukup rajin 

dan memperhatikan bila diterangkan. 

Rizal anaknya aktif, hanya saja jika duduknya dekat 

dengan siapa juga sering ramai, nilainya termasuk kategori 

baik. 

Najib memang nilainya selalu bagus, dulu waktu SD 

katanya pernah ikut olimpiade matematika, anaknya kalau 

dikelas aktif tetapi kadang ramai juga. 
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B. Hasil Wawancara Subjek Penelitian 

 

1. Hasil Wawancara Subjek A 

Tanggal 10 Mei 2013 

P :  Dengan pemberian tugas terstrukur setiap pertemuan apakah 

membuat kamu keberatan? 

S.A : Tidak, malah saya senang. 

P : Apakah benar dikerjakan tugasnya? 

S.A : Benar 

P : Sebelum pelajaran apakah kamu mempelajari materi/ belajar dahulu? 

S.A : Ya , kadang-kadang. 

P : Kalau mengalami kesulitan dalam belajar, kamu bertanya kepada 

siapa? 

S.A : Teman, kalau bisa ya ke teman dulu. 

P : Kalau ke guru? 

S.A : Jarang 

P : Kamu membuat catatan atau tidak? 

S.A : Tidak Bu. 

P : Kenapa tidak? 

S.A : Yang membuat malas buat catatan itu karena catatan saya pernah 

hilang. 

P : Kalau keadaannya demikian, lalu apa yang kamu lakukan? 

S.A : Ya mencatat lagi, saat dijelaskan langsung saya catat di LKS. 

P : Pelajaran yang telah didapat disekolah kamu ulang atau tidak? 

S.A : Tidak, tetapi kalau ada tugas di ulang. 

P : Saat pembelajaran, kalian berperan sebagai pemecah masalah dan 

pendengar, apakah dilakukan secara betul-betul? 

S.A : Yang satu mengerjakan, yang satu nanya-nanya itu to Bu. 

P : Iya, apakah dilakukan? 

S.A : Iya dilakukan, tetapi cepat. 

P : Kenapa bisa cepat, tidak menuliskan diketahui ditanyakan dan 

seterusnya? 

S.A : Tidak. 

P : Kenapa? 

S.A : Malas. 

P : Apakah kamu secara rutin membuat rangkuman? 

S.A : Kalau tidak disuruh, saya tidak membuat. Kalau disuruh baru saya 

buat. 
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Tanggal 17 Mei 2013 

P : Apakah kamu tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

S.A : Insyaallah 

P : Soal yang bagaimana menurutmu? 

S.A : Yang memecahkan masalah misalnya mencari laba, mencari netto 

atau bruto atau apalah. 

P : Berarti yang tidak hanya menerapkan satu rumus seperti itu? 

S.A : Ya 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S.A : Memahami soalnya, membaca soalnya sampai tuntas. 

P : Terus dicari apanya? 

S.A : Yang ditanyakan. 

P : Kalau yang diketahui? 

S.A : Oh iya yang diketahui. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami kesulitan? 

S.A : Tergantung soalnya. 

P : Kalau kesulitan apa yang kamu lakukan? 

S.A : Diskusi dengan teman, tergantung kalau ulanngan ya tidak, kalau PR 

yang diskusi dengan teman. 

P : Setelah memahami soal apa yang kamu lakukan setelahnya, apakah 

mencari langkah-langkah pengerjaannya? 

S.A : Ya. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu pakai? 

Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kalian temui? 

S.A : Cara cepat, digambar, dan dikaitkan dengan soal yang pernah 

ditemui. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui perhitungan, 

apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.A : Tidak. 

P : Perbandingan sering kalian jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kalian kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.A : Tidak. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah runtut 

atau cara langsungan/ instan? 

S.A : Langsungan kalau biasa, kalau ulangan pakai cara runtut. 

P : Kenapa? 
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S.A : Kalau ulangan dapat nilai kalau biasa tidak. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S.A : Ya. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 

S.A : Tidak. 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba coba 

lagi? 

S.A : Ya diskusi, kalau tetap tidak bisa baru tanya guru. 

P : Sebelum diberikan soal kamu diberikan materi mengenai luas dan 

keliling segiempat, sampai sekarang apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S.A : Ada sedikit tetapi secara keseluruhan bisa lah. 

P : Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan saat pembelajaran. 

S.A : Ya Bu. 

P : Apakah kamu tahu tujuan dari pemberian tugas terstruktur? 

S.A : Agar lebih mudah untuk mengerjakan soal di pertemuan selanjutnya, 

jadi tugas harus dikerjakan 

P : Apakah dengan tanpa memahami materi kamu dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan? 

S.A : Tidak jadi harus paham dulu materi 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 

S.A : Tidak jadi harus mengerjakan banyak soal, banyak berlatih di luar 

kelas/ dirumah. 

 

2. Hasil Wawancara Subjek B 

 

Tanggal 10 Mei 2013 

P :  Kalau kesulian dalam mengerjakan soal, kamu bertanya ke siapa? 

S.B : Teman 

P : Kalau mengalami kesulitan waktu pelajaran, apakah kamu bertanya 

kepada guru juga? 

S.B : Ya, kadang-kadang 

P : Apakah kamu mengerjakan tugas? 

S.B : Dikerjakan, tetapi kadang-kadang malas juga. 

P : Kalau tugas dikerjakan segera atau mepet dengan pelajaran? 
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S.B : Segera, nanti malam dikerjakan. 

P : Saat pelajaran tadi, apakah benar melakukan diskusi dengan teman 

sebangku? 

S.B : Bukan diskusi, tanya-tanyaan gitu kan Bu? 

P : Iya maksud saya itu, dilakukan dengan betul tidak? 

S.B : Iya. 

P : Tadi kelihatannya saat pembelajaran berlangsung kamu ramai terus 

dengan teman didepanmu ya? 

S.B : Iya. 

P : Sama siapa tadi? 

S.B : Bram Bu. 

P : Ramainya mendiskusikan pelajaran atau yang lain? 

S.B : Ramai yang lain. 

P : Kamu membuat catatan atau tidak? 

S.B : Tidak membuat, tetapi kadang kalau susah saya tulis. 

P : Apakah kamu membuat rangkuman? 

S.B : Tidak. 

P : Apakah kamu sering latihan soal secara mandiri atau nunggu disuruh 

dahulu? 

S.B : Saya langsung latihan sendiri. 

P : Kalau mengerjakan soal cerita ditulis secara runtut apa yang 

diketahui, ditanyakan dan langkah-langkanya tidak? 

S.B : Ditulis, sejak ulangan fisika, soalnya dinilai. 

 

Tanggal 17 Mei 2013 

P :  Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S.B : Baca soal sampai selesai, menulis apa yang diketahui dalam soal 

tersebut, menulis yang dicari itu apa? 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami kesulitan? 

S.B : Sering. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.B : Kadang sering salah baca. 

P : Ketelitian dalam membaca? 

S.B : Ya. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu pakai? 

Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kalian temui? 

S.B : Membuat sketsa gambar, dikaitkan dengan soal yang pernah 

dipelajari 
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P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui perhitungan, 

apakah kalian ada kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.B : Kadang ada kesulitan, tatapi secara umum bisa. 

P : Perbandingan sering kalian jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.B : Tidak, sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan bisa? 

S.B : Kadang bisa, tetapi kalau ribet susah, kalau sederhana masih bisa. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah runtut 

atau cara langsungan/ instan? 

S.B : Runtut, biar tahu langkah-langkahnya, biar tidak ada yang 

terlewatkan. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kalian sebelum membuat 

kesimpulan? 

S.B : Kadang-kadang ya. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 

S.B : Kadang-kadang. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.B : Mencari kata-kata yang pas. 

P : Tetapi tahu cara membuat kesimpulan? 

S.B : Tahu. 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba coba 

lagi? 

S.B : Berusa lagi, kalau mentok ya tanya teman, kalau tidak bisa ya tanya 

guru, kalau ulangan ya mengarang 

P : Kalau tanya teman tanya caranya atau jawabannya? 

S.B : Caranya. 

P : Sebelum diberikan soal kamu diberikan materi mengenai luas dan 

keliling segiempat, sampai sekarang apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S.B : Masih ada. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.B : Kalau ada soal yang pemisalannya ribet. 

P : Jadi kesulitannya di soal? 

S.B : Ya. 

P : Silahkan kalau ada yang belumdipahami ditanyakan ke guru saat 

pembelajaran? 

S.B : Ya, Bu. 
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P : Apakah kamu tahu tujuan dari pemberian tugas terstruktur? 

S.B : Supaya pintar dan belajar. 

P : Apakah dengan tanpa memahami materi kamu dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan? 

S.B : Tidak jadi harus dipelajari dulu. 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 

S.B : Tidak jadi belajar mengerjakan banyak soal sendiri, belajar sendiri. 

 

3. Hasil Wawancara Subjek C 

Tanggal 11 Mei 2013 

P :  Apakah kamu mengerjakan tugas? 

S.C : Mengerjakan yang mana Bu? 

P : Tugas terstruktur dan PR? 

S.C : Mengerjakan, kalau PR hanya betul 1, kalau tugas terstruktur 

sebelum pertemuan sudah saya kerjakan. 

P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang telah diterima? 

S.C : Kadang-kadang. 

P : Kalau ada kesulitan bertanya kepada siapa? 

S.C : Biasanya ke teman. 

P : Kalau ke guru? 

S.C : Kalau temannya tidak bisa baru ke guru. 

P : Terbebani dengan tugas? 

S.C : Tidak, tetapi lama-lama kalau tidak bisa yang jadinya tanya ke 

teman. 

P : Tanya jawab di kelas untuk memecahkan soal apakah sudah 

berlangsung dengan baik? 

S.C : Kadang sering gak nyambung, atau kadang malah ngomongin apa 

gitu Bu. 

 

Tanggal 18 Mei 2013 

P :  Apakah kamu tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

S.C : Tau. 

P : Seperti apa? 

S.C : Soal yang belum terselesaikan, lebih komplit, dicari d1, d2, d3 nya 

dulu. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S.C : Mencari yang diketahuinya, membaca dulu, nyari yang dicari. 
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P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami kesulitan? 

S.C : Kadang bingung. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.C : Menerjemahkan, memahaminya kadang soalnya tidak jelas 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu pakai? 

Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kamu temui. 

S.C : Menggambar supaya lebih jelas, dikaitkan juga. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui perhitungan, 

apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.C : Bisa 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.C : Udah tidak, tadi aku juga pakai perbandingan. 

P : Kalau menggunakan pemisalan bisa? 

S.C : Kadang kurang paham. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah runtut 

atau cara langsungan/ instan? 

S.C : Urut, saat latihan juga urut. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S.C : Dicek, kalau masih ada waktu 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 

S.C : Tidak. 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kalian 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba coba 

lagi? 

S.C : Kadang diskusi, kalau dirumah dicoba dulu atau tanya sama kakak. 

P : Sebelum diberikan soal kamu diberikan materi mengenai luas dan 

keliling segiempat, sampai sekarang apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S.C : Bisa 

P : Apakah dengan tanpa memahami materi kamu dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan? 

S.C : Tidak, jadi harus memahami dulu 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu merasa dapat 

terampil dalam menyelesaikan soal? 

S.C : Tidak, jadi saya harus mencoba soal-soal yang lain yang lebih 

menantang, rumit. 
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P : Apakah sudah kamu lakukan? 

S.C : Sudah. 

 

4. Hasil Wawancara Subjek D 

Tanggal 11 Mei 2013 

P :  Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? 

S.D : Sudah 

P : Mengerjakan tugas yang soal? 

S.D : Iya 

P : Kalau tugas materi selanjutnya, apakah sudah dikerjakan? 

S.D : Belum 

P : Kalau kamu belajar apakah hanya membaca atau mengerjakan soal 

juga? 

S.D : Latihan soal juga. 

P : Soal-soalnya dari mana? 

S.D : Soal yang diberikan guru 

P : Apakah kamu bisa diskusi dengan teman sebangku? 

S.D : Susah. 

P : Susah bagaimana? 

S.D : Ya kalau diajak diskusi tiba-tiba dia sudah mengerjakan sendiri. 

 

Cuplikan Scaffolding 

P : Coba kamu gambarkan sebuah bidang jajargenjang yang sisi 

berdekatannya 4 dan 2 satuan panjang! 

S.D : Sudah. 

P : Jika setiap jarak 2 satuan kamu buat titik mengelilingi bidang itu 

secara manual berapa banyak titik yang dapat dibuat? 

S.D : 6. 

P : Lakukan dengan cara membagi keliling dengan jarak antar titik! 

S.D : 2(4+2) : 2 = 6. 

P : Apakah hasilnya sama? 

S.D : Sama. 

P : Hapus salah satu sisi yang panjangnya 2 satuan. 

S.D : Sudah. 

P : Jika setiap jarak 2 satuan kamu buat titik mengelilingi bidang itu 

secara manual berapa banyak titik yang dapat dibuat? 

S.D : 6. 

P : Lakukan dengan cara membagi keliling dengan jarak antar titik! 

S.D : (2(4+2)-2) : 2 = (12-2):2 -5. 



421 
 

 

P : Apakah hasilnya sama? 

S.D : Tidak. 

P : Jadi bagaimana mencari titik dengan rumus jika bidangnya itu 

terbuka? 

S.D : K/Jarak + 1. 

P : Sehingga jawaban soal tadi berapa? 

S.D : 77+1=78. 

P : Jadi kesimpulannya apa? 

S.D : Jadi pohon yang diperlukan 78 pohon. 

 
Tanggal 17 Mei 2013 

P :  Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S.D : Mencoba mengerjakan soal, dibaca dulu, dilihat angka-angkanya. 

P : Ditulis d1 dan d2 nya dulu apa tidak? 

S.D : Tidak biasanya. 

P : Kalau disuruh mengerjakan lengkap? 

S.D : Kalau disuruh baru ditulis. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami kesulitan? 

S.D : Biasanya langsung mencoba. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu pakai? 

Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kamu temui? 

S.D : Mencoba-coba, jarang digambar. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui perhitungan, 

apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.D : Tidak terlalu, susah kalau desimalnya banyak. 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.D : Lumayan, sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan/analogi bisa? 

S.D : Kalau analogi belum tahu. 

P : Apakah kamu memilih pengerjaan dengan langkah-langkah runtut 

atau cara langsungan/ instan? 

S.D : Langsungan. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S.D : Ya sering dicek. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 
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S.D : Lumayan bisa. 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba coba 

lagi? 

S.D : Biasanya diskusi 

P : Sebelum diberikan soal kamu diberikan materi mengenai luas dan 

keliling segiempat, sampai sekarang apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S.D : Kadang-kadang. 

P : Kesulitannya dimana? 

S.D : Misalnya yang garis-garisnya rumit 

P : Apakah dengan tanpa memahami materi kamu dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan? 

S.D : Tidak, jadi harus pahamki materi baru mengerjakan soal. 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 

S.D : Tidak. 

P : Jadi apa yang kamu lakukan? 

S.D : Jadi saya banyak mengerjakan soal. 

 
5. Hasil Wawancara Subjek E 

Tanggal 10 Mei 2013 

P :  Apakah kamu merasa keberatan dengan adanya tugas? 

S.E : Mungkin adanya tugas malah menjadi tantangan tersendiri, jadinya 

saya belajar. 

P : Apakah kamu membuat catatan? 

S.E : Kadang-kadang. 

P : Apa yang dicatat? 

S.E : Rumus-rumus yang penting. 

P : Kalau di rumah latihan sendiri apa tidak? 

S.E : Nunggu kalau disuruh. 

P : Apakah kamu dapat mengerjakan soal secara berpasangan? 

S.E : Bisa, tetapi kadang temannya “tellme” 

P : Apakah materi yang telah diperoleh diulang kembali dirumah? 

S.E : Kalau ada PR diulang. 

P : Dalam mengerjakan soal seperti yang dicontohkan yaitu menulis d1 

d2, menurutmu bagaimana? 

S.E : Lebih senang tidak ada, tetapi kalau ada bisa nambah nilai dan 

menuntun penyelesaian soal. 
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Cuplikan scaffolding 

P : Apa yang  diketahui dalam soal? 

S.E : Kebun jajargenjang dengan alas 120 m dan tinggi 45 m. 

P : Selanjutnya? 

S.E : Waktu untuk menanam jagung per 6 m
2
 adalah 5 menit. 

P : Hanya itu? Coba dicermati lagi 

S.E : Kecepatan P. Suto sama dengan P.Usman 

P : Tadi kecepatan P. Usman berapa? 

S.E : 6 m
2
 dalam 5 menit 

P : Coba ditulis, dalam bisa diganti dengan /. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S.E : Waktu menanam. 

P : Selanjutnya rumus apa yang akan kamu gunakan? 

S.E : 120 m x 45 m 

P : Itu apa? 

S.E : Luas. 

P : Dilengkapi didepannya diberi L=. 

S.E : Sudah. 

P : Hasilnya berapa? 

S.E : 540 

P : Coba diteliti lagi penghitungannya, berapa hasilnya? 

S.E : Kurang 0, harusnya 5400 cm
2
 

P : Selanjutnya mencari apa? 

S.E : Waktu menanam 

P : Bisa? 

S.E : Masih bingung. 

P : Tadi ada berapa orang yang menanami tanah? 

S.E : 2 orang 

P : 1 orang dalam 5 menit dapat menanami berapa luas tanah? 

S.E : 6 m
2
 

P : Kalau 2 orang? 

S.E : 12 m
2
 

P : Mencari waktu bagaimana caranya? 

S.E : Luas dibagi 12 dikalikan 5 menit, jadinya 2250 menit. 

P : Jadikan menjadi jam. 

S.E : Bagaimana Bu? 

P : 1 jam berapa menit? 

S.E : 60 menit. 

P : Jadi jika waktu dalam menit dijadikan jam dibagi berapa? 

S.E : 60, ya saya tahu, jadi hasilnya 3 jam 45 menit. 
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P : Kesimpulannya bagaimana? 

S.E : Jadi waktu yang diperlukan untuk menanami kebun ada 3 jam 45 

menit. 

 

Tanggal 17 Mei 2013 

P :  Apakah kamu tahu soal-soal pemecahan masalah seperti apa? 

S.E : Tahu. 

P : Seperti apa? 

S.E : Emmm, mungkin yang rumit. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S.E : Membaca, memahami isi soal, mungkin dicoba-coba baru dikerjakan. 

P : Dalam memahami soal apakah kamu sering mengalami kesulitan? 

S.E : Kadang kelupaan apa yang diketahui, tetapi secara umum bias. 

P : Kamu lebih suka menggunakan cara langsungan atau yang runtut? 

S.E : Tergantung soalnya. 

P : Kalau yang agak ribet? 

S.E : Mungkin dicari dulu baru disusun. 

P : Dalam menyelesaikan masalah strategi apa yang sering kamu pakai? 

Mencoba2 / membuat sketsa gambar/ mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah kamu temui? 

S.E : Mencoba-coba dan dikaitkan dengan soal lain, jarang digambar. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kamu biasa menemui perhitungan, 

apakah kamu ada kesulitan dalam penghitungan? Misalnya dalam 

menghitung akar / pangkat / pecahan? 

S.E : Tidak. 

P : Perbandingan sering kamu jumpai dalam pemecahan masalah, 

apakah kamu kesulitan dalam menggunakan perbandingan? 

S.E : Sudah biasa. 

P : Kalau menggunakan pemisalan sudah bisa? 

S.E : Masih agak bingung. 

P : Apakah kamu mengecek kembali pekerjaan kamu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S.E : Tergantung waktu. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam membuat kesimpulan dari suatu soal? 

S.E : Tidak, sudah biasa. 

P : Jika kamu kesulitan dalam menyelesaikan soal apa yang kamu 

lakukan? Apakah diskusi dengan teman atau tetap mencoba coba 

lagi? 

S.E : Mencoba sendiri dulu, kalau mentok tanya teman. 
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P :  Yang ditanyakan ke teman itu caranya atau langsung jawabannya? 

S.E : Caranya tetapi kalau sudah mentok langsung jawabannya. 

P : Sebelum diberikan soal kamu diberikan materi mengenai luas dan 

keliling segiempat, sampai sekarang apakah kamu menemui 

kesulitan? 

S.E : Mungkin, tidak. 

P : Mengerjakan tugas? 

S.E : Baru sebagian 

P : Apakah dengan tanpa memahami materi kamu dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan? 

S.E : Tidak, jadi harus memahami materi dulu 

P : Apakah dengan mengerjakan sedikit soal saja kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 

S.E : Tidak sehingga harus banyak latihan 
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Lampiran 34 

PERHITUNGAN GAIN SKOR KETERAMPILAN PEMECAHAN  

MASALAH 

Rumus: 

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain




  

Kriteria: 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Perhitungan: 

 

Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) Subjek A 

 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 44 52 55 57 57 

 

1. Gain perpertemuan: 

a. Gain pertemuan I ke II 

5,0
16

8
                                   

4406

4425
                                   

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain













 

b. Gain pertemuan II ke III 

37,0
8

3
                                   

5206

5255
                                   

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain













 

c. Gain pertemuan III ke IV 
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4,0
5

2
                                   

5506

5575
                                   

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain













 

d. Gain pertemuan IV ke V 

0
3

0
                                   

5706

5775
                                   

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain













 

2. Gain pertemuan I ke V: 

81,0
16

13
                                   

4406

4475
                                   

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain













 

Berdasarkan perhitungan tersebut, gain subjek A untuk skor keterampilan 

pemecahan masalah kriterianya sebagai berikut: 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 44 52 55 57 57 

Gain perpertemuan  0,5 0,37 0,4 0  

Kriteria  Sedang Sedang Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,81  

Kriteria  Tinggi  

 

Perhitungan gain keterampilan pemecahan masalah dan penentuan kriteria untuk 

subjek B,C,D, dan E dapat dilakukan dengan cara yang sama. 
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Lampiran 35 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No NIS Nama Nilai Ket 

1 118069 Abel Alvieto 92 Tuntas 

2 118070 Adinda Rahel Arida Putri 75 
Tidak 

Tuntas 

3 118071 Ahmad Daniel 95 Tuntas 

4 118072 Aldo Priyo Banyu Aji 90 Tuntas 

5 118073 Amada Ukik Firdausi 92 Tuntas 

6 118074 Amanda Andina Nugroho 87 Tuntas 

7 118075 Amru Muhammad Yusuf 97 Tuntas 

8 118076 Anisa Prastyanti 98 Tuntas 

9 118077 Arafi Insan Badrudin 65 
Tidak 

Tuntas 

10 118078 Arsiana Kusuma Dewi 88 Tuntas 

11 118079 Audie Ihza Salsabilla W. 85 Tuntas 

12 118080 Bramaputra Banisadna 80 Tuntas 

13 118081 Christina Kusumadewi 80 Tuntas 

14 118082 Dewi Fatika Rahmasari 93 Tuntas 

15 118083 Dewi Setianingsih (Sampel C) 83 Tuntas 

16 118084 Muhammad Wildan Maulana 97 Tuntas 

17 118085 Najib Alfan Yanuar (Sampel A) 98 Tuntas 

18 118086 Niken Pratiwi 88 Tuntas 

19 118087 Nirvara Dinta Pirenaningtyas 80 Tuntas 

20 118088 Rinanda Tegas Rangga Bhakti 95 Tuntas 

21 118089 Rizal Adam Satria (Sampel B) 100 Tuntas 

22 118090 Rizkika Fitualita 52 
Tidak 

Tuntas 
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23 118091 Rizqiya Aghniya Ilmi 97 Tuntas 

24 118092 Rona Rahayu Saptandari 87 Tuntas 

25 118093 Rosyad Mirza Kawakiba 50 
Tidak 

Tuntas 

26 118094 Septiana Tri Widiarti 97 Tuntas 

27 118095 Shafira Zahdanti 80 Tuntas 

28 118096 
Syafriya Aulia Nariswari Aninditia 

(Sampel E) 
82 Tuntas 

29 118097 Syahren Aulia Achsan (Sampel D) 80 Tuntas 

30 118098 Zahira Fala Yusuf 90 Tuntas 

Jumlah 2573 

Rata-rata 85,77 

Banyak peserta didik yang tuntas (≥80) 26 

Presentase ketuntasan klasikal 86,67% 
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Lampiran 36 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Lampiran 37 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT-MOMENT 
 

N 

Taraf Signifikan  

N 

Taraf Signifikan  

N 

Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

0,997 

0,950 

0,878 

 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

 

0,388 

0,999 

0,990 

0,959 

 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

 

0,496 

27

28

29 

 

30

31

32 

33 

34 

 

35

36

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,381 

0,374 

0,367 

 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,487 

0,478 

0,470 

 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

 

70 

75 

80 

85 

90 

 

95 

100 

125 

150 

175 

 

200 

300 

400 

500 

600 

 

700 

800 

900 

1000 

0,266 

0,254 

0,244 

 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

 

Sumber: (Sugiyono, 2010: 373). 
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Lampiran 38 

SK DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 39 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 40 

SURAT KETERANGAN PENELITIA



 
 

 

 


