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ABSTRAK 

Hikmawati, Rully Khusna. 2013. Keefektifan Strategi Pembelajaran TTW (Think 

Talk Write) Berbantuan LKPD Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta 

Didik Kelas X. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Iwan 

Junaedi, S.Si., M.Pd., Pembimbing Pendamping Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si. 

 

Kata Kunci: TTW, LKPD, Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berdasarkan rekap nilai ulangan akhir kelas X SMA Negeri 1 

Temanggung semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 diketahui bahwa peserta didik 

yang mencapai KKM hanya sebanyak 38,43% dari jumlah keseluruhan peserta 

didik. Menurut guru mata pelajaran matematika, peserta didik masih kesulitan 

dalam belajar matematika yang abstrak. Karena belajar matematika abstrak bagi 

peserta didik, maka kemampuan berpikir kritis mereka kurang berkembang. 

Penggunaan strategi TTW berbantuan LKPD dapat membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran TTW berbantuan 

LKPD efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik yang ditunjukkan 

dengan: (1) hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

menggunakan strategi pembelajaran TTW berbantuan LKPD mencapai kriteria 

ketuntasan minimal secara klasikal; (2) kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X1-X7 SMA 

Negeri 1 Temanggung tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini sampel 

diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling, dengan teknik 

tersebut diperoleh kelas X-7 sebagai kelas eksperimen dan kelas X-1 sebagai 

kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah true experimental bentuk 

posttest-only control design. Variabel bebas berupa penerapan strategi 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD dan variabel terikatnya berupa kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Pengambilan data diperoleh dengan metode 

dokumentasi dan metode tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

Analisis data dengan uji proporsi dan uji t menunjukkan: (1) hasil tes 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen mencapai ketuntasan 

klasikal yang ditunjukkan oleh 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,867 > 1,64. (2) hasil analisis 

hipotesis kedua diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 7,065 > 1,998. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD efektif terhadap kemampuan berpikir kritis 

peserta didik kelas X. Sehingga peneliti menyarankan agar strategi pembelajaran 

TTW berbantuan LKPD diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus maju 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing dan memiliki 

kemampuan memadai untuk menerima, memilih, dan mengelola informasi. Untuk 

memenuhi tuntutan itu dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan berpikir 

secara kritis, logis, sistematis dan kreatif. Salah satu mata pelajaran yang dapat 

memenuhi kebutuhan SDM tersebut adalah matematika. Hal ini dikarenakan 

matematika dapat membekali siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kemampuan tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif (Depdiknas, 2007). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang penting untuk 

dimiliki oleh seorang peserta didik dalam mempelajari matematika, bahkan 

berpikir dengan kritis memainkan peranan penting dalam berinovasi (Bailin, 

1987: 25). Seseorang yang dapat berpikir kritis tentang sebuah persoalan tidak 

akan menetap pada solusi yang jelas dan nyata tetapi akan menangguhkan 

pendapat sambil mencari argumen, fakta, dan alasan yang relevan yang akan 

mendukung terciptanya keputusan yang baik (Inch et al., 2006: 5). 
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Kemampuan siswa dalam berpikir kritis masih perlu dikembangkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nursalam (2007) di salah satu SMAN di Kendari 

menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, oleh Nursalam 

kemampuan berpikir kritis siswa ditingkatkan melalui model cooperative 

learning. Sebuah studi kasus yang diteliti oleh Perkins dan Murphy (2006) 

diperoleh bahwa keterampilan berpikir kritis siswa juga dapat ditingkatkan 

dengan model OAD (Online Asynchronous Discussion), yaitu semacam diskusi on 

line antar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di SMA N 1 

Temanggung kelas X-1 sampai kelas X-7 diketahui bahwa hasil belajar peserta 

didik masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rekap nilai ulangan akhir semester 1 

tahun pelajaran 2012/2013, masih banyak peserta didik yang belum bisa mencapai 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) di sekolah tersebut. Dari 216 peserta 

didik, terdapat 38,43% atau sekitar 83 peserta didik yang mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Nilai KKM mata pelajaran matematika tahun pelajaran 

2012/2013 di SMA N 1 Temanggung adalah 76.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelajaran matematika 

masih sulit dipahami oleh sebagian besar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase peserta didik yang mencapai nilai KKM. Menurut guru mata pelajaran 

matematika, peserta didik masih kesulitan dalam belajar matematika yang abstrak. 

Peserta didik cenderung belajar hafalan daripada memahami konsep materi 

tersebut. Karena belajar matematika menjadi abstrak bagi peserta didik, maka 

kemampuan berpikir kritis mereka kurang berkembang.  
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Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut, maka diperlukan suatu 

upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah mencari dan menemukan strategi 

pembelajaran untuk diterapkan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang 

dipilih adalah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga peserta didik lebih 

mudah untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis mereka. Strategi pembelajaran yang berpotensi untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik secara efektif 

yaitu strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Dalam strategi pembelajaran TTW terdapat tiga fase, yaitu fase berpikir 

(think), berbicara (talk), dan menulis (write). Dalam fase berpikir (think), peserta 

didik menunjukkan aktivitasnya dengan membaca suatu teks matematika atau soal 

matematika kemudian membuat catatan kecil mengenai ide dalam menyelesaikan 

soal tersebut. Dalam fase berikutnya yaitu berbicara (talk), peserta didik 

mengkomunikasikan ide-ide mereka melalui diskusi. Selanjutnya fase write, 

peserta didik menuliskan hasil diskusi/dialog pada lembar kerja yang disediakan. 

Aktifitas berpikir (think) dan menulis (write) tidak lepas dari lembar kegiatan 

yang disiapkan. Lembar kegiatan yang digunakan adalah Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD). 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Keefektifan Strategi Pembelajaran Tipe Think Talk Write (TTW) 

Berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik Kelas X”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah utama dalam penelitian ini 

adalah apakah strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD 

efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keefektifan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

berbantuan LKPD terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Dapat memberikan pengetahuan mengenai keefektifan strategi pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD tehadap kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

(2) Melatih peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran 

matematika. 

(3) Bagi guru matematika, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu 

mengenai pembelajaran matematika dan dijadikan sebagai salah satu 

masukan untuk memilih dan mengembangkan alternatif strategi pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

(4) Menjadi pengalaman bagi peneliti sehingga mengetahui keefektifan strategi 

pembelajaran TTW terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
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1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Keefektifan  

Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan efektif jika memenuhi 

beberapa indikator sebagai berikut. 

(1) Hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas yang diajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD 

mencapai nilai KKM, yaitu 76 dan ketuntasan klasikal 76%  (artinya 76% 

dari peserta didik di kelas yang diajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD mencapai nilai ≥ 76) 

(2) Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan pembelajaran 

strategi Think Talk Write berbantuan LKPD lebih baik daripada kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas kontrol. 

1.5.2 TTW (Think Talk Write) 

Strategi pembelajaran TTW pada dasarnya dibangun melalui berpikir, 

berbicara, dan menulis. Strategi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap Think 

(berpikir) yaitu keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya 

sendiri setelah proses membaca, tahap Talk (berbicara/berdiskusi) yaitu berbicara 

dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis dan tahap Write 

(menulis) yaitu mengungkapkan ide mereka melalui tulisan. Suasana seperti ini 

lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 siswa. Pada 

penelitian ini, pembelajaran dengan strategi TTW akan dibantu dengan LKPD. 
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1.5.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini diukur melalui tes. 

Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan tingkat kemampuan berpikir 

kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diketahui dari perbedaan hasil tes 

sebagai aspek kognitif. 

1.5.4 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

LKPD adalah suatu media pembelajaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. LKPD akan memuat judul, KD yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang 

harus dikerjakan (Sugiarto, 2010: 17). 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, 

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

lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori 

dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 
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Bab 1 : Pendahuluan 

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2: Landasan Teori dan Hipotesis 

Membahas tentang pengertian dan teori belajar yang terkait, strategi 

pembelajaran Think Talk Write, kemampuan berpikir kritis, materi jarak 

dalam ruang, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), Kriteria ketuntasan 

Minimal (KKM), kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Berisi tentang populasi, sampel, teknik sampling, variabel penelitian, 

desain penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data penelitian. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasannya. 

Bab 5: Penutup 

Berisi simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



8 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori-teori Belajar 

2.1.1.1 Teori Belajar Piaget 

Sugandi (2007: 35-36) mengemukakan tiga prinsip utama dalam 

pembelajaran menurut Piaget, yaitu: 

(1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan 

terbentuk dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif 

anak, perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak melakukan 

percobaan, memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan 

membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

(2) Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi 

interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama akan 

membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan 

kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif 

anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alternatif. 

(3) Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 
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hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

Dengan demikian, teori Piaget yang penting dalam penelitian ini adalah 

keaktifan peserta didik dalam berdiskusi kelompok dan pembelajaran dengan 

pengalaman sendiri akan membentuk pembelajaran yang bermakna. 

2.1.1.2 Teori Belajar J. Bruner 

Menurut Slameto (2010: 11) bahwa proses belajar Bruner mementingkan 

partisipasi aktif dari tiap peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan 

yang dinamakan “discovery learning environment”, ialah lingkungan di mana 

peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum 

dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Dalam 

lingkungan banyak hal yang dapat dipelajari peserta didik, hal-hal tersebut 

digolongkan menjadi enactive, iconic, dan symbolic.  

Slameto (2010: 12) mengungkapkan bahwa guru perlu memperhatikan 4 hal 

berikut dalam belajar. 

(1) Mengusahakan agar setiap peserta didik berpartisipasi aktif, minatnya perlu 

ditingkatkan, kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu. 

(2) Menganalisis struktur materi yang akan diajarkan, dan juga perlu disajikan 

secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik.  

(3) Menganalisis sequence. Guru mengajar berarti membimbing peserta didik 

melalui urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah, sehingga peserta 
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didik memperoleh pengertian dan dapat men-transfer apa yang sedang 

dipelajari.  

(4) Memberi reinforcement dan umpan balik (feed-back). Penguatan yang 

optimal terjadi pada waktu peserta didik mengetahui bahwa ia menemukan 

jawabnya.  

2.1.2 Strategi Pembelajaran TTW (Think Talk Write) 

Strategi yang diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin sebagaimana dikutip 

oleh Yamin (2012: 84) ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, 

dan menulis. Alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis. Suasana seperti ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok 

heterogen dengan 3-5 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, 

membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar dan membagi ide bersama teman 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

2.1.2.1 Struktur Strategi Pembelajaran TTW 

Menurut Yamin (2012: 85-88), tahapan-tahapan dalam strategi 

pembelajaran TTW adalah sebagai berikut. 

Tahap 1. Think (berpikir) 

Aktivitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks 

matematika kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Dalam membuat 

atau menulis catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan 

dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri. Membuat 
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catatan mempertinggikan pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan keterampilan 

berpikir dan menulis. Salah satu manfaat dari proses ini adalah, membuat catatan 

akan menjadi bagian integral dalam setting pembelajaran. 

Tahap 2. Talk (berbicara/berdiskusi) 

Setelah tahap “think” selesai dilanjutkan dengan tahap berikutnya “talk” 

yaitu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka 

pahami. Talk penting karena: (1) apakah itu tulisan, gambaran, isyarat, atau 

percakapan merupakan perantara ungkapan matematika sebagai bahasa manusia. 

Matematika adalah bahasa yang spesial dibentuk untuk mengkomunikasikan 

bahasa sehari-hari, (2) pemahaman matematik dibangun melalui interaksi dan 

konversasi (percakapan) antara sesama individual yang merupakan aktivitas sosial 

yang bermakna, (3) cara utama partisipasi komunikasi dalam matematika adalah 

melalui talk. Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya, 

membangun teori bersama, sharing strategi solusi, dan membuat definisi, (4) 

pembentukan ide (forming ideas) melalui proses talking. Dalam proses ini, pikiran 

seringkali dirumuskan, diklarifikasikan atau direvisi, (5) internalisasi ide 

(internalizing ideas). Dalam proses konversi matematika Internalisasi dibentuk 

melalui berpikir dan memecahkan masalah. Siswa mungkin mengadopsi strategi 

yang lain, mereka mungkin belajar frase-frase yang dapat membantu mereka 

mengarahkan pekerjaannya, (6) meningkatkan dan menilai kualitas berpikir. 

Talking membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam belajar 

matematika, sehingga dapat mempersiapkan perlengkapan pembelajaran yang 

dibutuhkan. 
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Fase berkomunikasi (talk) pada strategi ini memungkinkan siswa untuk 

terampil berbicara. Proses komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya 

sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara alami dan 

mudah proses komunikasi dapat dibangun di kelas dan dimanfaatkan sebagai alat 

sebelum menulis. Selain itu, berkomunikasi dalam suatu diskusi dapat membantu 

kolaborasi dan meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas. Oleh karena itu 

keterampilan berkomunikasi dapat mempercepat kemampuan siswa 

mengungkapkan idenya melalui tulisan. Selanjutnya berkomunikasi atau dialog 

baik antar siswa maupun dengan guru dapat meningkatkan pemahaman. Hal ini 

bisa terjadi karena ketika siswa diberi kesempatan untuk berbicara atau berdialog, 

sekaligus mengkonstruksi berbagai ide untuk dikemukakan melalui dialog. 

Tahap 3. Write (menulis) 

Selanjutnya fase “write” yaitu menuliskan hasil diskusi/dialog pada lembar 

kerja yang disediakan (Lembar Aktivitas Siswa). Aktivitas menulis berarti 

mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu 

siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa. Selain itu Masingila & Wisniowska sebagaimana 

dikutip Yamin (2012: 86) mengemukakan aktivitas menulis siswa bagi guru dapat 

memantau kesalahan siswa, miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang 

sama. 

Aktivitas siswa selama phase ini adalah (1) menulis solusi terhadap 

masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan, (2) mengorganisasikan 
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semua pekerjaan langkah-demi-langkah, baik penyelesaiannya ada yang 

menggunakan diagram, grafik, ataupun tabel agar mudah dibaca dan 

ditinjaklanjuti, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada 

pekerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, (4) meyakini bahwa 

pekerjaannya yang terbaik yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin keasliannya. 

2.1.2.2 Ciri khas TTW 

Siswa tidak hanya dituntut untuk memikirkan dan mendiskusikan secara 

lisan, tetapi juga harus menuliskan apa yang menjadi hasil pemikiran dan 

diskusinya. 

Kelebihan strategi pembelajaran TTW (Prastyo, 2011) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Memberi kesempatan siswa berinteraksi dan berkolaborasi membicarakan 

tentang penyelidikannya atau catatan-catatan kecil mereka dengan anggota 

kelompoknya. 

(2) Siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar. 

(3) Strategi ini berpusat pada siswa, misalkan memberi kesempatan pada siswa 

dan guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. Guru menjadi 

monitoring dan menilai partisipasi siswa terutama dalam diskusi. 

Sedangkan kekurangan strategi pembelajaran TTW (Prastyo, 2011) adalah 

sebagai berikut. 

(1) Strategi pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalkan 

sebagian waktu hilang karena membantu siswa mencari solusi pemecahan 
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masalah atau menemukan teori-teori yang berhubungan dengan lembar kerja 

siswa. 

(2) Tidak semua anggota kelompok aktif dalam strategi pembelajaran ini. 

2.1.2.3 Langkah-langkah strategi pembelajaran TTW 

Silver & Smith (Yamin, 2012), memberikan saran-saran bagaimana peran 

guru agar penerapan strategi TTW dalam pembelajaran menjadi efektif, yaitu (1) 

mengajukan pertanyaan dan tugas yang mengarah keterlibatan siswa, dan yang 

menantang siswa untuk berpikir; (2) memahami ide siswa secara hati-hati; (3) 

menyuruh siswa untuk mengungkapkan ide baik secara tertulis maupun secara 

lisan; (4) memutuskan apa yng digali dan dibawa siswa dalam diskusi; (5) 

memutuskan kapan harus memberi informasi, mengklarifikasi persoalan, 

menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa berjuang dengan 

kesulitan; (6) memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam berdiskusi, dan 

memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi. 

Menurut Yamin (2012: 90) langkah-langkah pembelajaran dengan strategi 

TTW sebagai berikut. 

(1) Guru membagi teks bacaan berupa Lembaran Aktivitas Siswa yang memuat 

situasi masalah bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur 

pelaksanaannya. 

(2) Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual, untuk dibawa ke forum diskusi (think). 

(3) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. 
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(4) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

2.1.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan 

penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir juga merupakan kegiatan 

mental yang membangun dan memperoleh pengetahuan. Selain itu, proses 

berpikir juga dapat dilakukan untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan, 

memecahkan masalah, serta untuk menilai tindakan.  

Menurut Fisher (2009: 1), dalam beberapa tahun terakhir, berpikir kritis 

telah menjadi suatu istilah yang sangat populer dalam dunia pendidikan. Karena 

banyak alasan, para pendidik menjadi lebih tertarik membelajarkan keterampilan-

keteampilan berpikir dengan berbagai corak. Di masa lalu penekanan sebagian 

besar pengajaran menyatakan bahwa mereka telah membelajarkan kepada para 

siswanya tentang bagaimana berpikir. Sebagian besar akan mengatakan bahwa 

mereka melakukannya secara tidak langsung atau secara implisit, yaitu sembari 

menyampaikan isi materi pelajaran mereka. Lambat laun, para pendidik mulai 

meragukan efektivitas membelajarkan keterampilan-keterampilan berpikir dengan 

cara ini, karena hampir sebagian besar siswa sama sekali tidak memahami 

keterampilan-keterampilan berpikir yang dibicarakan. Akibatnya banyak pengajar 

semakin tertarik untuk membelajarkan keterampilan-keterampilan ini secara 

langsung. 

Dalam proses pembelajaran, berpikir kritis merupakan berpikir tingkat 

tinggi yang berhubungan dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan, meliputi 

penggunaan bahasa, membuat kesimpulan, menghitung hasil, membuat keputusan 
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dan pemecahan masalah (Paul and Nosich, 2004:1). Berpikir kritis difokuskan 

kedalam pengertian sesuatu yang penuh kesadaran dan mengarah pada sebuah 

tujuan. Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mempertimbangkan dan 

mengevaluasi informasi yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk membuat 

keputusan.  

  Berpikir kritis adalah analitis dan refleksif. Termasuk dalam berpikir 

analitis adalah proses berpikir untuk mengklarifikasi, membandingkan, menarik 

kesimpulan dan mengevaluasi. Berpikir refleksif mempunyai karakteristik 

menangguhkan keyakinan dan melihat kembali ketercukupan dari premis-premis 

yang logis. Seseorang berpikir refleksif mempertimbangkan segala alternatif 

sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu orang yang berpikir refleksif tidak 

menerima sembarang pendapat, namun tidak berarti selalu menganggap salah 

terhadap semua pernyataan orang lain. Berpikir refleksif bertujuan pada apakah 

meyakini atau melakukan sesuatu. 

  Berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap orang untuk menghadapi 

masalah-masalah dalam kehidupan nyata yang tidak bisa dihindari. Dengan 

berpikir kritis, seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau 

memperbaiki pikirannya, sehingga ia dapat mengambil keputusan untuk bertindak 

lebih tepat. 

  Berpikir kritis matematis adalah berpikir kritis pada bidang matematika. 

Dengan demikian berpikir kritis matematis adalah proses berpikir kritis yang 

melibatkan pengetahuan matematika, penalaran matematika dan pembuktian 

matematika. 
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  Kemampuan berpikir kritis setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu indikator sehingga kita dapat menilai tingkat berpikir kritis 

seseorang. 

Tabel 2.1. Indikator Berpikir Kritis Ennis 

(Ennis, 1985) 

Keterampilan Berpikir  

Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Indikator 

Elementary Clarification 

(memberikan klarifikasi 

dasar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi/ 

merumuskan 

pertanyaan 

b. Mengidentifikasi 

kriteria-kriteria untuk 

mempertimbangkan 

jawaban yang 

mungkin 

c. Memelihara kondisi 

dalam keadaan 

berpikir 

2. Menganalisis 

argument 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan 

b. Mengidentifikasi 

alasan (sebab) yang 

tidak dinyatakan 

(implisit) 

c. Mengidentifikasi 

alasan (sebab) yang 

dinyatakan (eksplisit) 

d. Mengidentifikasi 

ketidakrelevanan dan 

kerelevanan 

e. Mencari persamaan 

dan perbedaan 

f. Mencari struktus dari 

suatu argument 

g. Membuat ringkasan 

3. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

tentang suatu 

penjelasan atau 

tantangan 

 

a. Mengapa demikian 

b. Apa intinya, dan apa 

artinya 

c. Yang mana contoh 

dan yang bukan 

contoh. 
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 d. Bagaimana 

menerapkannya 

dalam kasus tersebut 

e. Perbedaan apa yang 

menyebabkannya 

f. Akankah Anda 

menyatakan lebih 

dari itu 

Basic Support 

(membangun 

keterampilan dasar) 

4. Mempertimbangkan 

kredibilitas suatu 

sumber 

a. Ahli 

b. Tidak adanya conflict 

interest 

c. Kesepakatan antar 

sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan 

prosedur yang ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan 

memberikan alasan 

h. Kebiasaan hati-hati 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

a. Ikut terlibat dalam 

menyimpulkan 

b. Dilaporkan oleh 

pengamat sendiri 

c. Mencatat hal-hal 

yang diinginkan 

d. Penguatan 

e. Kondisi akses yang 

baik 

f. Penggunaan 

teknologi yang 

kompeten 

g. Kepuasan observer 

atas kredibilitas 

sumber 

Inference 

(menyimpulkan) 

6. Membuat deduksi 

dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

a. Kelompok logis 

b. Kondisi yang logis 

c. Interpretasi 

pernyataan 

7. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Membuat generalisasi 

b. Membuat kesimpulan 

dan hipotesis 

8. Membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuensi 

c. Penerapan prinsip-

prinsip 
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d. Memikirkan alternatif 

e. Menyeimbangkan, 

memutuskan 

Advance Clarification 

(memberikan penjelasan 

lebih lanjut) 

9. Mengidentifikasi 

istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi 

a. Bentuk: sinonim, 

klarifikasi, rentang 

ekspresi yang sama 

b. Strategi definisi 

(tindakan 

mengidentifikasi) 

c. Isi (content) 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Penalaran secara 

implisit 

b. Asumsi yang 

diperlukan, 

rekonstruksi 

argument 

Strategi and tactics 

(mengatur strategi dan 

taktik) 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

a. Mendefinisikan 

masalah 

b. Menyeleksi kriteria 

untuk membuat solusi 

c. Merumuskan 

alternatif yang 

memungkinkan 

d. Memutuskan hal-hal 

yang akan dilakukan 

secara tentatif 

e. Melakukan review 

f. Memonitor 

implementasi 

12. Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Memanfaatkan dan 

memberi reaksi 

terhadap hasil 

pemikiran yang keliru 

di dalam tabel 

b. Strategi-strategi yang 

logis 

c. Strategi-strategi 

retoris 

d. Mempresentasikan 

suatu posisi 

argumentasi secara 

lisan atau tertulis 
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2.1.4 Strategi Ekspositori 

Menurut Sanjaya (2011: 179) strategi pembelajaran ekspositori adalah 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi 

secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar 

siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Sedangkan menurut Roy 

Killen, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya (2011: 179) menamakan strategi 

ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung (direct instruction). 

Hal ini dikarenakan dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh 

guru. 

2.1.4.1 Langkah-langkah Strategi Ekspositori 

Menurut Sanjaya (2011: 185) dalam penerapan strategi ekspositori terdapat 

beberapa langkah, yaitu. 

(1) Persiapan (preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang 

sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan  

strategi ekspositori bergantung pada langkah persiapan. 

(2) Penyajian (presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus diperhatikan oleh setiap guru 

adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan 

dipahami oleh siswa. 
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(3) Korelasi (correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat 

menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Langkah korelasi dilakukan untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan 

kemampuan motorik siswa. 

(4) Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah 

penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa 

akan dapat mengambil inti sari dari proses penyajian 

(5) Mengaplikasikan (aplication) 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka 

menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang penting dalam 

proses pembelajaran ekspositori karena melalui langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran 

oleh siswa. 

2.1.4.2 Keunggulan dan Kelemahan Strategi Ekspositori 

2.1.4.2.1 Keunggulan 

Strategi pembelajaran ekspositori memiliki beberapa keunggulan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Sanjaya (2011: 190-191) sebagai berikut. 
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(1) Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, dengan 

demikian ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan. 

(2) Strategi pembelajaran ekspositori dianggap efektif apabila materi pelajaran 

yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk 

belajar terbatas. 

(3) Melalui strategi pembelajaran ekspositori selain siswa dapat mendengar 

melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa 

melihat atau mengobservasi. 

(4) Strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran 

kelas yang besar. 

2.1.4.2.2 Kelemahan 

Menurut Sanjaya (2011: 191) strategi ekspositori juga memilki kelemahan, 

diantaranya sebagai berikut. 

(1) Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa 

yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 

(2) Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu baik 

perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat serta 

perbedaan gaya belajar. 

(3) Karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit 

mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 
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(4) Keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat bergantung kepada apa 

yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, 

semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan bertutur 

(berkomunikasi), dan kemampuan mengelola kelas. 

(5) Oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran ini lebih banyak terjadi 

satu arah (one-way communication), maka kesempatan untuk mengontrol 

pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan terbatas pula. Di samping 

itu, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki 

siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. 

2.1.5 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Muhsetyo dalam Sugiarto (2010: 20) menyatakan bahwa untuk mendukung 

pembelajaran matematika yang mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik 

dalam membangun pengetahuan sendiri dibutuhkan perangkat termasuk LKPD 

yang pengembangannya berbasis konstruktivis. LKPD merupakan satu jenis alat 

bantu pembelajaran, bahkan ada yang menggolongkan dalam jenis alat peraga 

pembelajaran matematika. Secara umum LKPD merupakan perangkat/sarana 

pendukung Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

LKPD adalah suatu media pembelajaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. LKPD akan memuat judul, KD yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang 

harus dikerjakan (Sugiarto, 2010: 17). Dalam pembelajaran dengan menggunakan 
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strategi TTW, LKPD baik untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam 

belajar sehingga aktivitas peserta didik akan semakin meningkat. 

Adapun manfaat LKPD dalam proses pembelajaran antara lain dapat  

membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, melatih peserta didik 

dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, membantu peserta didik memperoleh 

catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar, membantu peserta 

didik untuk menambah informasi konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar 

secara sistematis.  

Disamping manfaat dari LKPD, LKPD juga masih mempunyai kekurangan. 

Jika menggunakan LKPD, maka peserta didik tidak dapat melihat secara langsung 

benda bangun ruang dimensi tiga sehingga peserta didik akan merasa sedikit 

kesulitan untuk membayangkan bentuk dari bangun ruang dimensi tiga tersebut 

karena di dalam LKPD bangun ruangnya hanyalah berbentuk gambar.  

2.1.6 Materi Dimensi Tiga 

Standar Kompetensi materi pokok dimensi tiga yaitu menentukan kedudukan, 

jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang 

dimensi tiga. Kompetensi dasar materi pokok dimensi tiga antara lain menentukan 

kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga, menentukan jarak 

dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga, serta 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam 

ruang dimensi tiga. 
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Materi penelitian pada materi pokok dimensi tiga antara lain: jarak dalam ruang 

dimensi tiga, yang terdiri dari:  

(1) Jarak antara dua buah titik;  

(2) Jarak titik ke garis;  

(3) Jarak titik ke bidang;  

(4) Jarak antara dua garis sejajar;  

(5) Jarak antara garis dan bidang yang sejajar; 

(6) Jarak antara dua bidang yang sejajar;  

(7) Jarak antara dua garis yang bersilangan.  

Adapun materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut. 

2.1.6.1 Hal Kesejajaran 

2.1.6.1.1 Garis-garis yang Sejajar 

Aksioma: Melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis hanya dapat 

dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. 

Teorema: 

(1) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑙 dan garis 𝑙 sejajar dengan garis m, maka 

garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑚. 

 

 

 

 

 

𝑚 

𝑘 

𝑙 
Gambar 2.1 Garis-garis yang saling sejajar 
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(2) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis  dan memotong garis g, garis 𝑙 sejajar garis 

 dan juga memotong garis g, maka garis-garis 𝑘, 𝑙 dan g terletak pada sebuah 

bidang. 

 

 

 

(3) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑙 dan garis 𝑙 menembus bidang α, maka garis 

𝑘 juga menembus bidang α. 

 

 

 

 

2.1.6.1.2 Garis Sejajar dengan Bidang 

Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis tersebut sejajar dengan salah satu 

garis pada bidang tersebut. 

Teorema:  

(1) Jika garis 𝑎 sejajar dengan garis 𝑏, 𝑏 terletak pada bidang U maka 𝑎 ∥ U. 

 

 

 

 

 

𝑔 
𝑙 

𝑘 

𝛼 

Gambar 2.2 Garis  sejajar garis 𝑘 dan 𝑙 pada bidang 𝛼 

𝛼 

T 

𝑘 𝑙 

𝛼 

Gambar 2.3 Garis 𝑘 sejajar 𝑙 menembus pada bidang 𝛼 

 

Gambar 2.4 Garis sejajar dengan bidang 
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(2) Dipunyai dua bidang U, V dan satu garis 𝑎. Jika 𝑎 ∥ U dan 𝑎 ∥ V maka 

𝑎 ∥  U, V , dimana  U, V  adalah garis potong bidang U dan V. 

 

 

2.1.6.1.3 Bidang Sejajar Bidang 

Teorema: 

(1) Dipunyai dua buah bidang U dan V, garis 𝑎, 𝑏, 𝑝 dan 𝑞. 

Jika 𝑎 berpotongan dengan 𝑏 di U, 𝑝 berpotongan dengan 𝑞 di V, 𝑎 ∥ 𝑝 dan 𝑏 ∥ 𝑞 

maka U ∥ V. 

 

 

 

 

(2)  Dipunyai bidang U, V, dan W. Jika U ∥ V, W memotong U dan V maka 

 W, U ∥ (W, V). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Garis sejajar dengan garis potong dua bidang 

a 
b 

p 
q 

U 

V 

Gambar 2.6 Dua bidang yang saling sejajar 

 

𝑊 

(W, V) 

(W, U) 

Gambar 2.7 Garis potong dua bidang yang saling sejajar 
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2.1.6.2 Hal Ketegaklurusan 

Definisi: 

Jika garis 𝑚 tegak lurus dengan bidang U maka 𝑚 tegak lurus dengan semua garis 

pada bidang U. 

a

r2

r5

V r1

r3
r4

 

Teorema: 

(1) Misal m garis dan U  bidang. 

Garis 𝑚 dikatakan tegsk lurus bidang U apabila  𝑚 ⊥ 𝑝, 𝑚 ⊥ 𝑞 dengan 𝑝, 𝑞 di 

U, 𝑝 berpotongan dengan 𝑞 di U. 

m

p
q

U

 

 

(2) Akibat dari teorema 1 

Untuk membuktikan dua buah garis yang saling tegak lurus cukup dibuktikan 

bahwa garis pertama tegak lurus dengan bidang yang memuat garis kedua. 

Misalkan 𝑎 dan 𝑏 suatu garis. Akan dibuktikan bahwa  𝑎 ⊥ 𝑏. 

Cara 1: 

1. Tentukan bidang yang memuat 𝑎, misal bidang U. 

2. Buktikan 𝑏 ⊥ U. 

Gambar 2.8 Garis tegak lurus semua garis pada bidang 

Gambar 2.9 Garis tegak lurus bidang 
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3. Akibatnya, 𝑏 tegak lurus dengan semua garis pada bidang U, termasuk 𝑎. 

a

b

U
 

Cara 2: 

1. Tentukan bidang yang memuat 𝑏, misal bidang W. 

2. Buktikan 𝑎 ⊥ W. 

3. Akibatnya, 𝑎 tegak lurus dengan semua garis pada bidang W, termasuk 𝑏. 

a
b

W

 

(3) Misalkan 𝑝 sebuah garis, U sebuah bidang. 

Jika 𝑝 ⊥ U, maka semua bidang yang melalui 𝑝 akan tegak lurus U. 

U

p

U1

U2
U3

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Semua bidang yang melalui garis 𝑝 akan tegak lurus bidang U 
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2.1.6.3 Proyeksi pada Bangun Ruang 

2.1.6.3.1  Proyeksi TItik pada Garis 

A’

A

g
 

Gambar 2.11 Proyeksi titik pada garis 

Titik A diproyeksikan pada garis g yakni  titik A’. Titik A’ adalah proyeksi 

titik A pada garis g. 

2.1.6.3.2 Proyeksi Garis pada Garis 

A

A’

B

B’g
 

Gambar 2.12 Proyeksi garis pada garis lain 

𝐴′𝐵′      adalah proyeksi 𝐴𝐵     pada garis g. 

2.1.6.3.3  Proyeksi Titik pada Bidang 

 

 

Gambar 2.13 Proyeksi titik terhadap bidang 

 A’ 

  A 

𝛼 
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Proyeksi titik A pada bidang 𝛼 adalah titik tembus garis yang tegak lurus dari 

A pada bidang 𝛼  (Titik A’ adalah hasil proyeksi titik A). 

A’= proyeksi A pada bidang 𝛼 

𝛼  = bidang proyeksi 

2.1.6.3.4 Proyeksi Garis pada Bidang 

(1) Jika garis sejajar bidang 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Proyeksi sebuah garis yang sejajar bidang  

𝐴′𝐵′      merupakan proyeksi 𝐴𝐵     pada bidang 𝛼. 

(2) Jika garis tegak lurus bidang 

 

 

 

Gambar 2.15 Proyeksi sebuah garis yang tegak lurus bidang 

Garis g tegak lurus bidang 𝛼. Proyeksi garis g pada bidang 𝛼 merupakan 

sebuah titik yaitu titik B. Jadi, titik B adalah proyeksi garis g pada bidang 𝛼. 

α 

 

 A’  B’ 

 A 

 B 

 

𝛼 

g 

 B 
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(3) Jika garis memotong bidang 

 

 

 

Gambar 2.16 Proyeksi sebuah garis yang memotong bidang 

𝐴𝐵     menembus bidang 𝛼 di B. Proyeksi 𝐴𝐵     pada bidang 𝛼 adalah 𝐴′𝐵     .  

2.1.6.4 Jarak pada Bangun Ruang 

2.1.6.4.1 Jarak antara Dua Titik  

Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis terpendek yang 

dibentuk oleh kedua titik tersebut. Misalkan jarak antara titik A dan B merupakan 

panjang ruas garis yang dibentuk oleh titik A dan B. 

 

 

 

2.1.6.4.2 Jarak Titik ke Garis 

Jika sebuah titik A dan sebuah garis l terletak pada satu bidang 𝛼 maka 

jarak antara titik A dan garis l dapat ditunjukkan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Buat garis 𝑚 melalui A sehingga 𝑚 ⊥ 𝑙. 

(2) Menetukan titik perpotongan garis 𝑚 dan  𝑙 misal di titik B. 

(3)  AB      adalah jarak titik A ke garis 𝑙. 

𝛼 

A

’ 

A 

B 

g 

U 
A 

B 

Gambar 2.17 Jarak antara dua titik 
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A
B

lm


 

 

Jika garis l terletak pada bidang 𝛼 dan titik A tidak terletak pada bidang 𝛼 maka 

jarak antara titik A dan garis l dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Buat ruas garis AA1
      ⊥ 𝛼 . 

(2) Melalui titik A1 buatlah ruas garis tegak lurus l sehingga memotong l di titik 

A2. 

(3) Jarak titik A ke garis l adalah  AA2
      . 

A

A1 l


A2

 

 

2.1.6.4.3 Jarak Titik ke Bidang 

Jika sebuah titik P terletak pada bidang 𝛼 maka jarak antara titik P dengan 

bidang 𝛼 adalah 0. Sedangkan jika titik P tidak terletak pada bidang 𝛼 maka 

jaraknya dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

P

 Q

m

k l

 

 

 

Gambar 2.18 Jarak titik ke garis yang terletak pada satu bidang 

Gambar 2.19 Jarak titik ke garis yang tidak terletak pada satu bidang 

Gambar 2.20 Jarak titik  ke bidang  
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(1) Buat garis 𝑚 melalui 𝑃, 𝑚 ⊥ 𝛼. 

(2) Menetukan titik perpotongan garis 𝑚 dan  bidang 𝛼 misal di Q. 

(3) Jarak titik P ke bidang 𝛼 adalah  PQ     . 

2.1.6.4.4 Jarak antara Dua Garis Sejajar 

Jika ada dua buah garis, maka hubungan antara keduanya meliputi saling 

berpotongan, sejajar, berimpit, dan bersilangan. Jarak dua garis yang saling 

berpotongan atau berimpit adalah 0. Jarak antara dua garis yang saling sejajar 

akan dibahas di sini. Sedangkan jarak dua garis yang bersilangan akan dijelaskan 

pada pembahasan yang berbeda. 

Jika terdapat sebuah bidang 𝛼, garis l dan k terletak pada bidang 𝛼 

sehingga 𝑙 ∥ 𝑘, maka jarak keduanya dapat ditentukan dengan langkah-langkah 

berikut: 

(1) Buat garis y pada bidang 𝛼, 𝑦 ⊥ 𝑘, 𝑦 ⊥ 𝑙. 

(2) Misalkan y berpotongan dengan k di D dan l berpotongan dengan y di E. 

(3) Jarak 𝑘 dan 𝑙 adalah panjang DE    .  

 l

k
D

E

y

 

  Gambar 2.21 Jarak antara dua garis yang sejajar  
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2.1.6.4.5 Jarak Garis ke Bidang 

Jika sebuah garis terletak atau memotong suatu bidang maka jarak antara 

garis tersebut dengan bidang adalah 0. Jadi, hanya garis sejajar bidang saja yang 

mempunyai jarak. 

m
P

U
P’

 

 

Langkah-langkah untuk menentukan jarak garis 𝑚 bidang U, m sejajar bidang U: 

(1) Tentukan satu titik sebarang pada garis m, misalkan titik P.  

(2) Melalui titik P, lukislah garis tegak lurus m dan bidang U. 

(3) Misalkan P’ adalah titik tembus garis tersebut pada bidang U. 

(4) Jarak garis m ke bidang U adalah panjang ruas garis PP’     . 

2.1.6.4.6 Jarak antara Dua Bidang 

Dua bidang yang saling berpotongan mempunyai jarak 0. Jadi, jarak antara 

dua bidang hanya dapat dicari jika keduanya sejajar. 

m

V

U

E

D

 

 

 

Gambar 2.22 Jarak antara garis ke bidang yang sejajar 

Gambar 2.23 Jarak antara dua bidang yang sejajar 
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Langkah-langkah untuk menentukan dua bidang yang sejajar U dan V: 

(1) Buat garis m, 𝑚 ⊥ U, 𝑚 ⊥ V. 

(2) Misalkan D adalah titik tembus garis m pada bidang U, E titik tembus garis m 

pada bidang V. 

(3) Jarak antara bidang U dan V adalah panjang ruas garis DE. 

2.1.6.4.7 Jarak Dua Garis yang Bersilangan 

Dua garis dikatakan bersilangan satu sama lain jika keduanya tidak sejajar, 

tidak berpotongan dan tidak terletak pada satu bidang. Untuk menentukan jarak 

antara dua garis yang bersilangan dapat digunakan langkah-langkah berikut: 

Cara 1: 

Misalkan garis g dan h saling bersilangan satu sama lain.  

(1) Lukis garis  𝑔, ∥ 𝑔 dan 𝑔, berpotongan dengan . 

(2) Buat bidang 𝛼 yang memuat 𝑔, dan . 

(3) Tentukan satu titik sebarang pada 𝑔, misalkan titik X.  

(4) Proyeksikan titik X pada 𝛼 sehingga diperoleh titik X1. Akibatnya XX1
      ⊥ g 

dan XX1
      ⊥ 𝛼. 

(5) Buat garis 𝑔,, ∥ 𝑔, melalui titik X1. Misalkan 𝑔,, berpotongan dengan  di titik 

P. 

(6) Tarik garis ∥ XX1
       melalui titik P sehingga memotong 𝑔 di titik Q. 

(7)  𝑃𝑄       jarak garis 𝑔 dan . 
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g

g" g'
h

X

X1

Q

P
 

 

Cara 2: 

Jika garis g dan h bersilangan secara tegak lurus, maka jarak antara keduanya 

dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Lukislah bidang 𝛼 yang memuat garis g, 𝛼 ⊥ . 

(2) Misalkan 𝛼 ⊥  di P. 

(3) Buat garis ⊥ 𝑔 melalui titik P, misalkan garis tersebut memotong 𝑔 di titik Q. 

(4) Jarak garis 𝑔 dan  adalah  𝑃𝑄     . 

g

h

P


Q

 

Cara 3: 

Misalkan garis g dan h saling bersilangan satu sama lain, maka jarak antara garis 

g dan h adalah sebagai berikut: 

(1)  Lukis garis 𝑔, ∥ 𝑔, 𝑔, berpotongan dengan  dan , ∥ , , berpotongan 

dengan 𝑔. 

(2) Buat bidang 𝛼 yang memuat 𝑔, dan . Buat bidang 𝛽 yang memuat ,  dan 𝑔. 

Akibatnya 𝛼 ∥ 𝛽. 

Gambar 2.24 Jarak antara dua garis saling bersilangan cara 1 

Gambar 2.25 Jarak antara dua garis saling bersilangan cara 2 
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(3) Jarak garis 𝑔 dan  = jarak bidang 𝛼 dan 𝛽. 

(4) Tentukan satu titik sebarang pada 𝑔, misalkan titik X. Proyeksikan titik X 

pada 𝛼 sehingga diperoleh titik X1. Akibatnya XX1
      ⊥ 𝑔 dan XX1

      ⊥ 𝛼. 

(5) Buat garis 𝑔,, ∥ 𝑔,melalui titik X1 dan 𝑔,, berpotongan dengan . Misalkan 

𝑔,,berpotongan dengan   di titik P. 

(6) Tarik garis ∥ XX1
      melalui titik P sehingga memotong 𝑔 di titik Q. 

(7)  𝑃𝑄      adalah jarak garis 𝑔 dan  . 





g

g" g'
h

h'
X

X1P

Q

 

 

  

2.2 Kerangka Berpikir 

Sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika itu sulit untuk 

dipelajari. Pandangan tentang sulitnya matematika dapat mempengaruhi 

pembelajaran  matematika di sekolah, yang dalam penelitian ini akan diukur 

melalui kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis seseorang dalam 

suatu bidang studi tidak terlepas dari pemahamannya terhadap materi bidang studi 

tersebut. Dengan demikian agar peserta didik dapat berpikir kritis dalam 

matematika, maka dia harus memahami matematika dengan baik. 

Gambar 2.26 Jarak antara dua garis saling bersilangan cara 3 
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Pembelajaran yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dapat berbentuk pemberian soal pada peserta didik. 

Soal tersebut disajikan sesuai dengan indikator-indikator kemampuan berpikir 

kritis sehingga memacu berkembangnya kemampuan berpikir kritis. Untuk 

mengatasi hal tersebut, guru hendaknya menerapkan inovasi dalam pembelajaran 

salah satunya dengan menerapkan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Melalui langkah-langkah yang terdapat dalam strategi pembelajaran TTW peserta 

didik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. 

Selain dengan penerapan strategi pembelajaran yang sesuai, diperlukan 

suatu media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung 

pembelajaran adalah media LKPD. Melalui LKPD peserta didik dapat berlatih 

menemukan konsep materi serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis mereka. 

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, melalui penerapan strategi 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD diharapkan hasil tes kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dapat mencapai KKM, kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan pembelajaran strategi TTW berbantuan LKPD juga diharapkan lebih baik 

daripada kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan pembelajaran 

ekspositori. 

 

2.3  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD efektif 
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terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X, dengan memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

1. Hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan strategi Think Talk Write (TTW) berbantuan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD lebih baik daripada kemampuan 

berpikir kritis peserta didik di kelas kontrol. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode  Penentuan Objek 

3.1.1 Populasi  

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA 

Negeri 1 Temanggung kelas X-1 sampai dengan X-7 tahun ajaran 2012/2013 

dengan jumlah peserta didik 217 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2010: 61) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 62). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling.  

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelompok peserta didik. Satu 

kelompok peserta didik masuk dalam satu kelas eksperimen, yaitu kelas X-7 dan 

X-1 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diuji normalitas, 

homogenitas, dan kesamaan rata-rata untuk mengetahui apakah peserta didik dari 

kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang seragam atau tidak. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
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kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 2). Variabel dalam penelitian 

ini adalah strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD dan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua variabel tersebut akan dibedakan 

menjadi variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 4). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan LKPD.  

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2010: 4). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang 

akan digunakan adalah True Experimental bentuk posttest-only control design. 

Desain penelitian tersebut hanya akan menggunakan posttest pada sampel yang 

telah diambil. Sedangkan pretest tidak dilaksanakan berdasarkan tipe desain ini. 

Namun, sebagai pengganti pretest, peneliti mengambil data awal dari nilai 

ulangan semester gasal di sekolah penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua kelas sampel, yaitu satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Berikut merupakan pola desain penelitian yang 

digunakan (Sugiyono, 2009: 112): 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

 Group Variabel terikat Post test 

R Eksperimen X O1 

R Kontrol  O2 

 

keterangan: 

R : kelompok yang masing-masing dipilih secara random 

X : treatment (perlakuan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write 

berbantuan LKPD) 

O1, O2 : Hasil tes kemampuan berpikir kritis. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam 

penelitian. 

(1) Menyusun instrumen penelitian baik untuk pembelajaran kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. 

(2) Validasi instrumen penelitian dengan dosen pembimbing. 

(3) Mengambil nilai ujian akhir semester gasal sebagai data awal untuk mencari 

homogenitas, normalitas, dan kesamaan dua rata-rata. 

(4) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan 

teknik cluster random sampling. 

(5) Uji coba soal postes pada kelas yang telah mempelajari materi dimensi tiga. 

(6) Menganalisis hasil tes uji coba soal untuk menentukan validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan taraf kesukaran soal. 

(7) Menentukan soal mana yang layak digunakan dalam penelitian. 
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(8) Menerapkan strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD pada 

materi dimensi tiga pada kelas eksperimen. 

(9) Pada akhir pembelajaran diadakan postes yang mengukur kemampuan 

berpikir kritis peserta didik di masing-masing kelas. 

(10) Menganalisis hasil postes kelas eksperimen untuk mengetahui apakah 

pembelajaran dengan strategi Think Talk Write berbantuan LKPD dapat 

mencapai ketuntasan. 

(11) Menganalisis postes kedua kelas untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

antara hasil belajar dengan pembelajaran strategi Thik Talk Write 

berbantuan LKPD pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Menyusun laporan penelitian. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMA N 1 Temanggung Kabupaten Temanggung. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei-27 Mei 2013. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya 

(Arikunto, 2006: 158). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang banyaknya peserta didik kelas X dan kriteria ketuntasan 

minimal nilai matematika. 
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3.5.2 Metode Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006: 150). Metode tes 

digunakan untuk memperoleh data hasil tes kemampuan berpikir kritis.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis sehingga  

mudah diolah (Arikunto, 2006: 60). Instrumen pada penelitian ini adalah 

instrumen tes kemampuan berpikir kritis. Perbedaan tes ini dengan tes biasanya 

adalah adanya indikator kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik yang 

akan dinilai. Bentuk tes yang digunakan adalah tipe uraian dengan pertimbangan 

bahwa dalam menjawab soal, siswa dituntut untuk menjawabnya secara rinci, agar 

proses berpikir, ketelitian, kejelasan dan sistematika penyusunan jawaban dapat 

terlihat. Instrumen tes ini akan diberikan berupa postes untuk masing-masing 

kelas, baik eksperimen maupun kontrol. 

 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Uji Coba Instrumen 

3.7.1.1 Analisis Validitas  

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2009: 65), mengungkapkan 

bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 
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diukur. Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagai berikut.  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti  

  𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal  

  Y : Jumlah skor total  

  𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

  𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2009: 72). 

Hasil perhitungan rxy  dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, 

dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. Jika rxy > rtabel maka item tersebut valid dan 

sebaliknya. 

Soal yang diujicobakan berupa soal uraian yang terdiri dari 10 soal. Soal 

ini diujicobakan di kelas XI IPA 4 yang banyaknya 28 peserta didik. Berikut ini 

peneliti akan menyajikan hasil uji coba soal yang telah dilakukan. 

 

Tabel 3.2 Perolehan validitas butir soal 

Butir Soal Skor Validitas Kriteria 

1 0,532 Valid 

2 0,684 Valid 

3 0,627 Valid 

4 0,431 Valid 

5 0,296 Tidak valid 

6 0,625 Valid 

7 0,463 Valid 
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8 0,619 Valid 

9 0,321 Tidak valid 

10 0,474 Valid 

r tabel = 0,388 

 

Berdasarkan hasil uji coba soal diperoleh hasil bahwa dari sepuluh soal 

yang diujicobakan terdapat delapan butir soal yang valid (butir 1,2,3,4,6,7,8, dan 

10) karena koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh lebih tinggi dari rtabel. 

Sedangkan dua soal lainnya (butir 3 dan 8) belum bisa dikatakan valid karena 

koefisien korelasi yang diperoleh kurang dari rtabel.  

3.7.1.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2009: 

86). Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha 

sebagai berikut. 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
  

 

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

  𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝜎𝑡  : varians total 
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Dengan rumus varians  𝜎2 : 

𝜎2 =
 𝑋2 −

( 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes. 

(Arikunto, 2009: 109-110) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟11 dikonsultasikan dengan 

harga r tabel, jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka item tes yang di uji cobakan reliabel.  

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,533. 

Koefisien reliabilitas 0,533 lebih besar dibandingkan dengan r tabel = 0,388. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tersebut reliabel. Akibatnya, soal tersebut 

dapat digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kritis peserta didik.  

3.7.1.3 Analisis Tingkat  Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

mudah atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Rumus yang digunakan untuk menghitung 

taraf kesukaran butir soal uraian dalam Arifin (2012: 134-135) adalah sebagai 

berikut. 

TK =
Rata − rata

Skor maksimum tiap soal
 

dengan 

Rata − rata =
Jumlah skor peserta didik peserta didik tiap soal

Jumlah peserta didik
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Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal dapat digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Taraf kesukaran (TK) Kriteria 

0,00 ≤ 𝑇𝐾 < 0,30 Soal Sukar 

0,30 ≤ 𝑇𝐾 < 0,70 Soal Sedang 

0,70 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal Mudah 

Setelah dilakukan uji coba soal dan perhitungan indeks kesukaran diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Perolehan indeks kesukaran 

Nomor 

Soal 
TK Kriteria 

Nomor 

Soal 
TK Kriteria 

1 0,665 Sedang 6 0,219 Sukar 

2 0,396 Sedang 7 0,735 Mudah 

3 0,373 Sedang 8 0,723 Mudah 

4 0,292 Sukar 9 0,519 Sedang 

5 0,677 Sedang 10 0,204 Sukar 

 

3.7.1.4 Analisis Daya Pembeda 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal uraian 

adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
X KA − X KA

Skor maksimum soal
 

Keterangan: 

X KA : rata-rata kelompok atas, 

X KB : rata-rata kelompok bawah. 

Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda, dapat digunakan 

kriteria menurut Arikunto (2009: 218) sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Kriteria 

𝐷𝑃: 0.70 − 1.00 Baik Sekali 

𝐷𝑃: 0.40 − 0.70 Baik 

𝐷𝑃: 0.20 − 0.40 Cukup 

𝐷𝑃: 0.00 − 0.20 Jelek 

 

Tabel 3.6  Perolehan Daya Pembeda 

Nomor 

Soal 
DP Kriteria 

Nomor 

Soal 
DP Kriteria 

1 0,338 Cukup 6 0,213 Cukup 

2 0,335 Cukup 7 0,213 Cukup 

3 0,225 Cukup 8 0,213 Cukup 

4 0,215 Cukup 9 0,079 Jelek 

5 0,151 Jelek 10 0,213 Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba tersebut, maka soal-soal yang 

dipakai adalah soal nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Soal-soal yang dipilih tersebut sudah 

memenuhi indikator berpikir kritis dan indikator pencapaian kompetensi dasar 

untuk materi yang telah ditentukan. 

 

3.7.2 Analisis Data Awal 

Sebelum dilakukan percobaan, peneliti melakukan uji normalitas, 

homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata data awal yang diperoleh dari nilai 

semester gasal kelas eksperimen dan kontrol.  

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahi apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2010: 75) 
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penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap 

variabel penelitian yang akan dianalisis terdistribusi normal. Bila tidak normal 

maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Untuk 

data yang tidak terdistribusi normal, kita dapat menggunakan teknik statistik 

nonparametris.  

Suatu data membentuk distribusi normal jika data di atas dan di bawah 

rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya (Sugiyono, 2010: 76). 

Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan melakukan uji 𝜒2.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan jumlah kelas interval. 

(2) Menentukan panjang kelas interval. 

(3) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk menghitung 𝜒2 hitung. 

(4) Menghitung frekuensi harapan 

(5) Menghitung 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan rumus: 

 

(6) Membandingkan harga 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. Jika harga 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 kurang 

dari harga 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya. 

Dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

𝐻0: data berdistribusi normal. 

𝐻1:  data tidak distribusi normal. 

Setelah diperoleh 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 , maka 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

ini dibandingkan dengan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

dengan mengambil 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

>

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya (Sugiyono, 2010: 80-82). 

𝜒2 =
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
 

 



52 

 

 

 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Menurut Arikunto (2006: 320-321) di samping pengujian terhadap normal 

tidaknya distribusi data pada sampel, perlu kiranya peneliti melakukan pengujian 

terhadap kesamaan (homogenitas) beberapa bagian sampel, yakni seragam 

tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama.  

Untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dengan 

rumus sebagai berikut. 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠1

2

𝑠2
2

 

Keterangan: 

𝑠1
2 : varians yang besar 

𝑠2
2 : varians yang kecil. 

Dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, yang berarti distribusi bersifat homogen. 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, yang berarti distribusi bersifat tidak homogen atau 

menyebar. 

Setelah diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 , maka 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ini dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

dengan mengambil 𝛼 = 0,05. Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya (Sudjana, 2002: 250). 
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3.7.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar UAS 

semester gasal peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol sama. Uji 

kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji t. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2, 

dengan 

𝜇1 = rata-rata hasil belajar UAS semester 1 peserta didik kelas eksperimen. 

𝜇2 = rata-rata hasil belajar UAS semester 1 peserta didik kelas kontrol. 

Oleh sebab 𝑛1 ≠ 𝑛2 dan keduanya homogen, maka rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

dengan 

𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

Keterangan: 

𝑥 1    = rata-rata nilai  UAS semester 1 peserta didik pada kelas eksperimen, 

𝑥 2   = rata-rata nilai  UAS semester 1 peserta didik pada kelas kontrol, 

𝑛1   = jumlah peserta didik pada kelas eksperimen, 

𝑛2   = jumlah peserta didik pada kelas kontrol, 
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s     = simpangan baku, 

𝑠1  = simpangan baku kelas eksperimen, dan 

𝑠2  = simpangan baku kelas kontrol. 

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% dan dk = (𝑛1 + 𝑛2 − 2)(Sudjana, 2002: 239). 

3.7.3 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir merupakan analisis terhadap skor post test yang 

diperoleh kelas sampel, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Analisis 

tersebut meliputi uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis penelitian. 

3.7.3.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Suatu data membentuk distribusi normal jika data di atas dan di bawah 

rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya (Sugiyono, 2010: 76). 

Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan melakukan uji 𝜒2.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan jumlah kelas interval. 

(2) Menentukan panjang kelas interval. 

(3) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk menghitung 𝜒2 hitung. 

(4) Menghitung frekuensi harapan 

(5) Menghitung 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan rumus: 

 

(6) Membandingkan harga 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. Jika harga 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 kurang 

dari harga 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya. 

Dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

𝜒2 =
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
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𝐻0: data berdistribusi normal. 

𝐻1:  data tidak distribusi normal. 

Setelah diperoleh 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 , maka 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

ini dibandingkan dengan 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan mengambil 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

>

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya (Sugiyono, 2010: 80-82). 

3.7.3.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dengan 

rumus sebagai berikut. 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠1

2

𝑠2
2

 

Keterangan: 

𝑠1
2 : varians yang besar 

𝑠2
2 : varians yang kecil. 

Dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, yang berarti distribusi bersifat homogen. 

 𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, yang berarti distribusi bersifat tidak homogen atau menyebar. 

Setelah diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 , maka 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ini dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

dengan mengambil 𝛼 = 0,05. Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya (Sudjana, 2002: 250). 
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3.7.3.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk menguji apakah hasil belajar peserta didik 

pada materi dimensi tiga dengan strategi pembelajaran Think Talk Write 

berbantuan LKPD dapat mencapai ketuntasan. Indikator mencapai ketuntasan 

belajar yaitu mencapai ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan 

individual didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 76. 

Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu presentase peserta didik yang 

mencapai ketuntasan individual minimal sebesar 76%.  

Untuk menguji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜋 ≤ 0,755 (hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD belum mencapai ketuntasan 

klasikal) 

𝐻1: 𝜋 > 0,755 (hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD sudah mencapai ketuntasan 

klasikal) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

 

keterangan:  z : nilai t yang dihitung, 

x : peserta didik yang tuntas secara individual, 

𝜋0 : nilai yang dihipotesiskan, 

n : banyaknya anggota sampel. 
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Dalam hal ini nilai 𝛼 = 5% dan 𝜋0 = 0,755, kriteria yang digunakan yaitu 

tolak 𝐻0 jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼 . (Sudjana, 2002: 233-234). 

3.7.3.4 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Akhir) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 

tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dari kedua kelompok sampel. Uji 

perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji t. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

H0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD tidak lebih baik dari rata-

rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori) 

H1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD lebih baik dari rata-rata 

hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑆∙ 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan  𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2  

dan sebaliknya (Sudjana, 2002: 239). 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.1.1 Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas ekperimen menggunakan strategi Think Talk Write 

berbantuan lembar kegiatan peserta didik. Proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen untuk masing-masing pertemuan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1.1.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah hal kesejajaran dan 

ketegaklurusan. Peserta didik mempelajari materi dua garis yang sejajar dalam 

ruang dimensi tiga, garis yang sejajar bidang dalam ruang dimensi tiga, dua 

bidang sejajar dan dua garis yang bersilangan dalam ruang dimensi tiga. 

Pembelajaran dimulai dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

Pembentukan kelompok dilakukan secara acak dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. Setelah siswa dikelompokkan, mereka duduk sesuai dengan 

kelompoknya dan guru membagikan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). 

Setelah menyelesaikan LKPD secara berkelompok, perwakilan kelompok yang 

ditunjuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Proses pembelajaran yang terjadi untuk tiap-tiap tahap dari strategi TTW 

untuk pertemuan pertama ini adalah sebagai berikut. 
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a. Ketika tahap think yaitu siswa secara individu memahami masing-masing 

soal yang ada di LKPD. Guru memberikan pengarahan apa yang harus 

dilakukan siswa pada tahap ini. 

b. Ketika tahap talk yaitu siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-

masing. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan 

ide/pendapatnya. Pada tahap ini terjadi proses pertukaran ide antar siswa. 

Setelah LKPD selesai dikerjakan, setiap kelompok ditunjuk untuk 

mengemukakan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dalam hal ini, hanya 

perwakilan kelompok yang menyampaikan hasil diskusi setiap kelompok. 

c. Tahap yang terakhir yaitu tahap write. Guru memberi konfirmasi mengenai 

jawaban yang benar. Jika perlu, guru memberikan penjelasan materi yang 

dirasa kurang. Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Tahapan write terlihat pada saat setiap siswa diberi kesempatan 

untuk menuliskan kesimpulan ataupun penjelasan materi dari guru. 

Ketika akhir pembelajaran, guru memberikan kuis kepada siswa. Masing-

masing siswa mengerjakan kuis secara individu. Guru memberikan tugas 

pekerjaan rumah untuk dikerjakan secara individu. Tugas tersebut berupa soal-

soal yang berkaitan dengan hal kesejajaran dan ketegaklurusan. 

4.1.1.1.2 Pertemuan 2 

Pada pertemuan kedua membahas materi cara menentukan jarak titik ke 

titik, jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Sebelum pembelajaran dimulai, 

peserta didik dibimbing untuk berkelompok sesuai dengan kelompok pada 
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pertemuan pertama. Saat proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini, peserta 

didik juga diberi LKPD yang harus diselesaikan secara berkelompok. 

Proses pembelajaran yang terjadi untuk setiap tahap dari model TTW untuk 

pertemuan kedua adalah sebagai berikut. 

a. Pada tahap think peserta didik mencermati LKPD dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga dibimbing agar 

menandai mana soal yang sulit. 

b. Pada tahap talk peserta didik mengkomunikasikan atau berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing peserta didik mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat mengenai soal-soal yang telah mereka 

kerjakan terlebih dahulu. Setelah semua LKPD terisi, perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

c. Pada tahap write dimulai dengan guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan 

peserta didik. Setelah mendapat jawaban yang benar, guru membimbing 

peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dan menuliskan 

kesimpulan tersebut. 

Pertemuan kedua diakhiri dengan pemberian kuis yang harus dikerjakan 

secara individu dalam waktu 10 menit. Setelah itu, peserta didik diberi tugas 

pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. 

Pada pertemuan kedua ini peserta didik sudah mulai menyesuaikan diri 

dengan strategi yang diterapkan. Peserta didik terlihat antusias untuk mengerjakan 

soal-soal yang disajikan dalam LKPD. Kendala yang muncul pada pertemuan 
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kedua ini adalah siswa kurang bisa mengatur waktu dalam mengerjakan dan 

masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. 

4.1.1.1.3 Pertemuan 3 

Materi yang dibahas dalam pertemuan ketiga adalah cara menentukan jarak 

dua garis sejajar dan jarak garis dengan bidang yang sejajar. Tujuan dari 

pembelajaran ini adalah siswa dapat menentukan jarak dua garis sejajar dan jarak 

garis dengan bidang yang sejajar. 

Pada awal pembelajaran guru menggali pengetahuan siswa. Guru memberi 

pertanyaan kepada siswa. Setelah siswa menjawab, guru memberi konfirmasi atas 

jawaban yang diberikan oleh siswa. Setelah itu, siswa berkelompok dengan 

kelompok yang telah dibentuk. Kemudian guru membagikan LKPD yang harus 

siswa kerjakan. 

Proses pembelajaran yang terjadi untuk setiap tahap dari strategi TTW 

untuk pertemuan ketiga adalah sebagai berikut. 

a. Tahap think yaitu siswa memahami soal-soal yang ada di LKPD, kemudian 

mengerjakan soal-soal secara individu terlebih dahulu. 

b. Tahap talk yaitu siswa berdiskusi dalam kelompoknya. Setelah selesai 

mengerjakan LKPD, perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil 

diskusi kelompok mereka. 

c. Tahap write yaitu siswa menuliskan hasil diskusi mereka yang jawabannya 

telah dikonfirmasi oleh guru. Selain itu, mereka juga menulis kesimpulan 

hasil pembelajaran yang ditarik bersama-sama dengan guru. 
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Guru memberikan penjelasan materi yang dirasa masih kurang. Kemudian, 

siswa diberi soal kuis untuk dikerjakan secara individu. Di akhir pembelajaran 

siswa diberi tugas pekerjaan rumah untuk latihan mereka. Pada pertemuan ketiga 

ini, keaktifan siswa bertanya sudah mulai terlihat. 

4.1.1.1.4 Pertemuan 4 

Pada pertemuan ke empat membahas materi cara menentukan jarak dua 

bidang yang sejajar dan jarak dua garis yang bersilangan. Guru memberikan 

pertanyaan untuk menggali pengetahuan pra syarat siswa. Kemudian guru 

mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

telah dibentuk pada pertemuan pertama. Setelah siswa berkelompok, guru 

membagikan LKPD kepada setiap siswa. 

Proses pembelajaran yang terjadi untuk setiap tahap dari strategi TTW 

adalah sebagai berikut. 

a.  Pada tahap think peserta didik mencermati LKPD dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga dibimbing agar 

menandai mana soal yang sulit. 

b. Pada tahap talk peserta didik mengkomunikasikan atau berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing peserta didik mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat mengenai soal-soal yang telah mereka 

kerjakan terlebih dahulu. Setelah semua LKPD terisi, perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

c. Pada tahap write dimulai dengan guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan 

peserta didik. Setelah mendapat jawaban yang benar, guru membimbing 
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peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dan menuliskan 

kesimpulan tersebut. 

Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan pemberian kuis dan tugas pekerjaan rumah. Kuis ini harus dikerjakan oleh 

siswa secara individu. Secara umum pembelajaran dengan strategi TTW 

berbantuan LKPD ini sudah berjalan lebih lancar daripada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. 

4.1.2 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal dari kedua 

sampel. Data awal yang digunakan adalah data hasil ujian semester akhir semester 

gasal mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Temanggung tahun 

pelajaran 2012/2013. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1:  data sampel berasal dari populasi yang tidak distribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan mengambil 

𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Dalam hal lainnya, H0 diterima. 

Dari hasil analisis uji normalitas data awal kelas eksperimen diperoleh 

𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 10,974. Dengan dk = (6-1) = 5 dan α = 5% diperoleh hasil  
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𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   = 11,070. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen  

Data   Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas 

eksperimen  

10,974 11,070 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas 

eksperimen diperoleh 𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0 diterima. Jadi, data sampel  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 15. 

4.1.2.2 Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1:  data sampel berasal dari populasi yang tidak distribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan mengambil 

𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Dalam hal lainnya, H0 diterima. 

Dari hasil analisis uji normalitas data awal kelas kontrol diperoleh 

𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 9,851. Dengan dk = (6-1) = 5 dan α = 5% diperoleh 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   =

11,070. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

2

hitung 2

tabel
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol 

Data   Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol  

9,851 11,070 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas kontrol 

diperoleh 𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0 diterima. Jadi, data sampel  berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 16. 

4.1.2.3 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai awal dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, yang berarti data awal bersifat homogen. 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, yang berarti data awal tidak homogen atau menyebar. 

Kriteria pengujiannya adalah jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝛼(𝑣1 ,𝑣2)dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya. 

Dari hasil perhitungan, diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,065756 dengan α = 5%, 

𝑛1 = 32, 𝑛2 = 31, serta dk pembilang 𝑛1 − 1 = 31 dan dk penyebut  𝑛2 − 1 =

30 diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,794. Hasil analisis uji homogenitas data awal dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

Data 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria 

Nilai UAS matematika 

semester gasal kelas 

sampel 

1,065756 1,794 Homogen 

2

hitung 2

tabel
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Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  akibatnya H0 diterima. Artinya data awal yang 

diperoleh baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang digunakan dalam 

penelitian mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 17. 

4.1.2.4 Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji Dua Pihak) Data Awal 

Uji kesamaan dua rata-rata (uji dua pihak) digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua sampel yang dipilih memiliki kesamaan rata-rata yang signifikan 

atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

210 :  H (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

211 :  H  (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

dimana dk = ( 221  nn ) dengan 𝛼 = 5% dan sebaliknya. 

Hasil analisis data uji kesamaan dua rata-rata kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 

4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Tahap Awal 

Data thitung ttabel Kriteria 

Nilai UAS 

matematika semester 

gasal kelas sampel 

-0,882 1,998 Rataan sama 

 

Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata data tahap awal 

diperoleh −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,998 < −0,882 < 1,998 maka 𝐻0 
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diterima. Jadi, tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas. 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 18. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir merupakan analisis terhadap data hasil post test yang 

diperoleh kelas sampel, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Analisis 

tersebut meliputi uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis penelitian. 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1:  data sampel berasal dari populasi yang tidak distribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan 

mengambil 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Dalam hal lainnya, H0 diterima. 

Dari hasil analisis uji normalitas data akhir kelas eksperimen diperoleh 

𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,422. Dengan dk = (6-1) = 5 dan α = 5% diperoleh 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   =

11,070. Hasil analisis uji normalitas data akhir kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen  

Data   Kriteria 

Nilai Kemampuan 

Berpikir Kritis 

4,422 11,070 Normal 

 

2

hitung 2

tabel
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas eksperimen 

diperoleh 𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0 diterima. Jadi, data hasil post test  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 20. 

4.1.3.2 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1:  data sampel berasal dari populasi yang tidak distribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan 

mengambil 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan 5. Dalam hal lainnya, H0 diterima. 

Dari hasil analisis uji normalitas data akhir kelas kontrol diperoleh 

𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,728. Dengan dk = (6-1) = 5 dan α = 5% diperoleh 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   =

11,070. Hasil analisis uji normalitas data akhir kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol  

Data   Kriteria 

Nilai Kemampuan 

Berpikir Kritis  
5,728 

11,070 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas kontrol 

diperoleh 𝑋2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0 diterima. Jadi, data hasil post test  

2

hitung 2

tabel
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berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 21. 

4.1.3.3 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai akhir dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, yang berarti data akhir bersifat homogen. 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, yang berarti data akhir tidak homogen atau menyebar. 

Kriteria pengujiannya adalah jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝛼(𝑣1 ,𝑣2)dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya. 

Dari hasil perhitungan, diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,413 dengan α = 5%, 𝑛1 = 32, 

𝑛2 = 31, serta dk pembilang 𝑛1 − 1 = 31 dan dk penyebut  𝑛2 − 1 = 30 

diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,794. Hasil analisis uji homogenitas data akhir dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

Data 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria 

Hasil Tes 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

1,413 1,794 Homogen 

 

Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  akibatnya H0 diterima. Artinya data akhir yang 

diperoleh baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang digunakan dalam 

penelitian mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 22. 
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4.1.3.4 Uji Hipotesis I (Uji Kriteria Ketuntasan) 

4.1.3.4.1 Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelas Eksperimen (Uji Proporsi) 

Berdasarkan perhitungan secara manual, diperoleh hasil ketuntasan secara 

klasikal mencapai 90,32%. Untuk memperkuat hasil tersebut dilakukan uji 

ketuntasan belajar klasikal (uji proporsi). Uji ketuntasan belajar klasikal 

digunakan untuk mengetahui apakah persentase ketuntasan belajar klasikal peserta 

didik kelas eksperimen mencapai persentase yang telah ditetapkan di SMA Negeri 

1 Temanggung untuk mata pelajaran matematika yaitu 76%. Adapun hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≤ 75,5%; Hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD belum mencapai 

ketuntasan klasikal. 

𝐻1 : 𝜋 > 75,5% ; Hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran TTW berbantuan LKPD sudah mencapai 

ketuntasan klasikal. 

Kriteria pengujian untuk ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen adalah tolak 

H0 jika 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑍(0,5−∝)di mana 𝑍(0,5−∝) = 𝑍(0,45) = 1,64. 

Dari hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  kelas 

eksperimen = 1,867. Karena 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑍(0,5−∝), maka H0 ditolak. Jadi, persentase 

siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 76 sudah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 23. 
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4.1.3.5 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

Berdasarkan perhitungan secara manual, diperoleh rata-rata hasil tes 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada kelas eksperimen sebesar 83, 

sedangkan rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik pada kelas 

kontrol sebesar 68. Untuk memperkuat hasil tersebut dilakukan uji perbedaan dua 

rata-rata (uji pihak kanan). Uji perbedaan dua rata-rata (uji pihak kanan) 

digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kritis  peserta 

didik kelas X dengan strategi pembelajaran Think Talk Write pada materi jarak 

lebih dari rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik pada kelas kontrol. 

Adapaun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan pembelajaran TTW berbantuan LKPD tidak lebih baik dari 

rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan pembelajaran TTW berbantuan LKPD lebih baik dari rata-

rata hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2 . Dalam hal 

lainnya H0 ditolak. Harga t1−𝛼  dapat diperoleh dari daftar distribusi t dengan 

menggunakan dk = (n1 + n2 - 2) dan peluang (1 − 𝛼). 
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Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,065. Dengan menggunakan  

𝛼 = 5%, 𝑛1 = 31, 𝑛2 = 32  diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(0,95)(61) = 1,998. Hasil analisis 

uji perbedaan dua rata-rata (uji pihak kanan) dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji Pihak Kanan) 

Kelas N 
Rata-

rata 
s

2 
sgabungan thitung ttabel 

Kontrol  32 68 85,419 
73,138 7,065 1,998 

Eksperimen 31 83 60,447 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata (uji pihak kanan) 

diperoleh bahwa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻𝑜  ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 24. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik diperoleh 

bahwa 90,32% peserta didik memperoleh nilai ≥ 76. Hasil perhitungan uji 

ketuntasan klasikal kelas eksperimen diperoleh 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,867 dan 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑧𝑡𝑎𝑏 𝑒𝑙 , sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi peserta didik yang mencapai 

ketuntasan belajar lebih dari 76%, sehingga dapat dinyatakan bahwa peserta didik 

telah mencapai ketuntasan belajar. 
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Hasil ini diperoleh disebabkan oleh beberapa hal antara lain peserta didik 

yang antusias selama pembelajaran. Mulai dari pertemuan pertama sudah terlihat 

keaktifan peserta didik. Peserta didik aktif bertanya, mencari tahu tentang hal-hal 

yang kurang dimengerti dan berkompetisi untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok mereka. 

Setelah diterapkan strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan 

LKPD pada kelas eksperimen dan pembelajaran ekspositori pada kelas kontrol, 

terlihat bahwa kemampuan berpikir kritis kedua kelas tersebut berbeda. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik diperoleh bahwa 

nilai rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis untuk kelas eksperimen yaitu 

83, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 68. Ini berarti kemampuan berpikir kritis 

peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada kelas kontrol. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

perlakuan pada kedua kelas yaitu perbedaan penerapan strategi pembelajaran. 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan dua rata-rata dari 

kedua kelas sampel yaitu uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan. Dari uji tersebut 

diperoleh t hitung = 7,0647 dan thitung = 7,0647 > t1−α= 1,669 yang menunjukkan 

bahwa rata-rata skor kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen yang 

menerapkan strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD dalam 

materi jarak dalam benda berdimensi tiga lebih baik daripada kelas dengan 

pembelajaran ekspositori. Hal ini sejalan dengan pendapat Zulkarnaini (2011) 

bahwa pembelajaran TTW mampu meningkatkan kemampuan menulis karangan 

deskripsi dan berpikir kritis peserta didik. 
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Pelaksanaan pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan kebosanan 

pada peserta didik. Untuk lebih memotivasi dan menghindari kebosanan pada 

peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat melakukan variasi 

dalam pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

membangkitkan minat belajar peserta didik. 

Penerapan strategi pembelajaran TTW berbantuan LKPD pada 

pembelajaran kelas eksperimen dirancang untuk memotivasi dan mengaktifkan 

peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung sehingga keterampilan berpikir 

kritis peserta didik dapat ditingkatkan. Peserta didik terlibat langsung dalam 

pembelajaran sehingga termotivasi untuk belajar. Selain itu, guru tidak sekedar 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memberi kesempatan 

pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menggali 

pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun diskusi antar kelompok. 

Melalui kelompok yang telah dibentuk, peserta didik saling berdiskusi 

menyelesaikan masalah yang diberikan dengan saling bertukar ide sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, peserta didik dapat dilatih 

untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam menarik suatu kesimpulan. 

Setelah selesai bekerja kelompok, peserta didik diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tujuan dari kegiatan presentasi ini adalah 

agar peserta didik mempunyai rasa percaya diri dalam memberikan pendapat serta 

untuk melaksanakan salah satu tahap dalam pembelajaran TTW yaitu tahap talk. 

Peserta didik kelas eksperimen antusias dalam mengerjakan LKPD. Dengan 

pertanyaan yang bersifat konstruktifis membuat peserta didik dapat memahami 
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materi dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori Brunner yang menyatakan bahwa 

dalam tahap ikonik guru biasanya menggunakan LKPD untuk menunjang 

pembelajaran. Melalui LKPD peserta didik dapat menemukan konsep dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui soal latihan yang ada karena 

soal-soal yang disajikan mengandung indikator-indikator kemampuan berpikir 

kritis. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan rata-rata kemampuan 

berpikir kritis antara peserta didik pada kelas eksperimen dengan peserta didik 

pada kelas kontrol adalah sebagai berikut. 

(1) Pada strategi pembelajaran TTW berbantuan LKPD, guru membentuk 

kelompok yang membantu peserta didik dalam memahami materi dan 

membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru (tahap think). 

Dalam tahap ini, peserta didik mampu memfokuskan pertanyaan, 

mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber, dan memutuskan suatu 

tindakan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan beberapa indikator 

kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, tahap think membantu peserta 

didik dalam mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Pada pembelajaran 

ekspositori, peserta didik lebih pasif dalam menerima materi, sehingga 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi bergantung pada 

kemampuan individu. 

(2) Pada pembelajaran TTW berbantuan LKPD, guru memberi kesempatan 

kepada setiap peserta didik untuk aktif dalam diskusi kelompok maupun 

diskusi antar kelompok (tahap talk). Dengan keaktifan peserta didik ini dapat 
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dilihat antusias dan semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Mereka 

menjadi terbiasa untuk menyampaikan pendapat, hasil diskusi kelompok, dan 

menanggapi pendapat temannya. Dalam tahap talk ini peserta didik mampu 

menganalisis argument, terampil memberikan alasan, membuat keputusan 

dan mempertimbangkan hasilnya serta dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Seperti halnya pada tahapan think, kemampuan peserta didik tersebut 

merupakan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, 

tahap talk tersebut membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. Pada pembelajaran ekspositori, guru hanya 

menyampaikan materi dan membahas latihan soal secara klasikal. Hal ini 

dapat menyebabkan kurangnya partisipasi peserta didik dalam menyampaikan 

gagasan mereka. Proses tanya jawab hanya akan didominasi oleh peserta 

didik yang memiliki keberanian untuk menyampaikan pertanyaan kepada 

guru. 

(3) Melalui pembelajaran TTW berbantuan LKPD, peserta didik lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep melalui diskusi dengan 

temannya. Melalui diskusi tersebut, akan terjalin komunikasi sehingga 

mereka akan lebih mudah dalam berbagi ide atau pendapat. Setelah proses 

berbagi ide atau pendapat, peserta didik akan menarik suatu simpulan serta 

menuliskannya pada LKPD (tahap write). Pada tahap write ini, peserta didik 

mampu mengidentifikasi kesimpulan, membuat ringkasan, serta ikut terlibat 

dalam membuat kesimpulan. Perilaku peserta didik pada tahap ini juga 

merupakan beberapa indikator dalam kemampuan berpikir kritis. Dengan 
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demikian, tahapan write membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan pembelajaran TTW 

memilki kelebihan yaitu: (1) lebih tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan karena melibatkan peserta didik secara langsung untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran, (2) pembelajaran TTW berbantuan LKPD dapat 

mengantarkan peserta didik mencapai ketuntasan belajar baik ketuntasan 

individual maupun klasikal, (3) pembelajaran TTW berbantuan LKPD lebih baik 

digunakan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis daripada 

pembelajaran ekspositori. Namun demikian dalam penelitian ini juga masih 

terdapat kelemahan antara lain memerlukan waktu yang relatif lama karena dalam 

pembelajaran peserta didik tidak langsung diberikan materi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa strategi 

pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD efektif terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas X pada materi pokok dimensi tiga karena 

memenuhi kriteria sebagai berikut. 

(1) Diperoleh hasil bahwa banyaknya peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar pada pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran Think Talk 

Write berbantuan LKPD lebih dari 76% yaitu 90,32%. Sehingga hasil tes 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran yang menerapkan 

strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD mencapai KKM. 

(2) Diperoleh hasil bahwa 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,065 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(0,95)(61) = 1,998 

sehingga 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan 

pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD lebih baik daripada 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan pembelajaran di 

kelas kontrol. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai 

berikut. 
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(1) Guru matematika dapat menerapkan strategi pembelajaran Think Talk Write 

berbantuan LKPD untuk memberikan hasil belajar dan kemampuan berpikir 

kritis yang baik dalam menyampaikan materi jarak dalam dimensi tiga. 

(2) Penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD 

memerlukan waktu yang relatif lama sehingga peneliti mengharapkan bagi 

pembaca yang akan menerapkan pembelajaran TTW agar mengatur waktu 

dengan baik sehingga pembelajaran lebih efektif. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 
 

NO KODE NAMA SISWA 

1 G-1 ABIA DARMA LEMUEL 

2 G-6 AJI NIKO PRATAMA PUTRA PANALUAN 

3 G-3 ALFIAN YUDWI LAKSONO 

4 G-4 ALYA ZULFATUNAJJA 

5 G-5 BANU TIARASARI SEKARING CENDANI 

6 G-6 BIMA SETYA NUGRAHA 

7 G-7 DEA ARSITA ARISANDI 

8 G-8 DEBBY PINGKAN SARI 

9 G-9 DEBORA YOHAN ANUGRAHANI 

10 G-10 DEWANGGA KHRISNA AJI 

11 G-11 DWI NURRUL KHASANAH 

12 G-12 EFRIDA DIAN CHESWARA 

13 G-13 FICTOR AMPUAN SAHALA SITUMEANG 

14 G-14 GISMA OKVINTIA LAURA SANTI 

15 G-15 LIA FARAH DIZA 

16 G-16 MUHAMMAD ISNAINI NUR IQBAL 

17 G-17 MUHAMMAD AL FARUQI 

18 G-18 MUHAMMAD HANIF INDRAWAN 

19 G-19 NADHIRA FITRIANI 

20 G-20 RANA JULLANAR JUMAN 

21 G-21 RATNA PURNAMASARI 

22 G-22 RISMA WILUJENG 

23 G-23 RIZKY BAYU AJI 

24 G-24 ROZA MISTIANA 

25 G-25 SITI KHOTIMAH 

26 G-26 SUTAN HANIF HIBATULLAH 

27 G-27 THEA IKMASIA TRIANA  DOMPAS 

28 G-28 WILODANU PUSPITO 

29 G-29 YOAN WIDANTISARI 

30 G-30 YULIA RILIGIAN KRISTI 

31 G-31 YUNITA PUTRI TUSRIYANI 
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 DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS KONTROL 

 

NO KODE NAMA SISWA 

1 A-1 AMIRUDIN SAID TRIWIBOWO 

2 A-2 ARIYA GATI  MUDITTHA DEVI 

3 A-3 AULIA KUSUMA WARDANI 

4 A-4 DINA CAHYA WARDANI 

5 A-5 ELY TIYASTUTI 

6 A-6 FAJRIEN DWI PERMATASARI 

7 A-7 HISYAM ALI NOVIANSYAH 

8 A-8 INDAH PRATIWI 

9 A-9 KHUSNUL DEWI ALFIANI 

10 A-10 KOHARUDIN ARIF FIRDAUS 

11 A-11 MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY 

12 A-12 MAGDALENI HASNA NURSETYA 

13 A-13 MARWAH NASITA PUTRI 

14 A-14 MUHAMMAD HARIS IFRONI 

15 A-15 MUHAMMAD ILHAM ADITYA 

16 A-16 

MUHAMMAD IQBAL 

MIFTACHUSYARIEF 

17 A-17 

MUHAMMAD YOGGA PRASTYA 

BATULIEU 

18 A-18 NADYA NAFTAH BERLIANA 

19 A-19 NADYA SALMADEVI 

20 A-20 NISA NUR HANIVA 

21 A-21 PUTRANTO WICAKSONO 

22 A-22 PUTRI LESTARI 

23 A-23 REZA PURNAMA ADI 

24 A-24 RIZKI AGUNG PRABAWA 

25 A-25 SALMA NISA ADIYANI 

26 A-26 SRI LESTARI 

27 A-27 TEGUH TRI SAPUTRO 

28 A-28 UMI KULTSUM 

29 A-29 UTARI NURWIJAYANTI 

30 A-30 VITA PERMATASARI 

31 A-31 WEGA MAULANA 

32 A-32 WINDY RINTO PRASETYO 

Lampiran 2 

 



84 

 

 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS 

UJI COBA 

   NO KODE NAMA 

1 U-1 ALIF MUSKI ADIBAH 

2 U-2 AMANDA PERMATA DEWI 

3 U-3 ANNISA AFRA MARTHA 

4 U-4 ANTOK KURNIYAWAN 

5 U-5 ASTRI RATNASARI W. 

6 U-6 CAHYANINGTYAS ZARA S.B. 

7 U-7 CHOIRUL LULUK FATIMAH 

8 U-8 CRISPINA AYU W.K. 

9 U-9 EDITA P.W. 

10 U-10 FIRMAN ROFII D 

11 U-11 FITRIA SARI TIRTAARDI 

12 U-12 FUAD WAFA' NAWAWI 

13 U-13 HANAN HAURA' B. 

14 U-14 HASNA ASWIRAH 

15 U-15 MARIA SCHOLASTICA P. 

16 U-16 MUFTIYATURROHMAH 

17 U-17 NASRUL AZIZ 

18 U-18 NIDA MA'RUFAH 

19 U-19 RENY MARLINA 

20 U-20 REVIAN D.F. 

21 U-21 REZA SURYA YUNIAR 

22 U-22 RIZAL SEPTIAN 

23 U-23 RIZKI ALFIANI 

24 U-24 SAPUTRI K. 

25 U-25 TEGAR WINDUARDI 

26 U-26 WISNU DEWANTORO 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Sekolah : SMA 

Kelas/Semester : X/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Bentuk Soal : Uraian 

Waktu  : 80 menit 

Standar Kompetensi         : Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang 

dimensi tiga 

Kompetensi Dasar                  : Menentukan jarak kedua titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dalam dimensi tiga 

 

No 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Materi Pokok Bentuk Soal 

No 

Soal 
Bobot Soal 

1.  
Peserta didik terampil 

memberikan penjelasan dasar 

(elementary clarification) 

Jarak antara titik 

dan garis 

Uraian/Essay 

 

1 10 

Jarak antara titik 

dan bidang 

2 10 

2.  
Peserta didik mampu 

menunjukkan keterampilan 

dasar (basic support) 

Jarak antara titik 

dan titik 

3 10 

Jarak  titik ke 

garis  

4 10 

Lampiran 4 
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3.  
Peserta didik dapat membuat 

keputusan dan 

mempertimbangkan hasilnya. 

Jarak antara 

garis dan bidang 

5 10 

Jarak antara dua 

garis yang 

sejajar 

6 
10 

4.  
Peserta didik dapat 

memberikan penjelasan lebih 

lanjut. 

Jarak titik ke 

bidang 

7 

 
10 

Jarak antara 

garis yang 

sejajar 

8 
10 

5.  
Peserta didik dapat 

menunjukkan ketrampilan 

mengatur strategi dan taktik 

Jarak antara dua 

bidang yang 

sejajar 

9 
10 

Jarak antara dua 

garis yang 

bersilangan 

10 
10 

 

Total Skor Maksimum = 100 
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Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Materi : Dimensi Tiga 

Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan semua soal berikut selengkap mungkin pada lembar jawaban. 

2. Setelah selesai, serahkan pekerjaan kepada guru. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

1. Perhatikan gambar berikut! 

a. Lengkapilah gambar tersebut sehingga 

diketahui jarak titik E ke garis BD! 

Mengapa kamu yakin bahwa gambar yang 

kamu buat adalah jarak titik E ke garis BD? 

b. Jika panjang rusuk kubus ABCD.EFGH 

adalah 8 cm, berapa panjang jarak antara 

titik E ke garis BD? 

 

 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

3. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang diagonal sisi 𝑎 2 cm. S merupakan 

proyeksi titik C pada bidang AFH. 

a. Gambarlah jarak antara titik A ke titik S. 

b. Berapa panjang jarak antara titik A ke titik S. 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P berada di 

pertengahan AD     dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis GP    . 

5. Diketahui kubus ABCD. EFGH, dengan panjang rusuknya 8cm. 

a. Manakah jarak ruas garis AE      dan bidang BDHF? Mengapa? 

b. Hitung jarak ruas garis AE      dan bidang BDHF. 

6. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai berikut. 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut 

adalah 6 cm. A adalah pertengahan 

diagonal TV dan B adalah pertengahan 

diagonal PR. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis WB 

dan AQ kemudian hitung panjang 

jaraknya! 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

P Q 

R S 

T U 

V W 

Lampiran 5 
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b. Temukan sepasang garis sejajar lainnya (yang tidak sejajar dengan ruas garis WB) 

yang jarak keduanya sama dengan jarak ruas garis WB dan AQ. Gambarlah jaraknya. 

7. Perhatikan gambar berikut! 

ABCD adalah persegi panjang dengan AB = 8 

cm, BC = 6 cm dan TA = TB = TC = TD = 13 

cm. 

a. Manakah jarak titik T ke bidang ABCD? 

Mengapa? 

b. Hitunglah jaraknya. 

 

 

 

 

8. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

b. Carilah sepasang ruas garis lain yang jaraknya sama dengan jarak antara ruas garis 

CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan gambarlah jaraknya. 

9. Sebuah kubus ABCD.EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. 

a. Manakah yang merupakan jarak antara bidang ACH dan bidang BEG? Mengapa? 

b. Hitunglah panjang jaraknya. 

c. Temukan sepasang bidang lain yang saling sejajar (tidak sejajar dengan ACH) 

dimana jarak sepasang bidang tersebut sama dengan jarak antara bidang ACH ke 

BEG. Lukiskan jaraknya. 

10. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

b. Berapa panjang jaraknya? 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas garis FD. Gambarlah jaraknya. 

 

---SELAMAT MENGERJAKAN--- 
 

 

  

A B 

C D 

T 
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Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Materi : Dimensi Tiga 

Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan semua soal berikut selengkap mungkin pada lembar jawaban. 

2. Setelah selesai, serahkan pekerjaan kepada guru. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

1. Perhatikan gambar berikut! 

a. Lengkapilah gambar tersebut sehingga 

diketahui jarak titik E ke garis BD! 

Mengapa kamu yakin bahwa gambar yang 

kamu buat adalah jarak titik E ke garis BD? 

 Peserta didik mampu menganalisa dalam 

menyatakan alasan-alasan (elementary 

clarification) 

b. Jika panjang rusuk kubus ABCD.EFGH 

adalah 8 cm, berapa panjang jarak antara 

titik E ke garis BD? 

 Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

Peserta didik mampu menganalisa dalam menyatakan alasan-alasan (elementary 

clarification) 

3. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang diagonal sisi 𝑎 2 cm. S merupakan 

proyeksi titik C pada bidang AFH. 

a. Gambarlah jarak antara titik A ke titik S. 

 Peserta didik dapat menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

dalam menggambar jarak antara titik A ke titik S (basic support). 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

b. Berapa panjang jarak antara titik A ke titik S. 

Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P berada di 

pertengahan AD     dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam 

menggambar jarak titik Q dan ruas garis GP (basic support) 

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis GP     

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

5. Diketahui kubus ABCD. EFGH, dengan panjang rusuknya 8cm. 

a. Manakah jarak ruas garis AE      dan bidang BDHF? Mengapa? 

Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

b. Hitung jarak ruas garis AE      dan bidang BDHF. 

Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

6. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai berikut. 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut 

adalah 6 cm. A adalah pertengahan 

diagonal TV dan B adalah pertengahan 

diagonal PR. 

a. Lukislah jarak antara ruas garis WB 

dan AQ kemudian hitung panjang 

jaraknya! 

 Peserta didik mampu membuat dan 

mempertimbangkan nilai keputusan 

dengan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima (inference) 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

untuk melukis jarak antara ruas garis WB dan AQ (basic support) 

b. Temukan sepasang garis sejajar lainnya (yang tidak sejajar dengan ruas garis 

WB) yang jarak keduanya sama dengan jarak ruas garis WB dan AQ. Lukislah 

jaraknya. 

Peserta didik mampu membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan dengan 

mempertimbangkan pilihan-pilihan (inference). 

7. Perhatikan gambar berikut! 

ABCD adalah persegi panjang dengan AB = 8 

cm, BC = 6 cm dan TA = TB = TC = TD = 13 

cm. 

a. Manakah jarak titik T ke bidang ABCD? 

Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan 

alasan (basic support) 

b. Hitunglah jaraknya. 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan 

definisi dari jarak (advanced clarification) 

 

8. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan definisi dari jarak (advanced 

clarification) 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam 

menggambar jarak (basic support) 

P Q 

R S 

T U 

V W 

A B 

C D 

T 
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b. Carilah sepasang ruas garis lain yang jaraknya sama dengan jarak antara ruas garis 

CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan lukiskan jaraknya. 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan definisi dari jarak (advanced 

clarification) 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan berbagai alternatif jawaban/kemungkinan 

(advanced clarification) 

9. Sebuah kubus ABCD.EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. 

a. Manakah yang merupakan jarak antara bidang ACH dan bidang BEG? Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

b. Hitunglah panjang jaraknya. 

 Peserta didik mampu menunjukkan dan menyampaikan taktik dan strategi dalam 

menyelesaikan soal (strategy and tactics) 

c. Temukan sepasang bidang lain yang saling sejajar (tidak sejajar dengan ACH) 

dimana jarak sepasang bidang tersebut sama dengan jarak antara bidang ACH ke 

BEG. Lukiskan jaraknya. 

Peserta didik mampu merumuskan solusi alternatif (strategy and tactics) 

10. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk 

melukis jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD (basic support) 

b. Berapa panjang jaraknya? 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menyelesaikan soal 

(strategy and tactics) 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas garis FD. Gambarlah jaraknya. 

 Peserta didik mampu merumuskan solusi alternatif (strategy and tactics) 

 

---SELAMAT MENGERJAKAN--- 
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RUBRIK PENILAIAN UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA  

Kelas/Semester : X/2 

Materi Pokok : Jarak pada Ruang 

Standar Kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga 

Kompetensi Dasar : 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

Bentuk Soal : 10 soal uraian 

 

No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

1. 1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lengkapilah gambar tersebut sehingga 

diketahui jarak titik E ke garis BD! 

Mengapa kamu yakin bahwa gambar 

yang kamu buat adalah jarak titik E ke 

garis BD? 

b. Jika panjang rusuk kubus ABCD.EFGH 

adalah 8 cm, berapa panjang jarak antara 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

a. Peserta didik dapat menganalisa dalam 

menyatakan alasan-alasan; 

Lukisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang yang melalui garis BD dan titik E 

adalah bidang EBD. 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

titik E ke garis BD? 

 

 

 

 

EB, BD, dan DE merupakan diagonal sisi, 

maka EB = BD = DE = 8 2 cm. 

Karena segitiga EBD sama sisi, maka EP 

tegak lurus BD dengan P titik tengah BD. Hal 

ini berarti jarak titik E ke garis BD adalah 

panjang ruas garis EP. 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics); 

Lihat segitiga EPB siku-siku di titik P. 

EB = 8 2 

𝑃𝐵 =
1

2
𝐵𝐷 =

1

2
× 8 2 = 4 2 

𝐸𝑃2 = 𝐸𝐵2 − 𝑃𝐵2 

=  8 2 
2
− (4 2)2 

= 128 − 32 

⟺ 𝐸𝑃 =  96 = 4 6 

Jadi, jarak titik E ke garis BD adalah 4 6 cm. 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

Peserta didik mampu menganalisa dalam 

menyatakan alasan-alasan; 

Jarak titik F terhadap bidang ACH: 

Ruas garis AC dan BD berpotongan di titik P. 

Tarik ruas garis HP. 

Buat ruas garis DF yang tegak lurus dengan 

bidang ACH. 

Ruas garis DF dan ruas garis HP berpotongan 

di titik T. 

Titik T merupakan titik tembus ruas garis FD 

terhadap bidang ACH. 

10 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Jadi jarak titik F ke bidang ACH adalah 

panjang ruas garis FT.  

 

3. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang 

rusuk 𝑎 2 cm. S merupakan proyeksi titik C 

pada bidang AFH. 

a. Gambarlah jarak antara titik A ke titik S. 

b. Berapa panjang jarak antara titik A ke titik 

S. 

 

2. Keterampilan dasar 

(basic support) 

Peserta didik mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber. 

a. Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan; 

Menggambar sesuai dengan prosedur 

(memperhatikan garis yang harus digambar 

dengan garis putus-putus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati; 

Tidak terdapat coretan pada gambar kubus. 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusa/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Lihat ∆ESA siku-siku di S 

Panjang ES = 
1

3
𝐸𝐶 =

1

3
𝑎 3 

EA = a 

Maka jarak A ke S dapat dicari 

𝐴𝑆 =  𝑎2 −  
1

3
𝑎 3 

2

 

=  𝑎2 −
3𝑎2

9
 

=  
3𝑎2 − 𝑎2

3
 

=  
2𝑎2

3
 

= 𝑎
 2

 3
×

 3

 3
 

=
𝑎

3
 6 

Jadi, jarak A ke S adalah 
𝑎

3
 6 cm. 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 6 cm. Titik P berada di pertengahan AD     

dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis 

GP    . 

 

2. Keterampilan dasar 

(basic support) 

Peserta didik mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber. 

a. Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan; 

Menggambar sesuai dengan prosedur 

(memperhatikan garis yang harus digambar 

dengan garis putus-putus) 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah bidang segitiga yang memuat titik 

G, P dan Q yaitu GPQ. 

Buatlah ruas garis melalui Q tegak lurus 

𝐺𝑃     yaitu 𝑄𝑆    . 

Jadi, jarak titik Q ke ruas garis 𝐺𝑃     adalah 

ruas garis 𝑄𝑆     . 

Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati; 

Tidak terdapat coretan pada gambar kubus. 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

Untuk mencari panjang ruas garis 𝑄𝑆     dengan 

menggunakan teorema proyeksi. 

 Mencari panjang ruas garis  𝑃𝑄      
Perhatikan segitiga PQD siku-siku di D. 

 𝑃𝑄     2 =  𝑄𝐷     2 +  𝑃𝐷  2 
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G H 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

= 32 + 32 

= 9 + 9 

= 18 

diperoleh  𝑃𝑄     =  18 = 3 2 

 Mencari panjang ruas garis  𝐺𝑄      
Perhatikan segitiga GHD siku-siku di H. 

 𝐺𝑄     2 =  𝐺𝐻     2 +  𝑄𝐻     2 

= 62 + 32 

= 36 + 9 

= 45 

diperoleh  𝐺𝑄     =  45 = 3 5 

 Mencari panjang ruas garis  𝑃𝐺      
Perhatikan segitiga CPG siku-siku di C. 

 𝑃𝐺     2 =  𝐺𝐶     2 +  𝐶𝑃     2 

= 62 +   45 
2
 

= 36 + 45 

= 81 

diperoleh  𝑃𝐺     =  81 = 9 

Teorema Proyeksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

p 

3 5 

q 
9 

3 2 

G 
S 

P 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 3 5 
2

=  3 2 
2

+ 92 − 2𝑝. 9 

⇔ 45 = 18 + 81 − 18𝑝 

⇔ 18𝑝 = 54 

⇔ 𝑝 =
54

18
= 3 

diperoleh 𝑝 = 3 cm. 

 𝑄𝑆     2 =  𝑃𝑄     2 −  𝑃𝑆  2 

=  3 2 
2
− 32 

= 18 − 9 

= 9 

diperoleh  𝑄𝑆     =  9 = 3𝑐𝑚 

Jadi, jarak titik Q ke ruas garis 𝐺𝑃     adalah 

 𝑄𝑆     =  9 = 3𝑐𝑚 
 

5. Diketahui kubus ABCD. EFGH, dengan panjang 

rusuknya 8cm. 

a. Manakah jarak ruas garis AE      dan bidang 

BDHF? Mengapa? 

b. Hitung jarak ruas garis AE      dan bidang 

BDHF. 

 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

Peserta didik membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan dengan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima.  
 

 

 

 
 

a.  

b.  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

P 

F 

A B 

C 
D 

E 

G H 

Q 



 

 

 

 

9
9
 

No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

a. Buat  ruas garis 𝐴𝐸       dan bidang BDHF. 

Tentukan titik pada  𝐴𝐸      . 

Buat ruas garis melalui titik E tegak lurus 

bidan BDHF yaitu 𝐸𝑃        

Jadi Jarak 𝐴𝐸       dan bidang BDHF adalah 

panjang ruas garis 𝐸𝑃.      

b. Peserta didik mampu untuk memberikan alasan 

(basic support) 

EP      =  
1

2
× EG      

                   = 
1

2
× 8 2 

         = 4 2 

Jadi, Jarak 𝐴𝐸       dan bidang BDHF = 4 2𝑐𝑚. 

6. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

Peserta didik membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan dengan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima. 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan untuk melukis jarak 

antara ruas garis WB dan AQ (basic support) 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 

cm. A adalah pertengahan diagonal TV dan B 

adalah pertengahan diagonal PR. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis WB dan 

AQ kemudian hitung panjang jaraknya! 

b. Temukan sepasang garis sejajar lainnya 

(yang tidak sejajar dengan ruas garis WB) 

yang jarak keduanya sama dengan jarak 

ruas garis WB dan AQ. Lukislah jaraknya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Jelas 𝑊𝐵     ∥ 𝐴𝑄    . 

Buat ruas garis  melalui titik 𝐴 ∈ 𝐴𝑄     , yaitu 

𝐴𝐶    ⊥ 𝑊𝐵     . 

Jadi jarak  ruas garis 𝑊𝐵        dan 𝐴𝑄     adalah 𝐴𝐶    . 

Menghitung  𝐴𝐶       : 

Perhatikan Δ ABW 

 𝐵𝑊      =   𝑆𝑊      2 −  𝑆𝐵     2 =  62 +  3 2 
2

= 3 6 

Berdasarkan rumus luas Δ POH, diperoleh: 

 𝐴𝑊      ×  𝐴𝐵     =  𝐵𝑊      ×  𝐴𝐶       

 𝐴𝐶      = 
 𝐴𝑊      × 𝐴𝐵     

 𝐵𝑊      
 

         =
3 2×6

3 6
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

        = 2 3 

  𝐴𝐶      = 2 3 

Jadi, panjang jarak ruas garis 𝑊𝐵      dan 𝐴𝑄     

adalah 2 3 cm. 

b. Peserta didik mampu membuat dan 

mempertimbangkan nilai keputusan dengan 

mempertimbangkan pilihan-pilihan. 

Sepasang garis sejajar lainnya yang berjarak 

sama adalah 𝑇𝐵     dan 𝐴𝑅    . 

(jawaban lain: pasangan 𝑃𝐴     dan 𝑉𝐵     atau 

pasangan 𝑆𝐴     dan 𝑈𝐵    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Perhatikan gambar berikut! 

 

4. Klarifikasi lebih 

lanjut (advanced 

clarification) 

Peserta didik dapat mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi. 

a. Peserta didik mampu untuk memberikan alasan 

(basic support) 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

 

 

 

 

 

 

ABCD adalah persegi panjang dengan AB = 8 

cm, BC = 6 cm dan TA = TB = TC = TD = 13 

cm. 

a. Manakah jarak titik T ke bidang ABCD? 

Mengapa? 

b. Hitunglah jaraknya. 

Jarak titik T ke bidang ABCD adalah  𝑇𝑂       . 

Ruas garis 𝑇𝑂     ⊥ ruas garis 𝐴𝐶     dan 𝐵𝐷    . 

Ruas garis 𝐴𝐶     dan ruas garis 𝐵𝐷     𝜖 ABCD. 

Akibatnya ruas garis 𝑇𝑂     ⊥ ABCD. 

Jadi, jarak titik T ke bidang ABCD adalah 

 𝑇𝑂       . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Peserta didik mampu mempertimbangkan 

definisi dari jarak 

Mencari jarak titik T ke ABCD. 

Perhatikan bidang ABCD. 

AB = 8 cm dan BC = 6 cm,  

maka  𝐵𝐷       =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

=  82 + 62 

=  64 + 36 

=  100 = 10 

Sehingga  𝑂𝐵       =
1

2
 𝐵𝐷       = 5 

Mencari  𝑇𝑂       . 

A B 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Lihat ∆TOB siku-siku di O sehingga berlaku 

 𝑇𝑂       =  𝑇𝐵2 − 𝑂𝐵2 

=  132 − 52 

=  169 − 25 

=  144 = 12 

Jadi, jarak dari T ke bidang ABCD adalah 12 

cm. 

8. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 8 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan 

ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

b. Carilah sepasang ruas garis lain yang 

jaraknya sama dengan jarak antara ruas 

garis CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan 

lukiskan jaraknya. 

4. Klarifikasi lebih 

lanjut (advanced 

clarification) 

Peserta didik dapat mempertimbangkan definisi 

dari jarak. 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan (basic support) 

 

a. Ruas garis BE terletak pada bidang ABFE dan 

ruas garis CH terletak pada bidang CDGH. 

Bidang ABFE sejajar dengan bidang CDGH. 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Akibatnya ruas garis BE dan ruas garis CH 

adalah dua garis yang sejajar. 

Jadi, jarak antara ruas garis BE dan ruas 

garis CH adalah BC. 

Jarak antara ruas garis BE dan ruas garis CH 

adalah BC yaitu 8 cm. 

b. Peserta didik mampu mempertimbangkan 

definisi dari jarak. 

Peserta didik mampu mempertimbangkan 

berbagai alternatif jawaban/kemungkinan. 

Ruas garis AH dan BG. 

(jawaban lain DE dan CF, AF dan DG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sebuah kubus ABCD.EFGH mempunyai 

panjang rusuk 10 cm. 

a. Manakah yang merupakan jarak antara 

5. Taktik dan strategi 

(strategy and tactics) 

Peserta didik dapat memutuskan pada suatu 

tindakan dengan memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dan 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

bidang ACH dan bidang BEG? Mengapa? 

b. Hitunglah panjang jaraknya. 

c. Temukan sepasang bidang lain yang saling 

sejajar (tidak sejajar dengan ACH) dimana 

jarak sepasang bidang tersebut sama dengan 

jarak antara bidang ACH ke BEG. Lukiskan 

jaraknya. 

merumuskan solusi alternatif. 

a. Peserta didik mampu untuk memberikan alasan 

(basic support) 

Jarak antara bidang ACH dan BEG:  

𝐷𝐹    ⊥ 𝐴𝐶𝐻 dan 𝐷𝐹    ⊥ 𝐵𝐸𝐺. 

𝐷𝐹     menembus ACH di titik P dan 𝐷𝐹     

menembus BEG di titik Q. 

Jadi jarak ACH ke BDG adalah 𝑃𝑄      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik mampu menunjukkan dan 

menyampaikan taktik dan strategi dalam 

menyelesaikan soal. 

Menghitung jarak antara bidang ACH dan 

BEG 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Perhatikan bidang ACGE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Δ BHD 

Ttik P adalah titik berat Δ BHD 

 𝐷𝑃        = 
2

3
 𝐷𝑂        

  =
2

3
.

1

2
 𝐷𝐹        

   =
1

3
 𝐷𝐹        

Perhatikan Δ BHF 

Titik Q adalah titik berat Δ BHD 

 𝐹𝑄       = 
2

3
 𝐹𝑂        

 =
2

3
.

1

2
 𝐷𝐹        

 =
1

3
 𝐷𝐹        

Diperoleh  𝑃𝑄       =  𝐷𝐹       −  𝐷𝑃       −  𝐹𝑄       =
1

3
 𝐷𝐹        

𝐷𝐹       merupakan diagonal ruang maka  𝐷𝐹       =  

10 3 . 

Diperoleh   𝑃𝑄        = 
1

3
 . 10 3 = 

10

3
  3. 

Jadi, jarak titik C ke bidang BDG adalah 
10

3
 3 cm. 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

c. Peserta didik mampu merumuskan solusi 

alternatif. 

ACF dan DEG jaraknya 𝑃𝑄       ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFH dan BDG jaraknya 𝑅𝑆      
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

10. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang 

AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Lukislah jarak antara ruas garis CG dan ruas 

garis FD. 

b. Berapa panjang jaraknya? 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas 

garis FD. Lukislah jaraknya. 

5. Taktik dan strategi 

(strategy and tactics) 

Peserta didik dapat memutuskan pada suatu 

tindakan dengan memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dan 

merumuskan solusi alternatif. 

a. Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan untuk melukis 

jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD 

(basic support) 

Tentukan bidang melalui ruas garis 𝐹𝐷     dan 

sejajar ruas garis 𝐶𝐺       yaitu bidang BDHF. 

Proyeksikan ruas garis 𝐶𝐺       pada bidang 

SQUW yaitu ruas garis 𝑂𝑅    . 

Perpotongan ruas garis 𝑂𝑅     dan ruas garis 𝐹𝐷     

yaitu Q. 

Jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah  𝑃𝑄       = 𝐺𝑅     = 𝐶𝑂     

Jadi, jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah𝑃𝑄     = 𝐺𝑅     = 

𝐶𝑂     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

O 

R 

P 

C 

B A 

E 

D 

G 

F 

H 

Q 

O 



 

 

 

 

1
0
9
 

No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menyelesaikan soal. 

Jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah  𝑃𝑄       = 𝐶𝑂     = 𝐺𝑅     

𝐴𝐶 =  𝐴𝐵     2 + 𝐵𝐶     2 

=  82 + 62 

=  64 + 36 

=  100 = 10 

𝑃𝑄       = 𝑂𝐶     = 𝐺𝑅     = 
1

2
× 𝐴𝐶 

  =
1

2
× 10 

                            = 5 

Jadi, jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       = 5𝑐𝑚. 

c. Peserta didik mampu merumuskan solusi 

alternatif. 

Garis yang berjarak sama dari ruas garis 𝐹𝐷     

adalah ruas garis 𝐴𝐸    . 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Skor 100 
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Analisis Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya Pembeda 

Butir Soal Uji Coba 

No. Kode 
Butir Soal 

Y Y
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 U-1 9 1 1 9 10 3 10 9 1 1 54 2916 

2 U-2 8 1 2 1 8 2 4 7 7 0 40 1600 

3 U-3 1 2 8 0 10 0 7 7 4 0 39 1521 

4 U-4 9 8 2 3 8 3 10 8 2 4 57 3249 

5 U-5 1 2 8 2 10 1 8 8 7 0 47 2209 

6 U-6 6 1 1 1 5 2 5 8 8 2 39 1521 

7 U-7 2 2 2 3 1 2 8 8 7 2 37 1369 

8 U-8 10 8 2 3 10 3 6 9 0 1 52 2704 

9 U-9 5 4 10 10 5 3 5 10 2 9 63 3969 

10 U-10 8 5 4 3 6 4 9 10 7 2 58 3364 

11 U-11 7 0 0 1 8 2 3 5 1 3 30 900 

12 U-12 10 8 2 2 5 3 10 7 9 1 57 3249 

13 U-13 5 2 2 4 10 5 10 10 6 0 54 2916 

14 U-14 9 7 8 5 9 2 7 10 10 8 75 5625 

15 U-15 5 2 2 5 5 1 6 7 2 2 37 1369 

16 U-16 6 1 1 2 6 1 5 6 5 1 34 1156 

17 U-17 1 8 2 2 6 0 10 6 2 1 38 1444 
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18 U-18 5 1 2 1 5 1 1 2 5 2 25 625 

19 U-19 5 4 2 4 5 0 5 7 2 1 35 1225 

20 U-20 10 8 3 2 5 1 10 8 9 3 59 3481 

21 U-21 9 2 2 0 7 2 9 2 7 2 42 1764 

22 U-22 9 9 10 4 5 4 6 8 8 1 64 4096 

23 U-23 5 2 1 2 1 2 10 7 7 0 37 1369 

24 U-24 9 1 7 2 8 1 8 3 8 4 51 2601 

25 U-25 10 4 3 3 10 4 10 7 1 0 52 2704 

26 U-26 9 10 10 2 8 5 9 9 8 3 73 5329 

Jumlah 1249 64275 

 

 

Butir Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V
a
li

d
it

a
s 

 

 𝑥 173 103 97 76 176 57 191 188 135 53 

 𝑥2 1373 657 623 360 1360 177 1567 1484 937 235 

 𝑥𝑦 8829 5654 5322 3982 8706 3033 9563 9483 6808 2895 

𝑟tabel  0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 

𝑟𝑥𝑦  0,532 0,684 0,627 0,431 0,296 0,625 0,463 0,619 0,321 0,474 

Kriteria Valid Valid  Valid Valid 
Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid 
Valid 



 

 

 

 

1
1
3
 

R
el

ia
b

il
it

a
s 𝜎𝑖

2
 

8,875 9,958 10,445 5,514 6,745 2,082 6,555 4,985 9,442 5,078 

 𝜎𝑖
2 = 69,678 𝜎𝑡

2 = 170,999 

𝑟11 0,533 𝑟tabel  0,388 Reliabel 
T

in
g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
  

Jumlah 

Skor 
173 103 97 76 176 57 191 188 135 53 

Mean  6,654 3,962 3,731 2,923 6,769 2,192 7,346 7,231 5,192 2,038 

Tingkat 

kesu-

karan 

0,665 0,396 0,373 0,292 0,677 0,219 0,735 0,723 0,519 0,204 

Kriteria 
Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Mudah Mudah Sedang Sukar 

D
a
y
a
 P

em
b

ed
a

 

PA 
8,071 5,5 4,786 4 7,429 3,357 8,357 8,286 5,714 3,357 

PB 4,692 2,154 2,538 1,846 5,923 1,231 6,231 6,154 4,923 1,231 

Skor 

Maks. 

Soal 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Daya 

Pembeda 0,338 0,335 0,225 0,215 0,151 0,213 0,213 0,213 0,079 0,213 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup 

Hasil Analisis Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
Tidak 

Dipakai 
Dipakai Dipakai Dipakai 

Tidak 

Dipakai 
Dipakai 
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Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 2 

No. Kode X X
2 

Y Y
2 

XY
 

1 U-1 1 1 54 2916 54 

2 U-2 1 1 40 1600 40 

3 U-3 2 4 39 1521 78 

4 U-4 8 64 57 3249 456 

5 U-5 2 4 47 2209 94 

6 U-6 1 1 39 1521 39 

7 U-7 2 4 37 1369 74 

8 U-8 8 64 52 2704 416 

9 U-9 4 16 63 3969 252 

10 U-10 5 25 58 3364 290 

11 U-11 0 0 30 900 0 

12 U-12 8 64 57 3249 456 

13 U-13 2 4 54 2916 108 

14 U-14 7 49 75 5625 525 

15 U-15 2 4 37 1369 74 

16 U-16 1 1 34 1156 34 

17 U-17 8 64 38 1444 304 

18 U-18 1 1 25 625 25 

19 U-19 4 16 35 1225 140 

20 U-20 8 64 59 3481 472 

21 U-21 2 4 42 1764 84 

22 U-22 9 81 64 4096 576 

23 U-23 2 4 37 1369 74 

24 U-24 1 1 51 2601 51 

25 U-25 4 16 52 2704 208 

26 U-26 10 100 73 5329 730 

Jumlah 103 657 1249 64275 5654 

 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 
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dengan 

XYr  = koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y 

N       = banyaknya peserta tes 

X   = jumlahskor per item 

Y   = jumlah skor total 

2X   = jumlah kuadrat skor item 

2Y   = jumlah kuadrat skor total 

diperoleh: 

 

 

Setelah diperoleh harga rXY = 0,684 dan didapatkan harga kritik r product moment dengan n = 

26 yaitu 0,388. Karena harga rXY lebih besar dari r tabel, maka korelasi tersebut signifikan 

atau tes valid. 

   

         
684,0

1249642752610365726

1249103565426

22





XYr



 

 

 

 

1
1
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Contoh Perhitungan Reliabilitas Soal 

No. Kode 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Total  

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

X X
2 

Y Y
2 

1 U-1 9 81 1 1 1 1 9 81 10 100 3 9 10 100 9 81 1 1 1 1 54 2916 

2 U-2 8 64 1 1 2 4 1 1 8 64 2 4 4 16 7 49 7 49 0 0 40 1600 

3 U-3 1 1 2 4 8 64 0 0 10 100 0 0 7 49 7 49 4 16 0 0 39 1521 

4 U-4 9 81 8 64 2 4 3 9 8 64 3 9 10 100 8 64 2 4 4 16 57 3249 

5 U-5 1 1 2 4 8 64 2 4 10 100 1 1 8 64 8 64 7 49 0 0 47 2209 

6 U-6 6 36 1 1 1 1 1 1 5 25 2 4 5 25 8 64 8 64 2 4 39 1521 

7 U-7 2 4 2 4 2 4 3 9 1 1 2 4 8 64 8 64 7 49 2 4 37 1369 

8 U-8 10 100 8 64 2 4 3 9 10 100 3 9 6 36 9 81 0 0 1 1 52 2704 

9 U-9 5 25 4 16 10 100 10 100 5 25 3 9 5 25 10 100 2 4 9 81 63 3969 

10 U-10 8 64 5 25 4 16 3 9 6 36 4 16 9 81 10 100 7 49 2 4 58 3364 

11 U-11 7 49 0 0 0 0 1 1 8 64 2 4 3 9 5 25 1 1 3 9 30 900 

12 U-12 10 100 8 64 2 4 2 4 5 25 3 9 10 100 7 49 9 81 1 1 57 3249 

13 U-13 5 25 2 4 2 4 4 16 10 100 5 25 10 100 10 100 6 36 0 0 54 2916 

14 U-14 9 81 7 49 8 64 5 25 9 81 2 4 7 49 10 100 10 100 8 64 75 5625 

15 U-15 5 25 2 4 2 4 5 25 5 25 1 1 6 36 7 49 2 4 2 4 37 1369 

16 U-16 6 36 1 1 1 1 2 4 6 36 1 1 5 25 6 36 5 25 1 1 34 1156 
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Rumus untuk mencari varians adalah: 

N

N

X
X

i








2

2

2

)(


 

Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas  dilakukan dengan rumus Alpha atau Cronbach's Alpha: 

r 11 = 

























2

2

1
1 t

i

n

n




 

Keterangan: 

17 U-17 1 1 8 64 2 4 2 4 6 36 0 0 10 100 6 36 2 4 1 1 38 1444 

18 U-18 5 25 1 1 2 4 1 1 5 25 1 1 1 1 2 4 5 25 2 4 25 625 

19 U-19 5 25 4 16 2 4 4 16 5 25 0 0 5 25 7 49 2 4 1 1 35 1225 

20 U-20 10 100 8 64 3 9 2 4 5 25 1 1 10 100 8 64 9 81 3 9 59 3481 

21 U-21 9 81 2 4 2 4 0 0 7 49 2 4 9 81 2 4 7 49 2 4 42 1764 

22 U-22 9 81 9 81 10 100 4 16 5 25 4 16 6 36 8 64 8 64 1 1 64 4096 

23 U-23 5 25 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 10 100 7 49 7 49 0 0 37 1369 

24 U-24 9 81 1 1 7 49 2 4 8 64 1 1 8 64 3 9 8 64 4 16 51 2601 

25 U-25 10 100 4 16 3 9 3 9 10 100 4 16 10 100 7 49 1 1 0 0 52 2704 

26 U-26 9 81 10 100 10 100 2 4 8 64 5 25 9 81 9 81 8 64 3 9 73 5329 

Jumlah 173 1373 103 657 97 623 76 360 176 1360 57 177 191 1567 188 1484 135 937 53 235 1249 64275 
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r
11   = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya butir soal 

 2i  = varians butir soal        

2t   = varians total 

Diperoleh: 

r 11 = 533,0
9985,170

67846,69
1

9

10









  

 Dari hasil perhitungan diperoleh r
11

= 0,533 dan rtabel pada tabel  product moment dengan taraf signifikan 5% untuk n = 26 yaitu 0,388 

Karena  r11>rtabel maka item tes yang diujicobakan reliabel. 
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Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Nomor 2 

No. Kode X 

1 U-1 1 

2 U-2 1 

3 U-3 2 

4 U-4 8 

5 U-5 2 

6 U-6 1 

7 U-7 2 

8 U-8 8 

9 U-9 4 

10 U-10 5 

11 U-11 0 

12 U-12 8 

13 U-13 2 

14 U-14 7 

15 U-15 2 

16 U-16 1 

17 U-17 8 

18 U-18 1 

19 U-19 4 

20 U-20 8 

21 U-21 2 

22 U-22 9 

23 U-23 2 

24 U-24 1 

25 U-25 4 

26 U-26 10 

Jumlah 103 

Rumus yang digunakan untuk mengukur taraf kesukaran soal adalah:   

 tesmengikuti yangdidik  pesertajumlah 

soalsuatu  pada  tespeserta siswaskor Jumlah 
mean  

Lampiran 10 
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ditetapkan yang maksimumskor 

mean
Kesukaran)(Tingkat TK   

Kriteria: 

0,00 – 0,30       : Item sukar 

0,31 – 0,70  : Item sedang 

0,71 – 1,00  : Item mudah 

 

Hasil perhitungan: 

9615,3
26

103
mean  

0,39615
10

3,9615

ditetapkan yang maksimumskor 

mean
Kesukaran)(Tingkat TK   

Diperoleh tingkat kesukaran butir soal nomor 2 yaitu 0,39615. Jadi, soal tergolong sedang. 
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Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 2 

Kelompok Atas 

No. Kode 
Butir Soal (X)   Skor Total 

(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 U-14 9 7 8 5 9 2 7 10 10 8 75 

2 U-26 9 10 10 2 8 5 9 9 8 3 73 

3 U-22 9 9 10 4 5 4 6 8 8 1 64 

4 U-9 5 4 10 10 5 3 5 10 2 9 63 

5 U-20 10 8 3 2 5 1 10 8 9 3 59 

6 U-10 8 5 4 3 6 4 9 10 7 2 58 

7 U-12 10 8 2 2 5 3 10 7 9 1 57 

8 U-4 9 8 2 3 8 3 10 8 2 4 57 

9 U-13 5 2 2 4 10 5 10 10 6 0 54 

10 U-1 9 1 1 9 10 3 10 9 1 1 54 

11 U-25 10 4 3 3 10 4 10 7 1 0 52 

12 U-8 10 8 2 3 10 3 6 9 0 1 52 

13 U-24 9 1 7 2 8 1 8 3 8 4 51 

Jumlah Skor 112 75 64 52 99 41 110 108 71 37 769 

Kelompok Bawah 

No. Kode 
Butir Soal (X)   Skor Total 

(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 U-5 1 2 8 2 10 1 8 8 7 0 47 

2 U-21 9 2 2 0 7 2 9 2 7 2 42 

3 U-2 8 1 2 1 8 2 4 7 7 0 40 

4 U-3 1 2 8 0 10 0 7 7 4 0 39 

5 U-6 6 1 1 1 5 2 5 8 8 2 39 

6 U-17 1 8 2 2 6 0 10 6 2 1 38 

7 U-15 5 2 2 5 5 1 6 7 2 2 37 

8 U-23 5 2 1 2 1 2 10 7 7 0 37 

9 U-7 2 2 2 3 1 2 8 8 7 2 37 

10 U-19 5 4 2 4 5 0 5 7 2 1 35 

Lampiran 11 
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11 U-16 6 1 1 2 6 1 5 6 5 1 34 

12 U-11 7 0 0 1 8 2 3 5 1 3 30 

13 U-18 5 1 2 1 5 1 1 2 5 2 25 

Jumlah Skor 67 28 33 24 77 16 81 80 64 16 480 

Rumus untuk menentukan daya pembeda pada butir soal uraian adalah: 

𝐷𝑃 =
𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴 − 𝑀𝑒𝑎𝑛𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Keterangan: 

DP  = daya pembeda soal uraian 

𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴  = rata-rata  skor siswa pada kelompok atas 

𝑀𝑒𝑎𝑛𝐵 = rata-rata  skor siswa pada kelompok bawah 

Skor Maksimum = skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

 

Kategori Daya Beda: 

Indeks Diskriminasi (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40<D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Hasil perhitungan untuk butir soal nomor 2: 

3346,0
10

13

28

13

75





D
 

Diperoleh daya pembeda butir soal nomor 2 yaitu 0,3346. Jadi, soal nomor dua memiliki 

daya pembeda yang  tergolong cukup. 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Sekolah : SMA 

Kelas/Semester : X/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Bentuk Soal : Uraian 

Waktu  : 80 menit 

Standar Kompetensi         : Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang 

dimensi tiga 

Kompetensi Dasar                  : Menentukan jarak kedua titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dalam dimensi tiga 

 

No 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Materi Pokok Bentuk Soal 

No 

Soal 
Bobot Soal 

1.  

Peserta didik terampil 

memberikan penjelasan 

sederhana (elementary 

clarification) 

Jarak antara titik 

dan bidang 

Uraian/Essay 

 

 

 

 

 

 

1 10 

2.  

Peserta didik mampu 

menunjukkan keterampilan  

dasar (basic support) 

Jarak  titik ke 

garis 2 10 

Lampiran 12 

 



 

 

 

1
2
4
 

3.  

Peserta didik dapat membuat 

keputusan dan 

mempertimbangkan hasilnya. 

Jarak antara dua 

garis yang 

sejajar 

 

 3 10 

4.  

Peserta didik dapat 

memberikan penjelasan lebih 

lanjut. 

Jarak antara 

garis yang 

sejajar 

4 

 
10 

5.  

Peserta didik dapat 

menunjukkan ketrampilan 

mengatur strategi dan taktik 

Jarak antara dua 

garis yang 

bersilangan 

5 10 

 

Total Skor Maksimum = 50 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

5
× 10 
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Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Materi : Dimensi Tiga 

Waktu : 80 menit 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan semua soal berikut selengkap mungkin pada lembar jawaban. 

2. Setelah selesai, serahkan pekerjaan kepada guru. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P berada di 

pertengahan AD     dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis GP    . 

3. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai berikut. 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut 

adalah 6 cm. A adalah pertengahan 

diagonal TV dan B adalah pertengahan 

diagonal PR. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis WB 

dan AQ kemudian hitung panjang 

jaraknya! 

b. Temukan sepasang garis sejajar 

lainnya (yang tidak sejajar dengan ruas 

garis WB) yang jarak keduanya sama 

dengan jarak ruas garis WB dan AQ. 

Gambarlah jaraknya. 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

b. Carilah sepasang ruas garis lain yang jaraknya sama dengan jarak antara ruas garis 

CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan gambarlah jaraknya. 

5. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

b. Berapa panjang jaraknya? 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas garis FD. Gambarlah jaraknya. 

 

---SELAMAT MENGERJAKAN--- 
 

  

P Q 

R S 

T U 

V W 
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Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Materi : Dimensi Tiga 

Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan semua soal berikut selengkap mungkin pada lembar jawaban. 

2. Setelah selesai, serahkan pekerjaan kepada guru. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

Peserta didik mampu menganalisa dalam menyatakan alasan-alasan (elementary 

clarification) 

 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P berada di 

pertengahan AD     dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam 

menggambar jarak titik Q dan ruas garis GP (basic support) 

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis GP    . 

Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

 

3. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai berikut. 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut 

adalah 6 cm. A adalah pertengahan 

diagonal TV dan B adalah pertengahan 

diagonal PR. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis WB 

dan AQ kemudian hitung panjang 

jaraknya! 

 Peserta didik mampu membuat dan 

mempertimbangkan nilai keputusan 

dengan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima (inference) 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

untuk melukis jarak antara ruas garis WB dan AQ (basic support) 

b. Temukan sepasang garis sejajar lainnya (yang tidak sejajar dengan ruas garis WB) 

yang jarak keduanya sama dengan jarak ruas garis WB dan AQ. Gambarlah 

jaraknya. 

Peserta didik mampu membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan dengan 

mempertimbangkan pilihan-pilihan (inference). 
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4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan definisi dari jarak (advanced 

clarification) 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

dalam menggambar jarak (basic support) 

b. Carilah sepasang ruas garis lain yang jaraknya sama dengan jarak antara ruas garis 

CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan gambarlah jaraknya. 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan definisi dari jarak (advanced 

clarification) 

 Peserta didik mampu mempertimbangkan berbagai alternatif 

jawaban/kemungkinan (advanced clarification) 

 

5. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk 

melukis jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD (basic support) 

b. Berapa panjang jaraknya? 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menyelesaikan soal 

(strategy and tactics) 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas garis FD. Gambarlah jaraknya. 

 Peserta didik mampu merumuskan solusi alternatif (strategy and tactics) 

 

 

 

---SELAMAT MENGERJAKAN--- 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA  

Kelas/Semester : X/2 

Materi Pokok : Jarak pada Ruang 

Standar Kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga 

Kompetensi Dasar : 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

Bentuk Soal : 10 soal uraian 

 

No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 4 cm. Manakah jarak antara titik F 

terhadap bidang ACH? Mengapa? 

 

1. Klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

Peserta didik mampu menganalisa dalam 

menyatakan alasan-alasan; 

Jarak titik F terhadap bidang ACH: 

Ruas garis AC dan BD berpotongan di titik P. 

Tarik ruas garis HP. 

Buat ruas garis DF yang tegak lurus dengan 

bidang ACH. 

Ruas garis DF dan ruas garis HP berpotongan 

di titik T. 

Titik T merupakan titik tembus ruas garis FD 

terhadap bidang ACH. 

Jadi jarak titik F ke bidang ACH adalah 

panjang ruas garis FT.  

 

10 

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 6 cm. Titik P berada di pertengahan AD     

dan titik Q berada di pertengahan ruas garis DH    . 

a. Gambarlah jarak titik Q ke ruas garis GP    .  

b. Berapa panjang jarak titik Q ke ruas garis 

GP    . 

2. Keterampilan dasar 

(basic support) 

Peserta didik mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber. 

a. Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan; 

Menggambar sesuai dengan prosedur 

(memperhatikan garis yang harus digambar 
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Lampiran 14 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 dengan garis putus-putus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah bidang segitiga yang memuat titik 

G, P dan Q yaitu GPQ. 

Buatlah ruas garis melalui Q tegak lurus 

𝐺𝑃     yaitu 𝑄𝑆    . 

Jadi, jarak titik Q ke ruas garis 𝐺𝑃     adalah 

ruas garis 𝑄𝑆     . 

Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati; 

Tidak terdapat coretan pada gambar kubus. 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menghitung jarak 

(strategy and tactics) 

Untuk mencari panjang ruas garis 𝑄𝑆     dengan 

menggunakan teorema proyeksi. 

 Mencari panjang ruas garis  𝑃𝑄      
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Perhatikan segitiga PQD siku-siku di D. 

 𝑃𝑄     2 =  𝑄𝐷     2 +  𝑃𝐷  2 

= 32 + 32 

= 9 + 9 

= 18 

diperoleh  𝑃𝑄     =  18 = 3 2 

 Mencari panjang ruas garis  𝐺𝑄      
Perhatikan segitiga GHD siku-siku di H. 

 𝐺𝑄     2 =  𝐺𝐻     2 +  𝑄𝐻     2 

= 62 + 32 

= 36 + 9 

= 45 

diperoleh  𝐺𝑄     =  45 = 3 5 

 Mencari panjang ruas garis  𝑃𝐺      
Perhatikan segitiga CPG siku-siku di C. 

 𝑃𝐺     2 =  𝐺𝐶     2 +  𝐶𝑃     2 

= 62 +   45 
2
 

= 36 + 45 

= 81 

diperoleh  𝑃𝐺     =  81 = 9 

Teorema Proyeksi: 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

 

 3 5 
2

=  3 2 
2

+ 92 − 2𝑝. 9 

⇔ 45 = 18 + 81 − 18𝑝 

⇔ 18𝑝 = 54 

⇔ 𝑝 =
54

18
= 3 

diperoleh 𝑝 = 3 cm. 

 𝑄𝑆     2 =  𝑃𝑄     2 −  𝑃𝑆  2 

=  3 2 
2
− 32 

= 18 − 9 

= 9 

diperoleh  𝑄𝑆     =  9 = 3𝑐𝑚 

Jadi, jarak titik Q ke ruas garis 𝐺𝑃     adalah 

 𝑄𝑆     =  9 = 3𝑐𝑚 
 

3. Disajikan gambar kubus PQRS.TUVW sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menyimpulkan 

(inference) 

Peserta didik membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan dengan prinsip-prinsip yang dapat 

diterima. 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan untuk melukis jarak 

antara ruas garis WB dan AQ (basic support) 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Diketahui panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 

cm. A adalah pertengahan diagonal TV dan B 

adalah pertengahan diagonal PR. 

a. Lukislah jarak antara ruas garis WB dan AQ 

kemudian hitung panjang jaraknya! 

b. Temukan sepasang garis sejajar lainnya 

(yang tidak sejajar dengan ruas garis WB) 

yang jarak keduanya sama dengan jarak 

ruas garis WB dan AQ. Lukislah jaraknya. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Jelas 𝑊𝐵     ∥ 𝐴𝑄    . 

Buat ruas garis  melalui titik 𝐴 ∈ 𝐴𝑄     , yaitu 

𝐴𝐶    ⊥ 𝑊𝐵     . 

Jadi jarak  ruas garis 𝑊𝐵        dan 𝐴𝑄     adalah 𝐴𝐶    . 

Menghitung  𝐴𝐶       : 

Perhatikan Δ ABW 

 𝐵𝑊      =   𝑆𝑊      2 −  𝑆𝐵     2 =  62 +  3 2 
2

= 3 6 

Berdasarkan rumus luas Δ POH, diperoleh: 

 𝐴𝑊      ×  𝐴𝐵     =  𝐵𝑊      ×  𝐴𝐶       

 𝐴𝐶      = 
 𝐴𝑊      × 𝐴𝐵     

 𝐵𝑊      
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

         =
3 2×6

3 6
 

         = 2 3 

  𝐴𝐶     = 2 3 

Jadi, panjang jarak ruas garis 𝑊𝐵      dan 𝐴𝑄     

adalah 2 3 cm. 

b. Peserta didik mampu membuat dan 

mempertimbangkan nilai keputusan dengan 

mempertimbangkan pilihan-pilihan. 

Sepasang garis sejajar lainnya yang berjarak 

sama adalah 𝑇𝐵     dan 𝐴𝑅    . 

(jawaban lain: pasangan 𝑃𝐴     dan 𝑉𝐵     atau 

pasangan 𝑆𝐴     dan 𝑈𝐵    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang 

rusuk 8 cm. 

4. Klarifikasi lebih lanjut 

(advanced 

Peserta didik dapat mempertimbangkan definisi 

dari jarak. 
10 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

a. Gambarlah jarak antara ruas garis CH dan 

ruas garis BE. Berapa panjang jaraknya? 

b. Carilah sepasang ruas garis lain yang 

jaraknya sama dengan jarak antara ruas 

garis CH dan ruas garis BE. Sebutkan dan 

lukiskan jaraknya. 

clarification) Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan (basic support) 

 

a. Ruas garis BE terletak pada bidang ABFE dan 

ruas garis CH terletak pada bidang CDGH. 

Bidang ABFE sejajar dengan bidang CDGH. 

Akibatnya ruas garis BE dan ruas garis CH 

adalah dua garis yang sejajar. 

Jadi, jarak antara ruas garis BE dan ruas 

garis CH adalah BC. 

Jarak antara ruas garis BE dan ruas garis CH 

adalah BC yaitu 8 cm. 

b. Peserta didik mampu mempertimbangkan 

definisi dari jarak. 

Peserta didik mampu mempertimbangkan 

berbagai alternatif jawaban/kemungkinan. 

 H G 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Ruas garis AH dan BG. 

(jawaban lain DE dan CF, AF dan DG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang 

AB = 8 cm, BC = 6 cm, dan BF = 10 cm. 

a. Lukislah jarak antara ruas garis CG dan ruas 

garis FD. 

b. Berapa panjang jaraknya? 

c. Carilah garis yang berjarak sama dari ruas 

garis FD. Lukislah jaraknya. 

5. Taktik dan strategi 

(strategy and tactics) 

Peserta didik dapat memutuskan pada suatu 

tindakan dengan memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dan 

merumuskan solusi alternatif. 

a. Peserta didik mampu menggunakan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan untuk melukis 

jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD 

(basic support) 

Tentukan bidang melalui ruas garis 𝐹𝐷     dan 

sejajar ruas garis 𝐶𝐺       yaitu bidang BDHF. 

Proyeksikan ruas garis 𝐶𝐺       pada bidang 

SQUW yaitu ruas garis 𝑂𝑅    . 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

Perpotongan ruas garis 𝑂𝑅     dan ruas garis 𝐹𝐷     

yaitu Q. 

Jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah  𝑃𝑄       = 𝐺𝑅     = 𝐶𝑂     

Jadi, jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah𝑃𝑄     = 𝐺𝑅     = 

𝐶𝑂     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peserta didik mampu untuk membuat 

keputusan/cara dalam menyelesaikan soal. 

Jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       adalah  𝑃𝑄       = 𝐶𝑂     = 𝐺𝑅     

𝐴𝐶 =  𝐴𝐵     2 + 𝐵𝐶     2 

=  82 + 62 

=  64 + 36 

=  100 = 10 

𝑃𝑄       = 𝑂𝐶     = 𝐺𝑅     = 
1

2
× 𝐴𝐶 

  =
1

2
× 10 
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No Soal 
Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan Skor 

                            = 5 

Jadi, jarak 𝐶𝐺       ke 𝐹𝐷       = 5𝑐𝑚. 

c. Peserta didik mampu merumuskan solusi 

alternatif. 

Garis yang berjarak sama dari ruas garis 𝐹𝐷     

adalah ruas garis 𝐴𝐸    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Skor 100 
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Lampiran 15 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS EKPERIMEN (X-7) 

 

Hipotesis: 

 H0 : data berdistribusi normal 

 H1 : data tidak berdistribusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah Chi kuadrat dengan 𝛼 = 5%. 

 

Kriteria pengujian: 

Tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan dk = 6-1= 5. Dalam hal lainnya, H0 

diterima. 

 

Rumus Chi kuadrat: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
 

 

Analisis Perhitungan: 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 = 96 dan 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 27 

Diperoleh panjang kelas =  96 − 27 : 6 = 11,5 ≈ 12 

Tabel perhitungan 

Interval 𝑓0 𝑓  (𝑓0 − 𝑓) (𝑓0 − 𝑓)2 
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

27-38 3 0,8 2,163 4,679 5,590 

39-50 6 4,1 1,865 3,477 0,841 

51-62 11 10,5 0,472 0,223 0,021 

63-74 5 10,5 -5,528 30,554 2,902 

75-86 4 4,1 -0,135 0,018 0,004 

84-98 2 0,8 1,163 1,353 1,616 

Jumlah 31 31 0 40,304 10,974 

 



139 

 

 

 

Dari tabel di atas, diperoleh: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 10,974 

Dari daftar, diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 11,070 dengan 𝛼 = 0,05 dan dk = 5. 

Oleh sebab 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
, maka H0 diterima. Dengan demikian, data awal 

kelas eksperimen yang diperoleh berdistribusi normal. 
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Lampiran 16 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS KONTROL (X-1) 

 

Hipotesis: 

 H0 : data berdistribusi normal 

 H1 : data tidak berdistribusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah Chi kuadrat dengan 𝛼 = 5%. 

 

Kriteria pengujian: 

Tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan dk = 6-1= 5. Dalam hal lainnya, H0 

diterima. 

 

Rumus Chi kuadrat: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
 

 

Analisis Perhitungan: 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 = 95 dan 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 32 

Diperoleh panjang kelas =  95 − 32 : 6 = 10,33 ≈ 11 

Tabel perhitungan 

Interval 𝑓0 𝑓  (𝑓0 − 𝑓) (𝑓0 − 𝑓)2 
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

32-42 3 0,9 2,136 4,562 5,281 

43-53 5 4,3 0,731 0,535 0,125 

54-64 10 10,9 -0,867 0,752 0,069 

65-75 6 10,9 -4,867 23,690 2,180 

76-86 6 4,3 1,731 2,997 0,702 

87-97 2 0,9 1,136 1,290 1,494 

Jumlah 32 32 0 33,826 9,851 
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Dari tabel di atas, diperoleh: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 9,851 

Dari daftar, diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 11,070 dengan 𝛼 = 0,05 dan dk = 5. 

Oleh sebab 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
, maka H0 diterima. Dengan demikian, data awal 

kelas kontrol yang diperoleh berdistribusi normal. 
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Lampiran 17 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

 H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data awal homogen 

 H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data awal tidak homogen (terdapat perbedaan yang 

signifikan) 

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Varians. 

Kriteria pengujian: 

Kriteria pengujiannya adalah jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝛼(𝑣1 ,𝑣2)dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya. 

Rumus Varians:  

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠1

2

𝑠2
2
 

Keterangan: 

𝑠1
2 : varians yang besar 

𝑠2
2 : varians yang kecil 
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Tabel perhitungan 

 

No Kode X-1 Kode X-7 

1 A-1 44 G-1 63 

2 A-2 32 G-2 50 

3 A-3 85 G-3 42 

4 A-4 64 G-4 90 

5 A-5 67 G-5 56 

6 A-6 43 G-6 65 

7 A-7 65 G-7 56 

8 A-8 75 G-8 80 

9 A-9 73 G-9 48 

10 A-10 56 G-10 52 

11 A-11 76 G-11 59 

12 A-12 76 G-12 61 

13 A-13 45 G-13 35 

14 A-14 83 G-14 77 

15 A-15 54 G-15 49 

16 A-16 54 G-16 53 

17 A-17 45 G-17 55 

18 A-18 75 G-18 30 

19 A-19 65 G-19 83 

20 A-20 33 G-20 96 

21 A-21 55 G-21 68 

22 A-22 83 G-22 55 

23 A-23 38 G-23 42 

24 A-24 59 G-24 82 

25 A-25 60 G-25 41 

26 A-26 95 G-26 54 

27 A-27 56 G-27 63 

28 A-28 58 G-28 51 

29 A-29 95 G-29 60 

30 A-30 45 G-30 27 

31 A-31 84 G-31 70 

32 A-32 54 
  

Jumlah   1992   1813 

rata-rata   62,25   58,48 

varians   296,129   277,8581 
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Dari tabel diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
296,129

277,8581
= 1,065756. 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang 31 dan dk penyebut 30 diperoleh dengan 

menggunakan interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,794.   

Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  akibatnya H0 diterima. Artinya data awal yang diperoleh 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai varians yang homogen. 
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Lampiran 18 

 

UJI KESAMAAN RATA-RATA PADA DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2, artinya rata-rata kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2, artinya rata-rata kelas eksperimen tidak sama dengan kelas 

kontrol 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t dengan 𝛼 = 5%. 

Kriteria pengujian 

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

dengan 𝛼 = 5% dan dk = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan sebaliknya. 

Rumus uji statistik t 

t =
x1 − x2   

s 
1
n1

+
1

n2

 

 

Perolehan nilai awal kelas eksperimen dan kontrol 

Data Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata 58,48  62,25 

Varians 277,858 296,129 

Simpangan baku 16,67 17,21  

       n 31 32 

 

Rumus-rumus yang digunakan: 

(1) Menghitung varians gabungan: 

𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
=

 30.277,858 + 31 .296,129 

31+32−2
= 287,14. 



 

146 

 

 

 

(2) Statistik yang digunakan adalah: 

t =
x1   −x2   

s 
1

n 1
+

1

n 2

=
58,48−62,25

 
287 ,14

31
+

287 ,14

32

= −0,882. 

t tabel = t 1−α  n1+n2−2 = t 0,95.61= 1,998 dengan 𝛼 = 5% yang diperoleh dengan 

cara interpolasi. 

  

998,1

88,11759

12,011859

59

1

12,0

2

61120

6061

2980,1

2






















x

x

x

x

x

 

Oleh sebab -1,998 < -0,882 < 1,998 maka Ho diterima. Artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempunyai 

kemampuan yang sama sebelum dikenai perlakuan. 
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Lampiran 19 

 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS EKSPERIMEN (X-7) 

 

No Kode 
Skor Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Nilai 

1 G-1 45 90 

2 G-2 42 84 

3 G-3 33 66 

4 G-4 44 88 

5 G-5 39 78 

6 G-6 43 86 

7 G-7 36 72 

8 G-8 44 88 

9 G-9 40 80 

10 G-10 35 70 

11 G-11 40 80 

12 G-12 43 86 

13 G-13 40 80 

14 G-14 43 86 

15 G-15 47 94 

16 G-16 41 82 

17 G-17 45 90 

18 G-18 40 80 

19 G-19 50 100 

20 G-20 49 98 

21 G-21 44 88 

22 G-22 38 76 

23 G-23 38 76 

24 G-24 46 92 

25 G-25 38 76 

26 G-26 40 80 

27 G-27 42 84 

28 G-28 41 82 

29 G-29 41 82 

30 G-30 38 76 

31 G-31 45 90 
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DATA HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS KONTROL (X-1) 

 

No Kode 
Skor Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Nilai 

1 A-1 30 60 

2 A-2 39 78 

3 A-3 34 68 

4 A-4 33 66 

5 A-5 34 68 

6 A-6 32 64 

7 A-7 30 60 

8 A-8 32 64 

9 A-9 36 72 

10 A-10 28 56 

11 A-11 43 86 

12 A-12 40 80 

13 A-13 24 48 

14 A-14 28 56 

15 A-15 35 70 

16 A-16 31 62 

17 A-17 31 62 

18 A-18 36 72 

19 A-19 36 72 

20 A-20 36 72 

21 A-21 33 66 

22 A-22 32 64 

23 A-23 39 78 

24 A-24 40 80 

25 A-25 32 64 

26 A-26 40 80 

27 A-27 27 54 

28 A-28 34 68 

29 A-29 36 72 

30 A-30 31 62 

31 A-31 44 88 

32 A-32 32 64 
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Lampiran 20  

 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELAS EKPERIMEN (X-7) 

 

Hipotesis: 

 H0 : data berdistribusi normal 

 H1 : data tidak berdistribusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah Chi kuadrat dengan 𝛼 = 5%. 

 

Kriteria pengujian: 

Tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan dk = 6-1= 5. Dalam hal lainnya, H0 

diterima. 

 

Rumus Chi kuadrat: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
 

 

Analisis Perhitungan: 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 = 100 dan 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 66 

Diperoleh panjang kelas =  100 − 66 : 6 = 5,67 ≈ 6 

Tabel perhitungan 

Interval 𝑓0 𝑓  (𝑓0 − 𝑓) (𝑓0 − 𝑓)2 
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

66-71 2 0,8 1,163 1,353 1,616 

72-77 5 4,1 0,865 0,748 0,181 

78-83 9 10,5 -1,528 2,334 0,222 

84-89 8 10,5 -2,528 6,389 0,607 

90-95 5 4,1 0,865 0,748 0,181 

96-101 2 0,8 1,163 1,353 1,616 

Jumlah 31 31 0 12,923 4,422 
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Dari tabel di atas, diperoleh: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 4,422 

Dari daftar, diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 11,070 dengan 𝛼 = 0,05 dan dk = 5. 

Oleh sebab 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
, maka H0 diterima. Dengan demikian, data postest 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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Lampiran 21 

 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELAS KONTROL (X-1) 

 

Hipotesis: 

 H0 : data berdistribusi normal 

 H1 : data tidak berdistribusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah Chi kuadrat dengan 𝛼 = 5%. 

 

Kriteria pengujian: 

Tolak H0 jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan dk = 6-1= 5. Dalam hal lainnya, H0 

diterima. 

 

Rumus Chi kuadrat: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  
 𝑓0 − 𝑓 

2

𝑓
 

 

Analisis Perhitungan: 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 = 88 dan 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 48 

Diperoleh panjang kelas =  88 − 48 : 6 = 6,67 ≈ 7 

Tabel perhitungan 

Interval 𝑓0 𝑓  (𝑓0 − 𝑓) (𝑓0 − 𝑓)2 
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

48-54 2 0,9 1,136 1,290 1,494 

55-61 4 4,3 -0,269 0,072 0,017 

62-68 13 10,9 2,133 4,549 0,419 

69-75 6 10,9 -4,867 23,690 2,180 

76-82 5 4,3 0,731 0,535 0,125 

83-89 2 0,9 1,136 1,290 1,494 

Jumlah 32 32 0 31,426 5,728 
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Dari tabel di atas, diperoleh: 

𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 5,728 

Dari daftar, diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 11,070 dengan 𝛼 = 0,05 dan dk = 5. 

Oleh sebab 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
, maka H0 diterima. Dengan demikian, data postest 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas kontrol berdistribusi normal. 
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Lampiran 22 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

 

Hipotesis: 

 H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data akhir homogen 

 H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data akhir tidak homogen (terdapat perbedaan yang 

signifikan) 

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Varians. 

Kriteria pengujian: 

Kriteria pengujiannya adalah jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝛼(𝑣1 ,𝑣2) dengan 𝑣1 adalah dk 

pembilang dengan rumus 𝑛1 − 1 dan 𝑣2 adalah dk penyebut dengan rumus 𝑛2 − 1 

maka tolak 𝐻0 dan sebaliknya. 

Rumus Varians:  

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠1

2

𝑠2
2
 

Keterangan: 

𝑠1
2 : varians yang besar 

𝑠2
2 : varians yang kecil 
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Tabel perhitungan 

No Kode X-1 Kode X-7 

1 A-1 60 G-1 90 

2 A-2 78 G-2 84 

3 A-3 68 G-3 66 

4 A-4 66 G-4 88 

5 A-5 68 G-5 78 

6 A-6 64 G-6 86 

7 A-7 60 G-7 72 

8 A-8 64 G-8 88 

9 A-9 72 G-9 80 

10 A-10 56 G-10 70 

11 A-11 86 G-11 80 

12 A-12 80 G-12 86 

13 A-13 48 G-13 80 

14 A-14 56 G-14 86 

15 A-15 70 G-15 94 

16 A-16 62 G-16 82 

17 A-17 62 G-17 90 

18 A-18 72 G-18 80 

19 A-19 72 G-19 100 

20 A-20 72 G-20 98 

21 A-21 66 G-21 88 

22 A-22 64 G-22 76 

23 A-23 78 G-23 76 

24 A-24 80 G-24 92 

25 A-25 64 G-25 76 

26 A-26 80 G-26 80 

27 A-27 54 G-27 84 

28 A-28 68 G-28 82 

29 A-29 72 G-29 82 

30 A-30 62 G-30 76 

31 A-31 88 G-31 90 

Mean   68   83,225 

Varians   85,419   60,447 

 

Dari tabel diperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
85,419

60,447
= 1,413. 
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𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang 31 dan dk penyebut 30 diperoleh dengan 

menggunakan interpolasi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,794.   

Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  akibatnya H0 diterima. Artinya data postest kemampuan 

berpikir kritis peserta didik baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dalam 

penelitian ini mempunyai varians yang homogen. 
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UJI HIPOTESIS I  

(KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

SECARA KLASIKAL) 

 

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜋 ≤ 75,5%; Persentase peserta didik yang mencapai KKM tidak melampaui 

75,5% 

𝐻1 : 𝜋 > 75,5% ; Persentase peserta didik yang mencapai KKM sudah melampaui 

75,5% 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 𝑧 =
𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

    

Kriteria : 𝐻0  ditolak jika 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧0,5−𝛼  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

𝑥  

 𝑛 

 𝜋 

28 

31 

76% 

 

𝑧 =
28

31
−0,76

 
0,76(1−0,76)

31

   

    =1, 970 

Diperoleh 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,970. 

Pada 𝛼 = 5 %, diperoleh 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑧0,45 = 1,64. 

Karena 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,970 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak. 

Lampiran 23 
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Hal ini menyatakan bahwa persentase peserta didik yang mencapai KKM pada 

kelompok eksperimen secara klasikal sudah melampaui 76%. Jadi, peserta didik 

pada kelompok eksperimen secara  klasikal telah mencapai ketuntasan belajar. 
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Lampiran 24 

UJI HIPOTESIS II 

(UJI PERBEDAAN RATA-RATA 

HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS) 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2, artinya rata-rata skor kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2, artinya rata-rata skor kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t dengan 𝛼 = 5%. 

Kriteria pengujian 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2 . Dalam hal 

lainnya H0 ditolak. Harga t1−𝛼  dapat diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = 

(n1 + n2 - 2) dan peluang (1 − 𝛼). 

Rumus uji statistik t 

t =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 dengan  𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

 

Perolehan hasil tes kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen dan kontrol 

Sumber variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata 83 68 

Varians 60,447 85,419 

Simpangan baku 7,775 9,242 

N 31 32 
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(1) Menghitung varians gabungan: 

𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

 30 .85,419 +  31 .  60,447 

61
= 73,138. 

 

(2) Mencari 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

=
83 − 68

 73,138
31

+
73,138

32

= 7,065. 

 

Diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,065.  

Berdasarkan tabel student dengan  = 5%, 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡0,95.61 diperoleh dengan 

menggunakan interpolasi. 
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Diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡0,95.61 = 1,998. 

Oleh sebab 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,065 > 1,998 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak. Artinya, 

rata-rata skor kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen yang menerapkan 

strategi pembelajaran Think Talk Write berbantuan LKPD pada materi jarak dalam 



 

160 

 

 

 

benda berdimensi tiga lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dengan demikian, 

penerapan strategi pembelajaran tersebut dalam pembelajaran dapat memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menerapkan ekspositori saja dalam 

pembelajaran.  
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  SILABUS  
 

 

Nama Sekolah   : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Program  : X 

Semester  : 2 

STANDAR KOMPETENSI: 

6.  Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

6.2 Menentukan 

jarak dari 

titik ke garis 

dan dari titik 

ke bidang 

dalam ruang 

dimensi tiga 

Kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan dengan strategi Think 

Talk Write dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menggali 

prasyarat secara tanya jawab 

tentang materi sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengikuti 

Tahapan Think 

Peserta didik mencermati dan 

memikirkan cara mengerjakan 

soal yang terdapat dalam 

LKPD 

kesejajaran 

dan 

ketegaklurus

an 

1. Peserta didik 

terampil 

memberikan 

klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

2. Peserta didik mampu 

menunjukkan 

keterampilan basic 

support 

(keterampilan dasar) 

3. Peserta didik dapat 

membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya 

4. Peserta didik dapat 

memberikan 

Uraian  Tes 

tertulis 
 Lampiran  

(LKPD 1) 

 Lampiran 

(Kuis 1) 

 

2 x 45’ 

 

 

Sumber: 

 Buku Paket 

 LKPD 

 

Alat : 

 Laptop 

 LCD  

 

Lampiran 25 

 



 

 

 

 

1
6
2
 

Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

Tahapan Talk 

Peserta didik 

mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing 

peserta didik mendapat giliran 

mengeluarkan idea tau 

pendapat dan mendengarkan 

ketika temannya yang lain 

sedang mengemukakan 

pendapat. 

Tahapan Write 

Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

3. Kegiatan penutup 

Dengan bimbingan guru 

peserta didik membuat 

kesimpulan, guru memberikan 

evaluasi/latihan, memberikan 

tugas/PR dari buku yang telah 

disiapkan atau yang lainnya. 

penjelasan lebih 

lanjut 

5. Peserta didik dapat 

menunjukkan 

ketrampilan 

mengatur strategi 

dan taktik 

 

 
Kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan dengan strategi Think 

Talk Write dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menggali 

prasyarat secara tanya jawab 

jarak titik ke 

titik, jarak 

titik ke garis, 

dan jarak 

titik ke 

bidang 

1. Peserta didik 

terampil 

memberikan 

klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

2. Peserta didik mampu 

menunjukkan 

Uraian  Tes 

tertulis 
 Lampiran 

(LKPD 2) 

 Lampiran 

(Kuis 2) 

 

2 x 45’ 

 

 

Sumber: 

 Buku Paket 

 LKPD 

 

Alat : 

 Laptop 
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Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

tentang materi sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengikuti 

Tahapan Think 

Peserta didik mencermati dan 

memikirkan cara mengerjakan 

soal yang terdapat dalam 

LKPD 

Tahapan Talk 

Peserta didik 

mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing 

peserta didik mendapat giliran 

mengeluarkan idea tau 

pendapat dan mendengarkan 

ketika temannya yang lain 

sedang mengemukakan 

pendapat. 

Tahapan Write 

Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

3. Kegiatan penutup 

Dengan bimbingan guru 

peserta didik membuat 

kesimpulan, guru memberikan 

evaluasi/latihan, memberikan 

tugas/PR dari buku yang telah 

keterampilan basic 

support 

(keterampilan dasar) 

3. Peserta didik dapat 

membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya 

4. Peserta didik dapat 

memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

5. Peserta didik dapat 

menunjukkan 

ketrampilan 

mengatur strategi 

dan taktik 

 

 LCD  
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Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

disiapkan atau yang lainnya. 

Kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan dengan strategi Think 

Talk Write dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menggali 

prasyarat secara tanya jawab 

tentang materi sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengikuti 

Tahapan Think 

Peserta didik mencermati dan 

memikirkan cara mengerjakan 

soal yang terdapat dalam 

LKPD 

Tahapan Talk 

Peserta didik 

mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing 

peserta didik mendapat giliran 

mengeluarkan idea tau 

pendapat dan mendengarkan 

ketika temannya yang lain 

sedang mengemukakan 

pendapat. 

jarak dua 

garis yang 

sejajar dan 

jarak garis 

dengan 

bidang yang 

sejajar 

1. Peserta didik 

terampil 

memberikan 

klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

2. Peserta didik mampu 

menunjukkan 

keterampilan basic 

support 

(keterampilan dasar) 

3. Peserta didik dapat 

membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya 

4. Peserta didik dapat 

memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

5. Peserta didik dapat 

menunjukkan 

ketrampilan 

mengatur strategi 

dan taktik 

 

Uraian  Tes 

tertulis 
 Lampiran 

(LKPD 3) 

 Lampiran 

(Kuis 3) 

 

2 x 45’ 

 

 

Sumber: 

 Buku Paket 

 LKPD 

 

Alat : 

 Laptop 

 LCD  

 



 

 

 

 

1
6
5
 

Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

Tahapan Write 

Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

3. Kegiatan penutup 

Dengan bimbingan guru 

peserta didik membuat 

kesimpulan, guru memberikan 

evaluasi/latihan, memberikan 

tugas/PR dari buku yang telah 

disiapkan atau yang lainnya. 

Kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan dengan strategi Think 

Talk Write dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menggali 

prasyarat secara tanya jawab 

tentang materi sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengikuti 

Tahapan Think 

Peserta didik mencermati dan 

memikirkan cara mengerjakan 

soal yang terdapat dalam 

LKPD 

Tahapan Talk 

Peserta didik mengkomunikasikan 

jarak dua 

bidang yang 

sejajar dan 

jarak dua 

garis yang 

bersilangan 

1. Peserta didik 

terampil 

memberikan 

klarifikasi dasar 

(elementary 

clarification) 

2. Peserta didik mampu 

menunjukkan 

keterampilan basic 

support 

(keterampilan dasar) 

3. Peserta didik dapat 

membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya 

4. Peserta didik dapat 

memberikan 

penjelasan lebih 

Uraian  Tes 

tertulis 
 Lampiran 

(LKPD 4) 

 Lampiran 

(Kuis 4) 

 

2 x 45’ 

 

 

Sumber: 

 Buku Paket 

 LKPD 

 

Alat : 

 Laptop 

 LCD  

 



 

 

 

 

1
6
6
 

Kompetensi 

Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Berpikir Kritis 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Jenis 

Tagihan 
Teknik Instrumen 

atau berdiskusi dalam 

kelompoknya. Masing-masing 

peserta didik mendapat giliran 

mengeluarkan idea tau 

pendapat dan mendengarkan 

ketika temannya yang lain 

sedang mengemukakan 

pendapat. 

Tahapan Write 

Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

3. Kegiatan penutup 

Dengan bimbingan guru 

peserta didik membuat 

kesimpulan, guru memberikan 

evaluasi/latihan, memberikan 

tugas/PR dari buku yang telah 

disiapkan atau yang lainnya. 

lanjut 

5. Peserta didik dapat 

menunjukkan 

ketrampilan 

mengatur strategi 

dan taktik 

 

 

Mengetahui                Semarang,     Mei 2013 

Dosen Pembimbing 1        Dosen Pembimbing II     Peneliti, 

 

 

 

Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd.  Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si.   Rully Khusna Hikmawati 

NIP. 197103281999031001   NIP. 196406131988032002    NIM 4101409048
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Temanggung 

Kelas/Semester  : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke-1  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi: 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan 

titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Kompetensi Dasar: 6.2. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam 

ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

A. Indikator Pencapaian Berpikir Kritis 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya dengan benar. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta 

bagian-bagiannya dengan benar. 

 

 

 

Lampiran 26 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write, 

diharapkan 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari titik 

ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

C. Materi Ajar 

1. Dua garis yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 

2. Garis yang sejajar bidang dalam ruang dimensi tiga. 

3. Dua bidang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 

4. Dua garis yang saling tegak lurus dalam ruang dimensi tiga. 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit. 

E. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Think Talk Write 

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memulai pelajaran dengan tepat 

waktu dan mengawali pelajaran 

a. Peserta didik menjawab salam 

(apabila pembelajaran berlangsung 

2 menit 
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dengan mengucapkan salam (apabila 

pembelajaran berlangsung pada jam 

pertama peserta didik diminta untuk 

berdoa terlebih dahulu). 

pada jam pertama peserta didik berdoa 

terlebih dahulu).  

b. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran. 

3. Guru meminta tolong peserta didik 

untuk membersihkan papan tulis 

jika papan tulis masih kotor. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

1. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran. 

3. Peserta didik membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih 

kotor. 

1 menit 

b.  

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari, tujuan, dan motivasi 

dengan rincian sebagai berikut. 

1. Guru menuliskan pokok materi yang 

akan dipelajari peserta didik di papan 

tulis. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

3. Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi yang akan dipelajari berguna 

untuk materi selanjutnya dan sering 

keluar saat ujian.  

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

1. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan. 

3. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan oleh 

guru. 

2 menit 

d. Guru menggali pengetahuan pra 

syarat. 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

yang telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan 

pertanyaan sebagai berikut. 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru dengan mandiri dan 

menghargai pendapat teman yang 

mengemukakan pendapatnya. 

 

 

5 menit 
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(Eksplorasi) 

(1) Bagaimana dua garis dikatakan 

sejajar? 

jawab: dua garis dikatakan sejajar 

jika tidak memiliki titik 

persekutuan. 

(2) Bagaimana dua garis dikatakan 

bersilangan? 

jawab: dua garis dikatakan 

bersilangan jika tidak terletak pada 

satu bidang yang sama. 

(3) Apakah yang dimaksud dengan dua 

garis saling tegak lurus? 

jawab: dua garis dikatakan saling 

tegak lurus jika antara kedua garis 

tersebut terbentuk sudut 90˚. 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

 

(1) Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. (Jawaban yang 

diharapkan: dua garis dikatakan 

sejajar jika tidak memiliki titik 

persekutuan) 

(2) Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. (Jawaban yang 

diharapkan: dua garis dikatakan 

bersilangan jika tidak terletak pada 

satu bidang yang sama) 

(3) Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. (Jawaban yang 

diharapkan: dua garis dikatakan 

saling tegak lurus jika antara 

kedua garis tersebut terbentuk 

sudut 90˚) 

 

 

 
2. Kegiatan Inti 

 

Kegiatan Guru dan Standar Proses 
Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 3 – 5 peserta didik dan 

membagikan LKPD kepada masing-

masing peserta didik. 

(elaborasi) 

a. Peserta didik mengikuti arahan dari 

guru.  

5 menit 

a.  

b. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

b. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru. 

 

3 menit 

 

Tahapan Think Tahapan Think 15 menit 
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c. Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu 

serta menandai soal yang sulit. 

c. Peserta didik mencermati dan 

mengerjakan soal secara individu 

terlebih dahulu serta menandai soal 

yang sulit.  

Tahapan Talk 

d. Guru memberi kesempatan peserta 

didik untuk mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam kelompoknya. 

d. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Tahapan Talk: 

e. Peserta didik mengkomunikasikan 

atau berdiskusi dalam kelompoknya. 

Masing-masing peserta didik 

mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat dan 

mendengarkan ketika temannya yang 

lain sedang mengemukakan pendapat. 

5 1 

e. Guru memberi kesempatan pada 

setiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusi. 

(Elaborasi) 

f. Peserta didik menyampaikan hasil 

diskusi pada kelompoknya masing-

masing, sementara peserta didik yang 

lain memperhatikan temannya yang 

sedang memaparkan hasil diskusi. 

7 menit 

Tahapan Write:  

f. Guru meminta masing-masing peserta 

didik menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

Tahapan Write:  

g. Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada LKPD 

 

i.  

g. Guru menggunakan hasil diskusi pada 

setiap kelompok untuk membimbing 

siswa menemukan konsep materi. 

h. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

3 menit 

h. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap hasil diskusi serta 

memberi penjelasan materi tambahan 

jika ada yang kurang. 

i. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

8 m

e

n

t 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta 

didik menyelesaikan soal tersebut. 

j. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal dengan cermat. 

5 m

e

i

10 menit 

5 menit 

5 menit 

10 menit 
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(Eksplorasi) t 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

k. Peserta didik menyampaikan idenya 

dan menuliskan strategi penyelesaian 

soal tersebut di papan tulis. 

 

5 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(Konfirmasi) 

l. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 

2 menit 

 

3. Kegiatan Penutup 

 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan 

dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. (Eksplorasi) 

a. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan memberikan tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

1 menit 

b. Dengan bimbingan guru peserta didik 

membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan dan 

menuliskannya. 

b. Peserta didik membuat kesimpulan 

dari materi yang telah didiskusikan 

dan menuliskannya. 

1 menit 

c. Guru memberikan kuis kepada peserta 

didik. 

c. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

5 menit 

d. Guru memberikan Tugas Rumah yang 

harus peserta didik kerjakan. 

d. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

e. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

e. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

f. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 
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didik (jika pembelajaran berlangsung 

pada jam terakhir peserta didik 

diminta untuk berdoa). 

 

G. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik: tertulis 

Bentuk: tugas kelompok, kuis 

H. Sumber Belajar 

Sumber:  

Kartini, dkk. 2005. Matematika X/SMA dan MA. Klaten: Intan Pariwara. 

Alat: papan tulis atau white board dan blackboard, kapur atau spidol, LCD, Laptop. 

 

Mengetahui         Semarang,       Mei 2013 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II,      Peneliti, 

 

 

Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd.    Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si.    Rully Khusna H. 

NIP. 197103281999031001   NIP196406131988032002         NIM 4101409048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Temanggung 

Kelas/Semester  : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke-2  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi: 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan 

titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Kompetensi Dasar: 6.2. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam 

ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

A. Indikator Pencapaian Berpikir Kritis 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya dengan benar. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta 

bagian-bagiannya dengan benar. 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write, 

diharapkan 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 

tiga serta bagian-bagiannya. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta 

bagian-bagiannya. 

C. Materi Ajar 

Cara menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit. 

E. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Think Talk Write 

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memulai pelajaran dengan tepat 

waktu dan mengawali pelajaran 

dengan mengucapkan salam (apabila 

pembelajaran berlangsung pada jam 

a. Peserta didik menjawab salam 

(apabila pembelajaran berlangsung 

pada jam pertama peserta didik berdoa 

terlebih dahulu). 

3 menit 
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pertama peserta didik diminta untuk 

berdoa terlebih dahulu). 

b. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran. 

3. Guru meminta tolong peserta didik 

untuk membersihkan papan tulis 

jika papan tulis masih kotor,. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

1. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran. 

3. Peserta didik membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih 

kotor. 

1 menit 

a.  

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari, tujuan, dan motivasi 

dengan rincian sebagai berikut. 

1. Guru menuliskan pokok materi yang 

akan dipelajari peserta didik di papan 

tulis. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

3. Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi yang akan dipelajari berguna 

untuk materi selanjutnya dan sering 

keluar saat ujian.  

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

1. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan. 

3. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan oleh 

guru. 

 

4 menit 

d. Guru menggali pengetahuan pra 

syarat. 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

yang telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan 

pertanyaan sebagai berikut. 

(Eksplorasi) 

(1) Apa definisi dari jarak? 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru dengan mandiri dan 

menghargai pendapat teman yang 

mengemukakan pendapatnya. 

1. Peserta didik mengingat kembali 

materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

(1) Peserta didik menjawab 

5 menit 
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jawab: jarak adalah panjang ruas 

garis hubung terpendek. 

(2) Guru mengingatkan peserta didik 

mengenai teorema proyeksi pada 

segitiga. 

 

 

 

 

 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑝𝑐 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑞𝑐 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

pertanyaan dari guru. (Jawaban 

yang diharapkan: jarak adalah 

panjang ruas garis hubung 

terpendek) 

(2) Peserta didik mengingat teorema 

proyeksi pada segitiga. 

 

 

 

 

 

 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑝𝑐 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑞𝑐 

 

2. Kegiatan Inti 

 

Kegiatan Guru dan Standar Proses 
Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 3 – 5 peserta didik dan 

membagikan LKPD kepada masing-

masing peserta didik. 

(elaborasi) 

b. Peserta didik mengikuti arahan dari 

guru.  

5 menit 

c.  

b. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

b. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru. 

 

 

3 menit 

 

Tahapan Think 

c. Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu 

serta menandai soal yang sulit. 

Tahapan Think 

c. Peserta didik mencermati dan 

mengerjakan semua soal secara 

individu terlebih dahulu serta 

menandai soal yang sulit.  

 

15 menit 

C 

a 

p q 
c 

b 

D 
D 

A 

C 

a 

p q 
c 

b 

D 
D 

A 
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Tahapan Talk 

d. Guru memberi kesempatan peserta 

didik untuk mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam kelompoknya. 

d. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Tahapan Talk: 

e. Peserta didik mengkomunikasikan 

atau berdiskusi dalam kelompoknya. 

Masing-masing peserta didik 

mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat dan 

mendengarkan ketika temannya yang 

lain sedang mengemukakan pendapat. 

i. 1 

e. Guru memberi kesempatan pada 

setiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusi. 

(Elaborasi) 

f. Peserta didik menyampaikan hasil 

diskusi pada kelompoknya masing-

masing, sementara peserta didik yang 

lain memperhatikan temannya yang 

sedang memaparkan hasil diskusi. 

8 Menit 

Tahapan Write:  

f. Guru meminta masing-masing peserta 

didik menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

Tahapan Write:  

g. Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada LKPD 

 

i.  

g. Guru menggunakan hasil diskusi pada 

setiap kelompok untuk membimbing 

siswa menemukan konsep materi. 

(Eksplorasi) 

h. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

6 menit 

h. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap hasil diskusi serta 

memberi penjelasan materi tambahan 

jika ada yang kurang . 

(Konfirmasi) 

i. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

a. m

e

n

i

t 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta 

didik menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

j. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal. 

i. m

e 

j. Guru meminta salah satu peserta didik k. Peserta didik menyampaikan idenya 5 menit 

10 menit 

5 menit 

5 menit 

10 menit 
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untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

dan menuliskan strategi penyelesaian 

soal tersebut di papan tulis. 

 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(Konfirmasi) 

l. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 

2 menit 

3. Kegiatan Penutup 

 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan 

dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. (Eksplorasi) 

a. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan memberikan tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

1 menit 

b. Dengan bimbingan guru peserta didik 

membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan dan 

menuliskannya. 

b. Peserta didik membuat kesimpulan 

dari materi yang telah didiskusikan 

dan menuliskannya. 

1 menit 

c. Guru memberikan kuis kepada peserta 

didik. 

c. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

5 menit 

d. Guru memberikan Tugas Rumah yang 

harus peserta didik kerjakan. 

d. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

e. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

e. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik (jika pembelajaran berlangsung 

pada jam terakhir peserta didik 

diminta untuk berdoa). 

f. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 
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G. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik: tertulis 

Bentuk: tugas kelompok, kuis 

H. Sumber Belajar 

Sumber:  

Kartini, dkk. 2005. Matematika X/SMA dan MA. Klaten: Intan Pariwara. 

Alat: papan tulis atau white board dan blackboard, kapur atau spidol, LCD, Laptop. 

 

Mengetahui         Semarang,      Mei 2013 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II,      Peneliti, 

 

 

Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd. Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si.    Rully Khusna H. 

NIP. 197103281999031001   NIP196406131988032002          NIM 4101409048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Temanggung 

Kelas/Semester  : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke-3  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi: 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan 

titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Kompetensi Dasar: 6.2. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam 

ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

A. Indikator Pencapaian Berpikir Kritis 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya dengan benar. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta 

bagian-bagiannya dengan benar. 

 

 

 



182 

 

 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write, 

diharapkan 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari titik 

ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

C. Materi Ajar 

Cara menentukan jarak dua garis yang sejajar dan jarak garis dengan bidang yang sejajar. 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit. 

E. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Think Talk Write 

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memulai pelajaran dengan tepat 

waktu dan mengawali pelajaran 

dengan mengucapkan salam (apabila 

pembelajaran berlangsung pada jam 

pertama peserta didik diminta untuk 

a. Peserta didik menjawab salam 

(apabila pembelajaran berlangsung 

pada jam pertama peserta didik berdoa 

terlebih dahulu).  

4 menit 
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berdoa terlebih dahulu). 

b. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran. 

3. Guru meminta tolong peserta didik 

untuk membersihkan papan tulis 

jika papan tulis masih kotor. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

1. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran. 

3. Peserta didik membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih 

kotor. 

1 menit 

a.  

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari, tujuan, dan motivasi 

dengan rincian sebagai berikut. 

1. Guru menuliskan pokok materi yang 

akan dipelajari peserta didik di papan 

tulis. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

3. Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi yang akan dipelajari berguna 

untuk materi selanjutnya dan sering 

keluar saat ujian.  

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

1. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan. 

3. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan oleh 

guru. 

 

 

3 menit 

d. Guru menggali pengetahuan pra 

syarat. 

2. Guru mengecek kemampuan pra 

syarat dengan pertanyaan sebagai 

berikut. (Eksplorasi) 

(1) Bagaimana sebuah garis dikatakan 

sejajar dengan suatu bidang? 

jawab: garis tersebut dikatakan 

sejajar dengan suatu bidang jika 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru dengan mandiri dan 

menghargai pendapat teman yang 

mengemukakan pendapatnya. 

 

a. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. (Jawaban yang 

diharapkan: garis tersebut 

dikatakan sejajar dengan suatu 

5 menit 
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garis tersebut sejajar dengan salah 

satu garis pada bidang tersebut. 

3. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

bidang jika garis tersebut sejajar 

dengan salah satu garis pada 

bidang tersebut) 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru dan Standar Proses 
Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 3 – 5 peserta didik dan 

membagikan LKPD kepada masing-

masing peserta didik. 

(elaborasi) 

a. Peserta didik mengikuti arahan dari 

guru.  

 

5 menit 

a.  

b. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

b. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru. 

 

3 menit 

 

Tahapan Think 

c. Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu 

serta menandai soal yang sulit. 

Tahapan Think 

c. Peserta didik mencermati dan 

mengerjakan semua soal secara 

individu terlebih dahulu serta 

menandai soal yang sulit.  

15 menit 

Tahapan Talk 

d. Guru memberi kesempatan peserta 

didik untuk mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam kelompoknya. 

d. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Tahapan Talk: 

e. Peserta didik mengkomunikasikan 

atau berdiskusi dalam kelompoknya. 

Masing-masing peserta didik 

mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat dan 

mendengarkan ketika temannya yang 

lain sedang mengemukakan pendapat. 

i. 1 
10 menit 
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e. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

(Elaborasi) 

f. Peserta didik menyampaikan hasil 

diskusi pada kelompoknya masing-

masing, sementara peserta didik yang 

lain memperhatikan temannya yang 

sedang memaparkan hasil diskusi. 

9 menit 

Tahapan Write:  

f. Guru meminta masing-masing peserta 

didik menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

Tahapan Write:  

g. Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada LKPD 

 

i.  

g. Guru menggunakan hasil diskusi pada 

setiap kelompok untuk membimbing 

siswa menemukan konsep materi. 

(Eksplorasi) 

h. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

7 menit 

h. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap hasil diskusi serta 

memberi penjelasan materi tambahan 

jika ada yang kurang . 

(Konfirmasi) 

i. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

a. m

e

n

i

t 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta 

didik menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

j. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal 

ii. m

e

n 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

k. Peserta didik menyampaikan idenya 

dan menuliskan strategi penyelesaian 

soal tersebut di papan tulis. 

 

5 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(Konfirmasi) 

l. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 

2 menit 

 

 

 

5 menit 

5 menit 

10 menit 
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3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan 

dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. (Eksplorasi) 

a. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan memberikan tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

1 menit 

b. Dengan bimbingan guru peserta didik 

membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan dan 

menuliskannya. 

b. Peserta didik membuat kesimpulan 

dari materi yang telah didiskusikan 

dan menuliskannya. 

1 menit 

c. Guru memberikan kuis kepada peserta 

didik. 

c. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

5 menit 

d. Guru memberikan Tugas Rumah yang 

harus peserta didik kerjakan. 

d. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

e. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

e. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik (jika pembelajaran berlangsung 

pada jam terakhir peserta didik 

diminta untuk berdoa). 

f. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 

G. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik: tertulis 

Bentuk: tugas kelompok, kuis 
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H. Sumber Belajar 

Sumber:  

Kartini, dkk. 2005. Matematika X/SMA dan MA. Klaten: Intan Pariwara. 

Alat: papan tulis atau white board dan blackboard, kapur atau spidol, LCD, Laptop. 

 

 

Mengetahui         Semarang,        Mei 2013 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II,      Peneliti, 

 

 

Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd. Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si.    Rully Khusna H. 

NIP. 197103281999031001   NIP196406131988032002          NIM 4101409048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Temanggung 

Kelas/Semester  : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke-4  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi: 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan 

titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Kompetensi Dasar: 6.2. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam 

ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

A. Indikator Pencapaian Berpikir Kritis 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya dengan benar. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya dengan benar. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta 

bagian-bagiannya dengan benar. 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write, 

diharapkan 

1. Peserta didik terampil memberikan klarifikasi dasar dalam menentukan jarak dari titik 

ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-bagiannya. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

3. Peserta didik dapat membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya dalam 

menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

serta bagian-bagiannya. 

4. Peserta didik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan jarak dari 

titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

5. Peserta didik dapat menunjukkan ketrampilan mengatur strategi dalam menentukan 

jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga serta bagian-

bagiannya. 

C. Materi Ajar 

Cara menentukan jarak dua bidang yang sejajar dan jarak dua garis yang bersilangan. 

D. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit. 

E. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Think Talk Write 

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memulai pelajaran dengan tepat 

waktu dan mengawali pelajaran 

dengan mengucapkan salam (apabila 

pembelajaran berlangsung pada jam 

pertama peserta didik diminta untuk 

a. Peserta didik menjawab salam 

(apabila pembelajaran berlangsung 

pada jam pertama peserta didik berdoa 

terlebih dahulu).  

5 menit 
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berdoa terlebih dahulu). 

b. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran. 

3. Guru meminta tolong peserta didik 

untuk membersihkan papan tulis 

jika papan tulis masih kotor. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

1. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran. 

3. Peserta didik membersihkan 

papan tulis jika papan tulis masih 

kotor. 

1 m

e

n

i

t 

2  

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari, tujuan, dan motivasi 

dengan rincian sebagai berikut. 

1. Guru menuliskan pokok materi yang 

akan dipelajari peserta didik di papan 

tulis. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

3. Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi yang akan dipelajari berguna 

untuk materi selanjutnya dan sering 

keluar saat ujian.  

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

1. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan. 

3. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan oleh 

guru. 

 

3 menit 

d. Guru menggali pengetahuan pra 

syarat. 

1. Guru mengecek kemampuan pra 

syarat dengan pertanyaan sebagai 

berikut. (Eksplorasi) 

(1) Bagaimana dua bidang dikatakan 

sejajar? 

jawab: dua bidang dikatakan 

sejajar apabila dua garis yang 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru dengan mandiri dan 

menghargai pendapat teman yang 

mengemukakan pendapatnya. 

(1) Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. (Jawaban 

yang diharapkan: dua bidang 

dikatakan sejajar apabila dua 

garis yang berpotongan pada 

5 menit 
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berpotongan pada bidang satu 

sejajar dengan garis yang 

berpotongan pada bidang dua. 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

bidang satu sejajar dengan garis 

yang berpotongan pada bidang 

dua). 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru dan Standar Proses 
Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 3 – 5 peserta didik dan 

membagikan LKPD kepada masing-

masing peserta didik. 

(elaborasi) 

a. Peserta didik mengikuti arahan dari 

guru.  

5 menit 

a.  

b. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

b. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru. 

 

3 menit 

 

Tahapan Think 

c. Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati dan mengerjakan semua 

soal secara individu terlebih dahulu 

serta menandai soal yang sulit. 

Tahapan Think 

c. Peserta didik mencermati dan 

mengerjakan semua soal secara 

individu terlebih dahulu serta 

menandai soal yang sulit.  

15 menit 

Tahapan Talk 

d. Guru memberi kesempatan peserta 

didik untuk mengkomunikasikan atau 

berdiskusi dalam kelompoknya. 

d. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Tahapan Talk: 

e. Peserta didik mengkomunikasikan 

atau berdiskusi dalam kelompoknya. 

Masing-masing peserta didik 

mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan ide atau pendapat dan 

mendengarkan ketika temannya yang 

lain sedang mengemukakan pendapat. 

i. 1 
10 menit 
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e. Guru memberi kesempatan pada 

setiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusi. 

(Elaborasi) 

f. Peserta didik menyampaikan hasil 

diskusi pada kelompoknya masing-

masing, sementara peserta didik yang 

lain memperhatikan temannya yang 

sedang memaparkan hasil diskusi. 

10 menit 

Tahapan Write:  

f. Guru meminta masing-masing peserta 

didik menuliskan jawaban soal pada 

LKPD 

Tahapan Write:  

g. Masing-masing peserta didik 

menuliskan jawaban soal pada LKPD. 

 

i.  

g. Guru menggunakan hasil diskusi pada 

setiap kelompok untuk membimbing 

siswa menemukan konsep materi. 

(Eksplorasi) 

h. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

 

4 menit 

h. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap hasil diskusi serta 

memberi penjelasan materi tambahan 

jika ada yang kurang . 

(Konfirmasi) 

i. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru 

 

a. m

e

n

i

t 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta 

didik menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

j. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal. 

i. m

e

n 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

k. Peserta didik menyampaikan idenya 

dan menuliskan strategi penyelesaian 

soal tersebut di papan tulis. 

 

5 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(Konfirmasi) 

l. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 

2 menit 

 

 

 

5 menit 

5 menit 

10 menit 
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3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik 
Alokasi 

Waktu 

a. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan 

dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. (Eksplorasi) 

a. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan memberikan tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

1 menit 

b. Dengan bimbingan guru peserta didik 

membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan dan 

menuliskannya. 

b. Peserta didik membuat kesimpulan 

dari materi yang telah didiskusikan 

dan menuliskannya. 

1 menit 

c. Guru memberikan kuis kepada peserta 

didik. 

c. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

5 menit 

d. Guru memberikan Tugas Rumah yang 

harus peserta didik kerjakan. 

d. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

e. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

e. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik (jika pembelajaran berlangsung 

pada jam terakhir peserta didik 

diminta untuk berdoa). 

f. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 

 

G. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik: tertulis 

Bentuk: tugas kelompok, kuis 

H. Sumber Belajar 

Sumber:  

Kartini, dkk. 2005. Matematika X/SMA dan MA. Klaten: Intan Pariwara. 
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Alat: papan tulis atau white board dan blackboard, kapur atau spidol, LCD, Laptop. 

 

 

Mengetahui         Semarang,         Mei 2013 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II,      Peneliti, 

 

 

Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd. Dra. Rahayu Budhiati V., M.Si.    Rully Khusna H. 

NIP. 197103281999031001   NIP196406131988032002          NIM 4101409048 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol 

Dibuat oleh: Achmad Rifai, S.Pd. 

 

A. IDENTITAS MATA PELAJARAN 

1. Nama Sekolah  :   SMA Negeri 1 Temanggung 

2. Kelas   :   X 

3. Semester  :   2 

4. Program  :   Umum 

5. Mata Pelajaran  :   Matematika 

6. Jumlah Pertemuan :   3 kali pertemuan 

 

B. STANDAR KOMPETENSI  

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan  

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. KOMPETENSI DASAR 

6. 2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang  dalam ruang dimensi tiga 

D. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1. Mendefinisikan pengertian jarak . 

2. Menghitung jarak titik ke titik, garis dan bidang dalam ruang 

3. Menghitung jarak dua garis sejajar dan bersilangan pada bangun  ruang 

4. Menghitung jarak garis dan bidang sejajar pada bangun ruang 

5. Menghitung jarak dua bidang sejajar pada bangun ruang 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat : 

1. Menentukan jarak dua titik pada bangun ruang 

2. Menentukan jarak titik ke garis. 

3. Menentukan jarak titik ke bidang 

4. Menentukan jarak dua garis sejajar 

5. Menentukan jarak dua garis bersilangan. 

6. Menentukan jarak garis dan bidang. 

7. Menentukan jarak dua bidang sejajar  

F. MATERI PEMBELAJARAN    

1. Jarak  titik ke titik, garis dan bidang pada bangun ruang 

2. Jarak garis ke garis dan bidang pada bangun ruang 

3. Jarak dua bidang sejajar 

G. ALOKASI WAKTU  

     3 kali pertemuan (3 x 2 x 45 menit) 

H. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ekspositori 

2. Demonstrasi  

Lampiran 27 
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3. Latihan soal 

4. Penugasan 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Materi ajar dari www.psb-psma.org 

2. Buku Pendukung ( Dari beberapa penerbit dan BSE) dan LKS (Lembar Kegiatan 

Siswa) 

J. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Alat peraga yang berupa bangun – bangun ruang (kerangka) 

2. Papan tulis, spidol, penggaris dan penghapus. 

 

K. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 

No Kegiatan Belajar Waktu Karkter 

1 Kegiatan Awal  

A Siswa menjawab salam pembuka dari guru dan guru bersama 

siswa mengingat kembali tentang kedudukan titik, garis dan 

bidang pada bangun ruang dengan peraga kerangka kubus 

 

10’ 

Religius dan 

tanggung jawab 

B Siswa menerima informasi tentang materi, tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

Serius, 

konsentrasi 

2 Kegiatan Inti  

A Siswa mencermati paparan materi serta contoh soal dari guru 

tentang jarak dua titik dan jarak titik ke garis dengan peraga 

bangun ruang dan uraian di papan tulis. (Explorasi) 

15’ Kerja keras, 

kreatif 

B Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal – hal yang 

belum jelas dari paparan guru(elaborasi) 

10’ Berani 

C Siswa mencermati paparan materi serta contoh soal dari guru 

tentang jarak titik ke bidang dengan peraga bangun ruang dan 

uraian di papan tulis(ekplorasi/ elaborasi) 

20’ Kerjasama 

D Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal – hal yang 

belum jelas dari paparan guru.(Konfirmasi) 

5’ Berani 

E Siswa mengerjakan soal latihan, guru mencermati dan 

memandu siswa yang masih mengalami 

kesulitan.(Konfirmasi/explorasi) 

20’ cermat 

3 Kegiatan Penutup  

A Siswa bersama guru mencocokkan jawaban dari soal latihan 

dan menyimpulkan materi yang dipelajari pada pertemuan 

tersebut. 

 

10’ 

Tanggung jawab 

B Siswa menerima informasi tentang tugas (PT) yang harus 

dikerjakan dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

Serius 

C Siswa menjawab salam penutup dari guru Religius 
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PENUGASAN TERSTRUKTUR (PT): 

Siswa mengerjakan soal latihan dari buku Matematika Bilingual Kelas X (dikumpulkan 

pertemuan berikutnya)   

        

KEGIATAN MANDIRI TIDAK TERSTRUKTUT (KMTT) 

Mencari obyek dalam kehidupan sehari-hari (aplikasi jarak) dikumpulkan sebelum tes akhir 

semester.                   

 

L. ALAT EVALUASI 

Soal – Soal Latihan : 

Kerjakan soal – soal berikut dengan benar! 

 

1. Kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 4 cm, titik P pertengahan rusuk DH , hitunglah jarak : 

a Titik A ke garis EH 

b Titik B ke garis DH 

c Titik C ke garis BG 

d Titik D ke garis CP 

e Titik A ke bidang BDHF 

f Titik P ke bidang ACH 

 

2.   Limas teratur T.ABCD , AB = 6 cm dan TA = 5 cm tentukan jarak : 

a. Titik T ke garis AB 

b. Titik A ke garis TC 

c. Titik B ke bidang TAC 

d. Titik B ke bidang ADT 

Pembahasan soal : 

1.  

a. jarak A – EH = panjang ruas garis AE karena AE 

tegak lurus EH =  4 cm (skor : 1) 

b. jarak B – DH = panjang ruas garis BD karena BD 

tegak lurus DH =  4 2 cm (skor : 1) 

c. jarak C – BG = panjang ruas garis CQ karena CQ 

tegak lurus BG = ½ panjang CF = 2 2 cm (skor : 

2) 

d. jarak D – CP = , lihat segitiga CDP siku-siku di D 

sehingga jarak D ke CP = panjang ruas garis DR 

luas segitiga CPD = ½ .CD.DP = ½ . CP . DR 

4 . 2 = ( 2 5  ) DR 

DR = 5
5

4

52

8
  cm (skor : 3) 

522042 2222  CDDPCP  cm 

   Q 

A B 

C D 

E F 

G 
H 

D 

P 
R 

C 
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e. jarak A ke bidang BDHF sama dengan setengah AC, karena AC tegak lurus bidang 

diagonal BDHF (skor : 3) 

f. jarak P ke bidang ACH sama dengan setengah DF, karena DF tegak lurus bidang 

ACH dan jarak P ke ACH adalah jarak P ke titik tengah HF sehingga P ke titik tengah 

HF sama dengan setengah DF. (skor : 3) 

 

2. 

a. jarak T ke AB = TP = 4 cm (skor : 1) 

   

b. jarak A ke TC = 
TC

TO.AC
 

   = 
6

26.7
 

   = 14  cm (skor : 2) 

c. jarak B ke bidang TAC = BO = 3 2  cm (skor : 1) 

   

d. jarak B ke bidang ADT  Volume T.ABD = Volume B.TAD 

3
1  . Luas ABD . TO = 

3
1  Luas ADT . BB’ 

( 18) ( 7 ) = ( 4.6.
2

1
 ) BB’ 

BB’ = 7
2

3

12

718
  (skor : 3) 

 

Total Skor : 20 

 

Penilaian Proses 

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar jarak titik ke titik, garis dan bidang  

dengan melihat dan mengamati saat siswa mengerjakan soal – soal latihan. Kemudian secara 

klasikal dicocokkan kebenaran pengerjaannya.  

Jika 76 % siswa memperoleh skor 15 maka pembelajaran tersebut telah tuntas. 

 

Pertemuan 2 (2 x 45 menit) 

 

No Kegiatan Belajar Waktu Karakter 

1 Kegiatan Awal  

A Siswa menjawab salam pembuka dari guru dan guru bersama 

siswa mengingat kembali tentang jarak titik ke titik, garis dan 

bidang. 

 

10’ 

Religius dan 

tanggung jawab 

b Siswa menerima informasi tentang materi, tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

Serius, 

konsentrasi 

2 Kegiatan Inti  

a Siswa mencermati paparan materi serta contoh soal dari guru 15’ Kerja keras, 

T 

A B 

C 
D 

O 

P 
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tentang jarak dua garis sejajar dan bersilangan dengan peraga 

bangun ruang dan uraian di papan tulis. (Explorasi) 

kreatif 

b Siswa diberi kesempatan untuk mencoba memperagakan 

dengan bangun ruang dan bertanya hal – hal yang belum jelas 

dari paparan guru.(Elaborasi) 

10’ Berani 

c Siswa mencermati paparan materi serta contoh soal dari guru 

tentang jarak garis dan bidang yang sejajar dengan peraga 

bangun ruang dan uraian di papan tulis. (Explorasi/Elaborasi) 

20’ Kerjasama 

d Siswa diberi kesempatan untuk mencoba memperagakan 

dengan peraga bangun ruang dan bertanya hal – hal yang 

belum jelas dari paparan guru.(Konfirmasi) 

5’ Berani 

e Siswa mengerjakan soal latihan, guru mencermati dan 

memandu siswa yang masih mengalami 

kesulitan.(konfirmasi/explorasi) 

20’ cermat 

3 Kegiatan Penutup  

a Siswa bersama guru mencocokkan jawaban dari soal latihan 

dan menyimpulkan materi yang dipelajari pada pertemuan 

tersebut. 

 

10’ 

Tangung jawab 

b Siswa menerima informasi tentang tugas (PT) yang harus 

dikerjakan dan   Pos Tes untuk materi jarak pada pertemuan 

berikutnya.  

Serius 

c Siswa menjawab salam penutup dari guru Religius 

 

 

PENUGASAN TERSTRUKTUR (PT): 

Siswa mengerjakan soal latihan dari buku Matematika Bilingual Kelas x( dikumpulkan 

pertemuan berikutnya)                            

 

ALAT EVALUASI 

 

Soal – Soal Latihan : 

Kerjakan soal – soal berikut dengan benar! 

 

1. Kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm, titik P pertengahan rusuk DH , hitunglah jarak : 

a. Garis AE dan CG 

b. Garis DH dan BC 

c. Garis BG dan AD 

d. Garis AH dan CE 

e. Garis PG dan AB 

f. Garis AH dan DG 

 

2. Balok ABCD.EFGH , AB = 4 cm , BC = 3 cm dan AE = 5 cm hitunglah : 

a. Titik A ke bidang BCGF 

b. Titik O ke bidang CDHG ( titik O pertengahan FH dan EG ) 

c. Garis HF ke bidang ABCD 
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P 

O 

R 

d. Garis AE ke bidang BDHE 

Pembahasan soal : 

1.  

a. Jarak AE – CG = AC = 26  (skor : 1) 

b. Jarak DH dan BC = (skor : 1) 

c. Jarak BG dan AD = panjang ruas garis AB = 6 

cm (skor : 2) 

d. Jarak AH dan CE = jarak AC dan DF = 
3

1
  OR = 

6

1
.6. 6  = 6  cm (skor : 3) 

e. Jarak PG dan AB = panjang AD = 6 cm (skor : 1) 

f. Jarak AH dan DG =  
3

1
 EC = 2 3  cm (skor : 2) 

2.  

 

a. jarak A ke bidang BCGF = jarak ruas garis 

AB karena AB tegak lurus bidang BCGF 

jadi jarak A ke BCGF =  4 cm (2) 

 

 

 

 

 

b. jarak O ke bidang CDHG = jarak ruas garis OP karena garis OP tegak lurus bidang 

CDHG jadi jarak O ke CDHG = panjang garis OP = ½ (3) = 1,5  cm (skor : 2) 

c. Jarak garis HF ke bidang ABCD = jarak garis HF dan BD = panjang ruas garis  HD = 6 

cm (sko : 2) 

d. Jarak garis AE ke bidang BDHE , garis AE // bidang BDHF  

Jadi jarak  AE ke BDHF = panjang ruas garis AR karena AR tegak lurus AE dan garis 

AR tegak lurus bidang BDHF ( lihat segitiga ABD ) 

luas segitiga ABD = ½ .AB.AD = 1/2 .BD.AR 

AB . AD = BD . AR 

4 . 3  = ( 5 ) AR 

AQ = 4,2
5

12
  cm (skor : 4) 

 

Total Skor : 20 

Penilaian Proses 

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar jarak dua garis sejajar dan bersilangan 

serta jarak garis dan bidang sejajar  dengan melihat dan mengamati saat siswa mengerjakan 

soal – soal latihan. Kemudian secara klasikal dicocokkan kebenaran pengerjaannya.  

Jika 76 % siswa memperoleh skor 15 maka pembelajaran tersebut telah tuntas. 

   Q 

A B 

C 
D 

E F 

G 
H 

P 

   O 

 

A B 

C 

D 

E F 

G 
H 

R 

A 

D 
R 

B 
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Pertemuan 3 (2 x 45 menit) 

 

No Kegiatan Belajar Waktu 
Karakter 

1 Kegiatan Awal  

a Siswa menjawab salam pembuka dari guru   

5’ 

Religius dan 

tanggung jawab 

b Siswa menerima informasi tentang aturan dalam 

mengerjakan soal Pos Tes dan waktu yang disediakan 

Serius, 

konsentrasi 

2 Kegiatan Inti  

a Siswa menerima lembar soal dari guru. 5’  Cermat 

b Siswa mengerjakan soal Pos Tes secara individual. 

(Elaborasi) 

40’ Serius,konsentrasi, 

cermat,jujur 

c Siswa dengan dipandu guru menukar lembar jawaban antar 

siswa untuk dibahas dan dikoreksi bersama. 

(Konfirmasi/Elaborasi) 

30’ Kejujuran 

3 Kegiatan Penutup  

a Siswa melaporkan hasil koreksiannya kepada guru dan 

dicatat dalam buku nilai 

 

10’ 

Tanggung jawab, 

jujur 

b Siswa menerima hasil pekerjaannya yang telah dikoreksi dan 

dinilai 

Tanggung jawab 

c Siswa menjawab salam penutup dari guru Religius 

 

ALAT EVALUASI 

 

Soal Pos Tes ( Waktu : 40 menit) 

Kerjakan soal – soal berikut dengan benar! 

1 Balok ABCD.EFGH , AB = 4 cm , BC = 3 cm dan AE = 5 cm hitunglah jarak : 

a) Titik A ke bidang BCGF 

b) Titik O ke bidang CDHG ( O pertengahan FH dan EG ) 

c) Garis HF ke bidang ABCD 

d) Garis AE ke bidang BDHF 

2 Kubus ABCDEFGH dengan AB = 6 cm, hituglah jarak : 

a) Titik A ke garis HB 

b) Titik B ke garis EP ( P titik tengah CG ) 

c) Garis BD dan GF 

d) Titik P ke bidang BDG 

3 Limas teratur T.ABCD dengan AB = 4 cm dan TA = 6 cm. Titik P terletak pada garis 

BC sehingga BP : PC = 1 : 3, tentukan jarak : 

a) Titik B ke garis AP 

b) Titik P ke garis TC 

c) Titik P ke bidang TBD 

d) Titik P ke garis AC 

4 Bidang empat teratur D.ABC dengan AB = a. Tentukan jarak : 
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a) A  dan P ( P titik tengah BC ) 

b) B dan garis CD 

c) A ke garis DP 

d) C ke bidang DAP 

5 Prisma teratur ABCD.EFGH dengan AB = 4 cm dan AE = 6 cm. Hitunglah jarak titik: 

a) A dan G 

b) P dan C ( P titik tengah AB ) 

c) Q dan B ( Q titik tengah DH ) 

d) Q ke EG 

e) P ke BDHF 

f) A ke PQ 

 

Kunci Jawaban dan skor masing – masing soal. 

1) a) 4 cm (skor : 2) 

 b) 1,5 cm (skor : 2) 

 c) 5 cm (skor : 3) 

 d) 2,4 cm (skor : 3) 

2) a) 2 6  cm (skor : 2) 

 b) 6 cm (skor : 3) 

 c) 6 cm (skor : 2) 

 d) 3  cm (skor : 3) 

3) a) 17
17

4
 cm (skor : 3) 

 b) 2
3

8
 cm (skor : 2) 

 c) 2
2

1
 cm (skor : 2) 

 d) 2
2

3
 cm (skor : 3) 

4)   a) 3
2

1
a  cm (skor : 2) 

   b) 3
2

1
a  cm (skor : 2) 

   c) 6
3

1
a  cm (skor : 3) 

   d) a
2

1
 cm (skor : 2) 

5)    a) 172  cm (skor : 1) 

   b) 52  cm (skor : 1) 

   c) 41  cm (skor : 2) 

   d) 17  cm (skor : 2) 
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   e) 2  cm (skor : 2) 

   f) 29
29

10
 cm (skor : 2) 

Total Skor : 50, Nilai Akhir = 50 x 2 = 100 

Penilaian Akhir  

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar jarak titik, garis dan bidang dalam 

bangun ruang dengan mengadakan pos tes secara individual.  

Seorang siswa dikatakan tuntas (memenuhi KKM) jika telah mendapatkan nilai akhir    

76.  

Proses Remidi 

Siswa yang nilainya kurang dari 76, diberikan pembelajaran ulang (Remidial Teaching) 

untuk soal-soal yang masih dirasa sulit. Kemudian diberi tes akhir secara individual. 

Kegiatan remidi bagi siswa yang nilainya kurang dari KKM dilaksanakan diluar jam 

KBM atau setelah pulang sekolah.  

Soal Remidi : 

Kerjakan soal berikut dengan benar (Waktu 20 menit) 

1. Limas teratur T.ABCD dengan AB = 4 cm dan TA = 8 cm, jika P titik tengah AD dan O 

titik potong AC dan BD, hitung jarak : 

a. P dan C 

b. P dan garis AC 

c. O dan bidang TAD 

2. Kubus ABCDEFGH, dengan rusuk 4 cm. P titik potong EG dan HF , Q titik tengah HG , 

hitung jarak : 

a. Q dan HF 

b. P dan bidang BDG 

Kunci Jawab dab skor masing-masing soal : 

1. a. 52  cm (skor : 3) 

b. 2  cm (skor : 3) 

c. 
17

142
 cm (skor : 4) 

2. a. 2  cm (skor : 4) 

b. 3
3

4
 cm (skor : 6) 

Total skor : 20, nilai akhir : 20 x 5 = 100 

Jika siswa telah mendapatkan nilai akhir   76 maka telah memenuhi KKM, jika belum siswa 

tersebut diberi tugas menyelesaikan kembali soal tes akhir di rumah sebagai remidi yang 

kedua, kemudian tugas dikumpulkan dengan batas waktu yang ditentukan guru, setelah siswa 

dapat mengerjakan dengan benar dan tepatwaktu, maka siswa tersebut dapat dinilai telah 

memenuhi KKM. 
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Pengayaan  

Bagi siswa yang telah memenuhi KKM, mereka diberi tugas untuk mengoleksi soal-soal 

Ujian Nasional dan atau SNMPTN yang berkaitan dengan materi jarak dalam bangun ruang 

lengkap dengan penyelesaiannya dan dikumpulkan sebagai tugas. 

  

       Temanggung,    17 Januari 2013 

Mengetahui       Guru Matematika 

Kepala SMA Negeri 1 Temanggung   SMA Negeri 1 Temanggung 

 

 

 

Drs. F. WASITO,M.Pd    ACHMAD RIFAI,S.Pd 

NIP. 19550505 198703 1 012    NIP. 19730829 200604 1 003 
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BAHAN AJAR 

 

A. Hal Kesejajaran 

A.1 Garis-garis yang sejajar 

Aksioma: Melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis hanya dapat 

dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. 

Teorema: 

(1) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑙 dan garis 𝑙 sejajar dengan garis m, maka 

garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑚. 

 

 

 

 

 

(2) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis  dan memotong garis g, garis 𝑙 sejajar garis 

 dan juga memotong garis g, maka garis-garis 𝑘, 𝑙 dan g terletak pada sebuah 

bidang. 

 

 

 

 

(3) Jika garis 𝑘 sejajar dengan garis 𝑙 dan garis 𝑙 menembus bidang α, maka garis 

𝑘 juga menembus bidang α. 

 

 

 

 

  

 

𝑚 

𝑘 

𝑙 

𝛼 

𝑘 𝑙 
g 

 

T 

𝛼 

Gambar 3. Garis sejajar menembus pada bidang 

Gambar 2. Garis sejajar garis-garis pada bidang 

Gambar 1. Garis-garis sejajar 

Lampiran 28 
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A.2 Garis Sejajar Bidang 

Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis tersebut sejajar dengan salah satu 

garis pada bidang tersebut. 

Teorema:  

(1) Jika 𝑎 sejajar dengan garis 𝑏, 𝑏 ∈ U maka 𝑎 ∥ U. 

 

 

(2) Dipunyai dua bidang U, V dan satu garis 𝑎. Jika 𝑎 ∥ U dan 𝑎 ∥ V maka 

𝑎 ∥  U, V , dimana  U, V  adalah garis potong bidang U dan V. 

 

 

A.3 Bidang Sejajar Bidang 

Teorema: 

(1) Dipunyai dua buah bidang U dan V, garis 𝑎, 𝑏, 𝑝 dan 𝑞. 

Jika 𝑎 berpotongan dengan 𝑏 di U, 𝑝 berpotongan dengan 𝑞 di V, 𝑎 ∥ 𝑝 dan 

𝑏 ∥ 𝑞 maka U ∥ V. 

 

 

 

 

 

(2)  Dipunyai bidang U, V, dan W. Jika U ∥ V, W memotong U dan V maka 

 W, U ∥ (W, V). 

 

 

a 
b 

p 
q 

U 

V 

Gambar 5. Garis sejajar garis potong dua bidang 

Gambar 4. Garis sejajar bidang 

Gambar 6. Dua bidang sejajar 
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Contoh 1: 

Dipunyai kubus ABCD.EFGH. Misalkan titik P adalah pertengahan rusuk DH.  

a. Lukiskan ruas garis yang sejajar dengan ruas garis PA     dan melalui titik B, PB     

dan melalui titik H, serta PC     dan melalui titik E. 

b. Lukiskan dan sebutkan bidang yang sejajar ruas garis AC     dan memuat titik B. 

c. Lukiskan bidang yang sejajar dengan bidang BEG. 

d. Lukiskan bidang yang sejajar bidang PAC. 

e. Misalkan titik K terletak pada rusuk AE sehingga  AK        :  KE         = 3 : 1, titik L 

terletak pada rusuk DH sehingga  DL         :  LH         = 3 : 1, dan titik M terletak 

pada rusuk BF sehingga  BM         :  MF        = 1 : 3. Tentukan satu titik pada rusuk 

CG sehingga bidang yang memuat K, L, dan M memotong bidang ADHE dan 

BCGF. 

Penyelesaian: 

a.  

 Ruas garis sejajar ruas garis PA     melalui titik B. 

Penyelesaian: 

1. Lukislah ruas garis PA    . 

2. Proyeksikan titik P ke rusuk CG, misalkan proyeksinya adalah titik Q yang 

terletak pada pertengahan rusuk CG. 

3. Tarik ruas garis BQ    . 

4. BQ    ∥ PA     dan BQ    melalui titik B. 

A

D C

B

E F

GH

P Q

/

/

 

Gambar 7. Garis potong yang saling sejajar 
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 Ruas garis sejajar PB     dan melalui titik H. 

Penyelesaian: 

1. Lukislah ruas garis PB    . 

2. Proyeksikan titik P pada rusuk BF, misalkan proyeksinya adalah titik R 

yang terletak pada pertengahan rusuk BF. 

3. Tarik ruas garis HR    . 

4. HR    ∥ PB     dan HR     melalui titik H. 

A

D C

B

E F

GH

P

/

/

R

/

/

 

 Ruas garis sejajar PC     dan melalui titik E. 

Penyelesaian: 

1. Lukislah ruas garis PC    . 

2. Proyeksikan titik  P pada bidang ABFE, misalkan titik S adalah 

proyeksinya yang terletak pada pertengahan rusuk AE. 

3. Titik B adalah proyeksi titik C pada bidang ABFE. 

4. Tarik ruas garis BS     diperoleh BS    ∥ PC    .  

Melalui titik E tarik ruas garis ER    ∥ BS     sehingga ER     juga sejajar PC    . 

A

D
C

B

E F

GH

P

RS /

/

/

/

/

/
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b. Bidang sejajar ruas AC     memuat titik B. 

A

D C

B

E F

GH

 

Penyelesaian: 

1. Lukislah ruas garis AC    . 

2. Tentukan ruas garis yang sejajar AC    , yaitu EG    . 

3. Buat bidang melalui EG     dan titik B, yaitu bidang BEG. 

4. Bidang BEG sejajar AC     dan memuat titik B. 

c. Bidang sejajar bidang BEG. 

A

D C

B

E F

GH

 

Penyelesaian: 

1. Lukislah bidang BEG. 

2. AC    ∥ EG    , AH    ∥ BG    . Lukislah bidang yang melalui AC     dan AH    . 

3. Terlukis bidang ACH. 

4. ACH ∥ BEG. 

d. Bidang sejajar bidang PAC. 

A

D C

B

E F

GH

P

S

Q

/

/
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1. Lukis bidang PAC. 

2. HS    ∥ PA     di bidang ADHE, QS    ∥ AC     di bidang ACGE. 

3. Lukislah bidang yang memuat ruas garis HS     dan QS    . Diperoleh bidang 

HSQ. 

4. HSQ ∥ PAC.  

e. Bidang yang melalui K, L, dan M serta memotong ADHE dan BCGF. 

A B

CD

E F

GH

K

L

M

N

 

1. Hubungkan titik K dan M, K dan L. 

2. Tarik ruas garis sejajar KL     melalui titik M sehingga memotong ruas garis 

CG     di N 

3. Bidang yang dimaksud adalah KLMN. 

 

B. Hal Ketegaklurusan 

Definisi: 

Jika garis m tegak lurus dengan bidang U maka m tegak lurus semua garis pada U. 

Teorema: 

a. Misal m garis dan U  bidang, 𝑚 ⊥ U jika dan hanya jika: 

(1) ∃ 𝑝, 𝑞 di U, 𝑝 berpotongan dengan 𝑞 di U. 

(2) 𝑚 ⊥ 𝑝, 𝑚 ⊥ 𝑞. 

m

p
q

U

 

 

b. Misal 𝑎 sebuah garis dan V sebuah bidang. 

Jika  𝑎 ⊥ V maka 𝑎  tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang V. 

Gambar 8. Garis tegak lurus bidang 
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a

r2

r5

V r1

r3
r4

 

 

Akibat dari teorema ini: 

Untuk membuktikan dua buah garis yang saling tegak lurus cukup dibuktikan 

bahwa garis pertama tegak lurus dengan bidang yang memuat garis kedua. 

 Misalkan 𝑎 dan 𝑏 suatu garis. Akan dibuktikan bahwa  𝑎 ⊥ 𝑏. 

Cara 1: 

1. Tentukan bidang yang memuat 𝑎, misal bidang U. 

2. Buktikan 𝑏 ⊥ U. 

3. Akibatnya, 𝑏 tegak lurus dengan semua garis pada bidang U, termasuk 𝑎. 

a

b

U
 

Cara 2: 

1. Tentukan bidang yang memuat 𝑏, misal bidang W. 

2. Buktikan 𝑎 ⊥ W. 

3. Akibatnya, 𝑎 tegak lurus dengan semua garis pada bidang W, termasuk 𝑏. 

a
b

W

 

c. Misalkan 𝑝 sebuah garis, U sebuah bidang. 

Jika 𝑝 ⊥ U, maka semua bidang yang melalui 𝑝 akan tegak lurus U. 

Gambar 9. Garis tegak lurus semua garis pada bidang 
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U

p

U1

U2
U3

 

 

C. Proyeksi pada Bangun Ruang 

C.1 Proyeksi titik pada garis 

A’

A

g
 

Gambar 11. Proyeksi titik pada garis 

Titik A diproyeksikan pada garis g yakni  titik A’. 

Titik A’ adalah proyeksi titik A pada garis g. 

C.2 Proyeksi garis pada garis 

A

A’

B

B’g
 

Gambar 12. Proyeksi garis pada garis 

𝐴′𝐵′       adalah proyeksi 𝐴𝐵     pada garis g. 

 

 

 

Gambar 10. Semua bidang yang melalui garis p akan tegak lurus U. 
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C.3 Proyeksi titik pada bidang 

 

 

 

 

Gambar 13. Proyeksi titik terhadap bidang 

Proyeksi titik A pada bidang 𝛼 adalah titik tembus garis yang tegak lurus dari 

A pada bidang 𝛼  (Titik A’ adalah hasil proyeksi titik A). 

A’= proyeksi A pada bidang 𝛼 

𝛼  = bidang proyeksi 

C.4 Proyeksi garis pada bidang 

a. Jika garis sejajar bidang 

 

 

 

 

Gambar 14. Sebuah garis sejajar bidang 

𝐴′𝐵′       merupakan proyeksi 𝐴𝐵     pada bidang 𝛼. 

b. Jika garis tegak lurus bidang 

 

 

 

 

Gambar 15. Sebuah garis tegak lurus bidang 

 A’ 

  A 

𝛼 

α 

 

 A’  B’ 

 A 

 B 

 

𝛼 

g 

 B 
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Garis g tegak lurus bidang 𝛼. Proyeksi garis g pada bidang 𝛼 merupakan 

sebuah titik yaitu titik B. Jadi, titik B adalah proyeksi garis g pada bidang 𝛼. 

c. Jika garis memotong bidang 

 

 

 

 

 

Gambar 16.Sebuah garis memotong bidang 

𝐴𝐵     menembus bidang 𝛼 di B. Proyeksi 𝐴𝐵     pada bidang 𝛼 adalah 𝐴′𝐵     . 

Contoh 2: 

Dipunyai sebuah kubus ABCD.EFGH. Tunjukkan bahwa CE    ⊥ BD    . 

A

D C

B

E F

GH

 

Penyelesaian: 

1. Tentukan bidang yang memuat CE    , yaitu ACGE. 

2. Akan dibuktikan BD    ⊥ ACGE. 

o BD    ⊥ AC     (sifat perpotongan diagonal pada persegi), 

o AE    ⊥ BD     (AE     ⊥ ABCD, BD     di ABCD). 

o AC     berpotongan dengan AE     di bidang ACGE. 

o BD     ⊥ ACGE sehingga BD     ⊥ semua garis di ACGE. 

3. CE     di ACGE, maka BD     ⊥ CE    . 

 

𝛼 

A

’ 

A 

B 

g 
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Contoh 3: 

Pada suatu kubus ABCD.EFGH, buktikan bahwa CE     ⊥ BDG. 

Penyelesaian: 

A

D C

B

E F

GH

O

K

 

1. Pembuktian  CE     ⊥  BD     sama seperti pembahasan sebelumnya. 

2. Akan dibuktikan bahwa CE     ⊥ BG     . 

A

D C

B

E F

GH

 

- Tentukan bidang yang memuat ruas garis CE    , yaitu bidang CDEF. 

- Akan dibuktikan bahwa BG    ⊥ CDEF. 

- BG    ⊥ CF     (sifat perpotongan diagonal pada persegi), 

- CD     ⊥ BG     (CD     ⊥ BCGF, BG      di BCGF), 

- CF      berpotongan dengan CD     di CDEF sehingga BG     ⊥ CDEF. 

- BG     ⊥ semua garis di CDEF, CE     di CDEF, sehingga BG    ⊥ CE    . 

3. BD     berpotongan dengan BG     di BDG sehingga CE     ⊥ BDG. 

Contoh 4: 

Pada kubus ABCD.EFGH, tunjukkan bahwa bidang DEG ⊥ BDHF. 

Penyelesaian: 
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A

D C

B

E F

GH
P

 

1. Akan dibuktikan EG     ⊥ BDHF. 

- EG     ⊥ HF     (sifat perpotongan diagonal persegi), 

- BF    ⊥ EG     (BF     ⊥ EFGH, EG     di EFGH), 

- HF     dan BF     berpotongan serta ∈ BDHF sehingga EG     ⊥ BDHF. 

2. Menurut teorema, jika garis 𝑎 ⊥ bidang H maka semua bidang yang memuat  

garis 𝑎 tegak lurus bidang H. 

3. EG     ⊥ BDHF, EG      ∈ DEG maka DEG ⊥ BDHF. 

 

C. Jarak dalam Ruang 

C.1 Jarak antara dua titik  

Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis terpendek yang dibentuk oleh 

kedua titik tersebut. Misalkan jarak antara titik A dan B merupakan panjang ruas 

garis yang dibentuk oleh titik A dan B. 

 

 

 

 

C.2 Jarak titik ke garis 

Jika sebuah titik A dan sebuah garis l terletak pada satu bidang 𝛼 maka jarak 

antara titik A dan garis l dapat ditunjukkan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Buat garis 𝑚 melalui A sehingga 𝑚 ⊥ 𝑙. 

(2) 𝑚 ⊥ 𝑙 berpotongan di titik B. 

(3)  AB     = jarak titik A ke garis 𝑙. 

Gambar 17. Jarak antara dua titik 

U 
A 

B 
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A
B

lm


 

 

Jika garis l terletak pada bidang 𝛼 dan titik A tidak terletak pada bidang 𝛼 maka 

jarak antara titik A dan garis l dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Buat ruas garis AA1
      ⊥ 𝛼 . 

(2) Melalui titik A1 buatlah ruas garis tegak lurus l sehingga memotong l di titik 

A2. 

(3) Jarak titik A ke garis l =  AA2
      . 

A

A1 l


A2

 

 

C.3 Jarak titik ke bidang 

Jika sebuah titik P terletak pada bidang 𝛼 maka jarak antara titik P dengan bidang 

𝛼 adalah 0. Sedangkan jika titik P tidak terletak pada bidang 𝛼 maka jaraknya 

dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

P

 Q

m

k l

 

 

(1) Buat garis 𝑚 melalui 𝑃, 𝑚 ⊥ 𝛼. 

(2) Misalkan 𝑚 ⊥ 𝛼 di Q. 

(3) Jarak titik P ke bidang 𝛼 =  PQ     . 

 

 

 

Gambar 18. Jarak titik A ke garis 𝑙 

Gambar 19. Jarak titik A ke garis 𝑙, A tidak terletak pada 𝛼 

Gambar 20. Jarak titik P ke bidang 𝛼 
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Contoh 5:  

Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P dan M 

berturut-turut merupakan titik tengah rusuk HG dan EH. Lukiskan dan tentukan 

jarak antara: 

a. Titik A dan P, 

b. Titik P dan ruas garis AC    , 

c. Titik F dan bidang ACH, 

d. Titik F dan garis AH    . 

Penyelesaian: 

a. Jarak titik A dan P =  AP      

A

E

D C

B

H G

F

P

 

Perhatikan bidang AEP. 

Berdasarkan teorema Phytagoras, 

 EP     =   EH     2 +  HP     2 =  42 + 22 = 2 5. 

Sehingga diperoleh 

 AP     =   AE     2 +  EP     2 =  42 + (2 5)2 =  36 = 6. 

Jadi, jarak titik A dan P = 6 cm. 

b. Jarak titik P dan ruas garis AC     

Penyelesaian 1: 

A

E

D C

B

H G
F

P

O

P1

P2

 

1. AC     di ABCD. 

2. Proyeksikan titik P ke ABCD. Diperoleh titik P1 sehingga PP1
     ⊥ ABCD. 
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Buat ruas garis ⊥ AC     melalui titik P1. Misalkan ruas garis tersebut 

memotong AC     di titik P2 maka P1P2
     

 ⊥ AC    . Jarak titik P ke AC = panjang 

ruas garis  P1P2
      . 

3. BD    ⊥ AC    , P1P2
     

  ⊥ AC     sehingga BD     ∥ P1P2
     

 . 

Misalkan BD     memotong AC     di O, maka ∆ DOC ~ ∆ P1P2C (Sd Sd Sd) 

sehingga 

 P1P2          

 DO      
=

 CP1       

 CD     
=

1

2
 , maka  P1P2

       = 
1

2
  DO      =  2. 

4. Perhatikan ∆ PP1P2. 

 PP2
      =   PP1

      2 +  P1P2
      2 =  42 +   2 

2
= 3 2. 

Jadi, jarak titik P ke ruas garis AC    = 3 2 cm. 

Penyelesaian 2: 

1. Buat ∆ ACP. Tarik ruas garis ⊥ AC     melalui titik P. Misalkan ruas garis 

tersebut memotong di titik L. Jarak titik P ke ruas garis AC     = panjang PL    . 

A

E

D C

B

H G
F

P

L

 

2.  AC     = 4 2, 

 PC     =   PG     2 +  CG     2 =  22 + 42 =  20 = 2 5, 

 AP     =   AE     2 +  EP     2 =   AE     2 +  PC     2 =  42 +   20 
2

= 6. 

A

P

CL  

Berdasarkan teorema proyeksi, diperoleh 

 PC     2 =  AC     2 +  AP 2 − 2.  AL     .  AC      

20 = 32 + 36 − 2.  AL     . 4 2 
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8 2 AL     = 48 

 AL     =
6

 2
 

 AL     = 3 2. 

Jadi, jarak titik P ke ruas garis AC     = 3 2 cm. 

c. Jarak titik F dan bidang ACH 

Penyelesaian 1: 

Menentukan ruas garis ⊥ ACH melalui titik F, yaitu DF    . 

A

E

D C

B

H G
F

X

O
 

BD

H F

O

X

 

Ruas garis DF     di bidang BDHF. HO     merupakan perpotongan ACH dan 

BDHF. Misalkan DF     menembus ACH di titik X. Jarak titik F ke ACH = 

panjang FX    .  

Perhatikan ∆ DOX dan ∆ FHX. 

∆ DOX ~ ∆ FHX (Sd Sd Sd) sehingga 
 DX     

 FX     
=

 DO      

 FH  
=

1

2
. 

Diperoleh  FX     = 2 DX      

Sehingga  FX      =  
2

3
 DF      = 

2

3
 .4 3 =

8

3
 3. 

Jadi, jarak titik F ke bidang ACH =  
8

3
 3 cm. 

Penyelesaian 2: 

1. Jarak titik F ke ACH =  FX     . 

2. Menghitung  DX     . 
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Perhatikan ∆ HDO. 

 HD      = 4,  DO       = 2 2. 

 HO     =   HD     2 +  DO     2 =  42 +  2 2 
2

=  24 = 2 6. 

Berdasarkan rumus luas ∆ HDO diperoleh  𝐇𝐃       .  𝐃𝐎      =  𝐇𝐎       .  𝐃𝐗      

 DX     =
 HD       . DO       

 HO      
=

4.2 2

2 6
=

4

 3
=

4

3
 3. 

3. Menghitung  FX     . 

 FX     =  DF      –  DX     = 4 3 −
4

3
 3 =

8

3
 3. 

Jadi, jarak titik F ke bidang ACH = 
8

3
 3 cm. 

d. Jarak titik F dan ruas garis AH     

A

E

D C

B

H G
F

T

 

Penyelesaian 1: 

1. Ruas garis AH     di bidang ADHE. 

2. Proyeksikan titik F ke bidang ADHE, diperoleh titik E. 

3. Buat ruas garis ⊥ AH     melalui titik E, diperoleh DE    . DE     berpotongan 

dengan AH     di T. 

4. Jarak titik F ke ruas garis AH     =  FT     . 

 FT     =   EF     2 +  ET     2 =  42 +  2 2 
2

=  24 = 2 6. 

Jadi, jarak titik F ke ruas garis AH     = 2 6 cm. 

A

E

D C

B

H G
F

T
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Penyelesaian 2: 

1. Buat bidang AFH. Membuktikan bahwa ∆ AFH samasisi. 

 AF      =  FH      =  AH      = 4 2 cm. 

2. Buat ruas garis ⊥ AH     melalui titik F, Misalkan ruas garis tersebut 

memotong AH     di titik T. 

3. Jarak titik F ke garis AH     = panjang FT    . 

A H

F

T
 

4. FT     garis tinggi ∆ AFH. 

 FT      =   FA     2 −  AT      2 =   4 2 
2
−  2 2 

2
=  32 − 8 =  24 =

2 6. 

Jadi, jarak titik F ke ruas garis AH      = 2 6 cm. 

 

C.4  Jarak antara dua garis sejajar 

Jika ada dua buah garis, maka hubungan antara keduanya meliputi saling 

berpotongan, sejajar, berimpit, dan bersilangan. Jarak dua garis yang saling 

berpotongan atau berimpit adalah 0. Jarak antara dua garis yang saling sejajar 

akan dibahas di sini. Sedangkan jarak dua garis yang bersilangan akan dijelaskan 

pada pembahasan yang berbeda. 

Jika terdapat sebuah bidang 𝛼, garis l dan k terletak pada bidang 𝛼 

sehingga 𝑙 ∥ 𝑘, maka jarak keduanya dapat ditentukan dengan langkah-langkah 

berikut: 

(1) Buat garis y pada bidang 𝛼, 𝑦 ⊥ 𝑘, 𝑦 ⊥ 𝑙. 

(2) Misalkan y berpotongan dengan k di D dan l berpotongan dengan y di E. 

(3) Jarak 𝑘 dan 𝑙 = panjang DE    .  
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 l

k
D

E

y

 

 

C.5  Jarak antara garis ke bidang 

Jika sebuah garis terletak atau memotong suatu bidang maka jarak antara 

garis tersebut dengan bidang adalah 0. Jadi, hanya garis sejajar bidang saja yang 

mempunyai jarak. 

 

 

 

 

m
P

U
P’

 

 

Langkah-langkah untuk menentukan jarak garis 𝑚 bidang U, m sejajar bidang U: 

(1) Tentukan satu titik sebarang pada garis m, misalkan titik P.  

(2) Melalui titik P, lukislah garis tegak lurus m dan bidang U. 

(3) Misalkan P’ adalah titik tembus garis tersebut pada bidang U. 

(4) Jarak garis m ke bidang U adalah panjang ruas garis PP’    . 

 

C.6  Jarak antara bidang ke bidang 

Dua bidang yang saling berpotongan mempunyai jarak 0. Jadi, jarak antara dua 

bidang hanya dapat dicari jika keduanya sejajar.  

 

 

 

Gambar 21. Jarak antara garis k dengan garis l, 𝑘 ∥ 𝑙  

Jarak antara garis 𝑚 dengan bidang U yang saling sejajar satu sama lain adalah 

panjang ruas garis PP’,      dimana P adalah sebuah titik sebarang pada garis g dan 

P’ merupakan proyeksinya pada bidang U. 

Gambar 22. Jarak antara garis m dan bidang U, m sejajar bidang U 

Jarak antara bidang 𝛼 dan bidang 𝛽 yang saling sejajar satu sama lain adalah 

panjang ruas garis PQ    , dimana P adalah sebuah titik sebarang pada bidang 𝛼 

dan Q merupakan proyeksinya pada bidang  𝛽. 
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m

V

U

E

D

 

 

Langkah-langkah untuk menentukan dua bidang yang sejajar U dan V: 

(1) Buat garis m, 𝑚 ⊥ U, 𝑚 ⊥ V. 

(2) Misalkan D adalah titik tembus garis m pada bidang U, E titik tembus garis m 

pada bidang V. 

(3) Jarak antara bidang U dan V adalah panjang ruas garis DE. 

 

Contoh 6: 

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. 

a. Lukiskan dan tentukan jarak antara ruas BE     dan CH    . 

b. Jika titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD, titik P adalah 

perpotongan diagonal EG dan FH, lukiskan dan tentukan jarak OG     dan AP    . 

c. Lukiskan dan tentukan jarak AC     dan BDHF. 

d. Lukiskan dan tentukan jarak ruas garis FH     terhadap bidang yang memuat AC     

dan sejajar FH    . 

e. Lukiskan dan tentukan jarak bidang AFH dan BDG.  

Penyelesaian: 

a. Jarak BE     dan CH    . 

 Jelas BE     ∥ CH    . 

 Ambil titik E pada BE    , proyeksinya pada CH     adalah H sehingga EH     ⊥ CH    . 

A

E

D C

H G
F

B  

Gambar 23. Jarak antara dua bidang yang sejajar 
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 Jarak BE     dan CH     =  EH      = 6 cm. 

b. Jarak OG     dan AP     

Penyelesaian: 

1. Lukiskan ruas garis OG     dan AP    . Tarik ruas garis ⊥  OG     melalui titik P. 

Misalkan ruas garis tersebut memotong  OG     di titik X sehingga  PX     ⊥  OG    . 

2. Jarak  AP     dan OG     =  PX     . 

A

E

D C

H G
F

B

P

O

X

 

3. Perhatikan ∆ OPG. 

P

O

GE

A C

X

 

 OP      =  AE      = 6 cm, 

 PG      = 3 2 cm, 

 OG     =   OP     2 +  PG     2 =  62 +  3 2 
2

=  54 = 3 6 cm. 

Berdasarkan rumus luas ∆ OPG diperoleh  𝐎𝐏     .  𝐏𝐆      =  𝐎𝐆     .  𝐏𝐗      

sehingga 

 PX      =
 OP     . PG     

 OG     
=

6.3 2

3 6
= 2 3. 

Jadi, jarak AP     dan OG    = 2 3 cm. 

c. Jarak ruas garis AE     dan BDHF 

Penyelesaian: 

 Lukiskan bidang BDHF dan ruas garis AE    . 

 Proyeksikan titik E ke bidang BDHF, diperoleh titik P (EP     ⊥ BDHF). 

 Proyeksikan titik A ke bidang BDHF, diperoleh titik O (AO     ⊥ BDHF). 
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 Jarak AE     ke BDHF =  EP      = 
1

2
  EG      = 3 2 cm. 

A

E

D C

H G
F

B

P

O
 

d. Jarak ruas garis FH      terhadap bidang yang memuat AC      dan sejajar  FH     

A

E

D C

H G
F

B  

Penyelesaian: 

1. BD     ∥ HF    , BD     berpotongan dengan AC     di ABCD. 

2. Akan dicari jarak garis HF     ke bidang ABCD. 

Proyeksi titik F ke bidang ABCD adalah titik B, proyeksi titik H ke bidang 

ABCD adalah titik D. 

Jarak HF     ke ABCD =  BF      = 6 cm. 

e. Jarak bidang AFH dan BDG 

Penyelesaian: 

1. Lukis bidang AFH dan BDG. CE     ⊥ AFH, CE     ⊥ BDG. 

2. Misalkan CE     menembus AFH di T1 dan menembus BDG di T2. Jarak AFH 

ke BDG =  T1T2
       . 

A

E

D C

H G
F

B
O

P

T1

T2

 

3. Perhatikan ∆ EPT1 dan ∆ CAT1. 
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E

A C

GP

T1

T2

O  

∆ EPT1 ~ ∆ CAT1 (Sd Sd Sd) sehingga 
 𝐸𝑇1        

 CT1         =
PE    

AC    
=

1

2
 . 

Akibatnya,  𝐸𝑇1 = 
1

3
  𝐶𝐸      = 

4

3
 3. 

4. Perhatikan ∆ EPT1 dan ∆ COT2. ∆ EPT1 ≅ ∆ COT2 (Sd S Sd) sehingga 

 𝐸𝑇1 =  =  𝐶𝑇2 =  = 
4

3
 3. 

 T1
 T2  =  𝐶𝐸      –  𝐸𝑇1

      –  𝐶𝑇2
       = 4 3 −

4

3
 3 −

4

3
 3 =

4

3
 3. 

Jadi, jarak bidang AFH dan BDG = 
4

3
 3 cm. 

C.7 Jarak antara dua garis yang bersilangan  

Dua garis dikatakan bersilangan satu sama lain jika keduanya tidak sejajar 

dan tidak terletak pada satu bidang.  

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH. Ruas garis 𝐴𝐸     dan 

𝐺𝐻     merupakan contoh pasangan ruas garis yang saling bersilangan. Jika ruas garis 

𝐴𝐸     dan 𝐺𝐻     diperpanjang hingga sepanjang apapun maka kedua garis ini tidak 

akan pernah berpotongan satu dengan lainnya.  

Untuk menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan dapat 

digunakan langkah-langkah berikut: 

Cara 1: 

Misalkan garis g dan h saling bersilangan satu sama lain.  

(1) Lukis garis  𝑔, ∥ 𝑔 dan 𝑔, berpotongan dengan . 

(2) Buat bidang 𝛼 yang memuat 𝑔, dan . 

Gambar 24. Kubus ABCD.EFGH 

A B 

C D 

E F 
G H 
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(3) Tentukan satu titik sebarang pada 𝑔, misalkan titik X.  

(4) Proyeksikan titik X pada 𝛼 sehingga diperoleh titik X1. Akibatnya XX1
      ⊥ g 

dan XX1
      ⊥ 𝛼. 

(5) Buat garis 𝑔,, ∥ 𝑔, melalui titik X1. Misalkan 𝑔,, berpotongan dengan  di titik 

P. 

(6) Tarik garis ∥ XX1
       melalui titik P sehingga memotong 𝑔 di titik Q. 

(7)  𝑃𝑄       jarak garis 𝑔 dan . 



g

g" g'
h

X

X1

Q

P
 

 

Cara 2: 

Jika garis g dan h bersilangan secara tegak lurus, maka jarak antara keduanya 

dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Lukislah bidang 𝛼 yang memuat garis g, 𝛼 ⊥ . 

(2) Misalkan 𝛼 ⊥  di P. 

(3) Buat garis ⊥ 𝑔 melalui titik P, misalkan garis tersebut memotong 𝑔 di titik Q. 

(4) Jarak garis 𝑔 dan  =  𝑃𝑄     . 

g

h

P


Q

 

 

Cara 3: 

Misalkan garis g dan h saling bersilangan satu sama lain, maka jarak antara 

garis g dan h adalah sebagai berikut: 

Gambar 25. Jarak antara garis g yang bersilangan dengan garis h 

Gambar 26. Jarak antara garis g yang bersilangan tegak lurus dengan garis h 
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(1)  Lukis garis 𝑔, ∥ 𝑔, 𝑔, berpotongan dengan  dan , ∥ , , berpotongan 

dengan 𝑔. 

(2) Buat bidang 𝛼 yang memuat 𝑔, dan . Buat bidang 𝛽 yang memuat ,  dan 𝑔. 

Akibatnya 𝛼 ∥ 𝛽. 

(3) Jarak garis 𝒈 dan 𝒉 = jarak bidang 𝜶 dan 𝜷. 

(4) Tentukan satu titik sebarang pada 𝑔, misalkan titik X. Proyeksikan titik X 

pada 𝛼 sehingga diperoleh titik X1. Akibatnya XX1
      ⊥ 𝑔 dan XX1

      ⊥ 𝛼. 

(5) Buat garis 𝑔,, ∥ 𝑔,melalui titik X1 dan 𝑔,, berpotongan dengan . Misalkan 

𝑔,,berpotongan dengan  di titik P. 

(6) Tarik garis ∥ XX1
      melalui titik P sehingga memotong 𝑔 di titik Q. 

(7)  𝑃𝑄      jarak garis 𝑔 dan . 





g

g" g'
h

h'
X

X1P

Q

 

 

Contoh 7: 

Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan dan 

lukiskan: 

a. Jarak ruas garis 𝐶𝐸     ke 𝐵𝐺     

b. Jarak ruas garis 𝐵𝐺     ke 𝐶𝐻     

Penyelesaian: 

a. Jarak ruas garis 𝐶𝐸     ke 𝐵𝐺     

A

E

D C

H G
F

P

B

Q

O

 

Gambar 27. Jarak dua garis bersilangan 𝑔 dan  
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Penyelesaian: 

1. 𝐶𝐸     ⊥ BDG sehingga 𝐶𝐸     ⊥ semua garis di BDG. 

𝐵𝐺     di BDG, maka 𝐶𝐸     ⊥ 𝐵𝐺    . Misalkan 𝐶𝐸     menembus BDG di titik P. 

2. P merupakan titik berat ∆ BDG. Buat ruas garis ⊥ 𝐵𝐺     melalui titik P, yaitu 

𝐷𝑄    ⊥ 𝐵𝐺    . Jarak 𝐶𝐸     ke 𝐵𝐺     =  𝑃𝑄     . 

3. Karena P merupakan titik berat ∆ BDG, maka  𝐷𝑃      :  𝑃𝑄      = 2 : 1. 

 𝐷𝑄     =   𝐵𝐷     2 −  𝐵𝑄     2 =   6 2 
2
−  3 2 

2
=  54 = 3 6. 

 𝑃𝑄     =
1

3
 𝐷𝑄     =

1

3
. 3 6 =  6. 

Jadi, jarak garis 𝐶𝐸     ke 𝐵𝐺     =  6 cm. 

b. Jarak ruas garis 𝐵𝐺     ke 𝐶𝐻     

Penyelesaian: 

1. Buat ruas garis 𝐵𝐺     dan 𝐶𝐻     . 

2. Buat bidang yang memuat 𝐵𝐺     dan buat bidang yang memuat 𝐶𝐻     sejajar 

bidang yang memuat 𝐵𝐺    . 

Bidang yang memuat 𝐵𝐺     adalah bidang BEG, bidang yang memuat 𝐶𝐻     

adalah bidang ACH. 

BEG ∥ ACH. 

A

E

D C

H G

F
P

B

Y1

O

X1

Y

X

Y2

X2

 

3. Jarak 𝐵𝐺     ke 𝐶𝐻     = jarak bidang BEG ke ACH. 

4. Ruas garis 𝐷𝐹     ⊥ BEG, sehingga 𝐷𝐹    ⊥ ACH. Misalkan ruas garis 𝐷𝐹     

menembus BEG di titik X dan menembus ACH di titik Y. Jarak BEG ke 

ACH = 𝑋𝑌     . 

5. Buat ruas garis ∥ 𝐸𝐺     melalui titik X, misalkan ruas garis tersebut 

memotong 𝐵𝐺     di X1 dan memotong 𝐵𝐸     di X2. Maka X1X2
      ∥ 𝐸𝐺    . 
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6. Buat ruas garis ∥ 𝐴𝐶     melalui titik Y, misalkan ruas garis tersebut 

memotong 𝐶𝐻     di Y1 dan memotong AH di Y2. Maka Y1Y2
      ∥ 𝐴𝐶    . 

7. Sehingga X1X2
      ∥ Y1Y2

       dan  X1X2
       . =  Y1Y2

        . Maka segiempat X1X2Y2Y1 

merupakan jajargenjang sehingga X1Y1
      ∥ X2Y2

      ∥ 𝑋𝑌     dan  X1Y1
       =  𝑋𝑌     . 

8. Jarak ruas garis 𝐵𝐺     ke 𝐶𝐻     =  X1Y1
       =  𝑋𝑌      = 

1

3
  𝐷𝐹       = 

1

3
. 6 3 = 2 3. 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan dua garis yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
2. Menentukan garis yang sejajar bidang dalam ruang dimensi tiga. 
3. Menentukan dua bidang yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
4. Menentukan dua garis yang saling tegak lurus dalam ruang dimensi 

tiga. 
Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 

1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Perhatikan gambar berikut! 
Garis g dikatakan sejajar dengan 

bidang α jika 

___________________________________ 

___________________________________

______ 

 

 

3. Garis g bersilangan dengan garis h apabila 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 1 

(LKPD 1) 

A. Kegiatan Awal 
 

α 

g 

Lampiran 29 
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4. Dua bidang dikatakan sejajar jika 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Perhatikan kubus ABCD.EFGH berikut. Tentukan kedudukan: 

a. garis BC terhadap 

bidang AIJD; 

b. Garis CE terhadap 

bidang AIJD; 

c. Garis EF terhadap 

bidang AIJD; 

d. Garis CG terhadap 

bidang AIJD. 

Berikan alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 
 

C D 

E F 

G H 

B A 

I 

J 

JAWABAN 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
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2. Perhatikan kubus 

PQRS.TUVW di samping. 

Buktikan bahwa bidang 

PUW sejajar dengan bidang 

SQV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Apakah ruas garis DF tegak lurus 

dengan bidang ACH? Mengapa? 

Jawaban: 

  

R S 

T U 

V W 

Q P 

BUKTI: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan dua garis yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
2. Menentukan garis yang sejajar bidang dalam ruang dimensi tiga. 
3. Menentukan dua bidang yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
4. Menentukan dua garis yang saling tegak lurus dalam ruang dimensi 

tiga. 
Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 
 

Peserta didik dapat mengidentifikasi atau memformulasikan kriteria untuk memutuskan 

jawaban-jawaban yang mungkin (elementary clarification) 

 
1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Garis g dikatakan sejajar dengan 

bidang α jika 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

3. Garis g bersilangan dengan garis h apabila 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 1 

(LKPD 1) 

A. Kegiatan Awal 
 

α 

g 
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4. Dua bidang dikatakan sejajar jika 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan kubus ABCD.EFGH berikut. Tentukan kedudukan: 

Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support). 

a. garis BC terhadap 

bidang AIJD; 

b. Garis CE terhadap 

bidang AIJD; 

c. Garis EF terhadap 

bidang AIJD; 

d. Garis CG terhadap 

bidang AIJD. 

Berikan alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kegiatan Inti 
 

C D 

E F 

G H 

B A 

I 

J 

JAWABAN 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
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2. Perhatikan kubus 

PQRS.TUVW di samping. 

Buktikan bahwa bidang 

PUW sejajar dengan bidang 

SQV. 

Peserta didik dapat membuat dan 

mempertimbangkan nilai 

keputusan dari prinsip-prinsip 

yang dapat diterima (inferrence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Apakah ruas garis DF tegak lurus 

dengan bidang ACH? Mengapa? 

 Peserta didik dapat menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

(basic support) 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

Jawaban: 

 

  

R S 

T U 

V W 

Q P 

BUKTI: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak titik ke titik. 
2. Menentukan jarak titik ke garis. 
3. Menentukan jarak titik ke bidang. 

Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
A. Kegiatan Awal 

 

1. Tuliskan definisi jarak! 

 
 
 
 
 
 

2. Ingat teorema Pythagoras! 

Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras. 
 

AB
2
 = …. + …. 

Atau 

c
2
 = …. + ….  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 2 

(LKPD 2) 

Jarak adalah ...................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 

C a B 

b 
c 

A 
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1. Jarak antara titik dan titik 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(a) Lukiskan jarak titik 

Q ke titik W. 

(b) Lukiskan jarak titik 

P ke R. 

(c) Jika panjang 

rusuknya 6 cm, 

hitunglah jarak titik 

Q ke titik W dan 

jarak titik P ke R. 

 

 

Jawaban: 

Untuk point (a) dan (b) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(c) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

B. Kegiatan Inti 

W V 

U 

R 

Q P 

T 

S 
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2. Jarak antara titik dan garis 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 10 

cm. 

(a) Lukiskan jarak titik 

E ke BD. 

(b) Hitung jarak titik E 

ke BD. 

 

 

 

 

Jawaban: 

Untuk point (a) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(b) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 
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3. Jarak antara titik dan bidang 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 8 

cm. 

(a) Lukiskan jarak titik 

C ke BDG dan 

tentukan jaraknya. 

(b) Hitung jarak titik C 

ke BDG. 

 

 

Jawaban: 

(a) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(b) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 
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1. Jarak antara titik dan titik adalah 

………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Jarak antara titik dan garis adalah 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Jarak antara titik dan bidang adalah 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

  

C. Kesimpulan 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak titik ke titik. 
2. Menentukan jarak titik ke garis. 
3. Menentukan jarak titik ke bidang. 

Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
A. Kegiatan Awal 

 

1. Tuliskan definisi jarak! 

Peserta didik mampu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi (advanced 

clarification) 
 
 
 
 
 
 

2. Ingat teorema Pythagoras! 

Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras. 
 

AB
2
 = …. + …. 

Atau 

c
2
 = …. + ….  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 2 

(LKPD 2) 

Jarak adalah ...................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 

C a B 

b 
c 

A 
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1. Jarak antara titik dan titik 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan (basic 

support) 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam penyelesaian 

menghitung jarak titik ke titik (strategy and tactics) 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(a) Lukiskan jarak titik 

Q ke titik W. 

(b) Lukiskan jarak titik 

P ke R. 

(c) Jika panjang 

rusuknya 6 cm, 

hitunglah jarak titik 

Q ke titik W dan 

jarak titik P ke R. 

 

 

Jawaban: 

Untuk point (a) dan (b) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(d) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

B. Kegiatan Inti 

W V 

U 

R 

Q P 

T 

S 



245 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Jarak antara titik dan garis 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan (basic 

support) 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam penyelesaian 

menghitung jarak titik ke garis (strategy and tactics) 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 10 

cm. 

(a) Lukiskan jarak titik 

E ke BD. 

(b) Hitung jarak titik E 

ke BD. 

 

 

 

Jawaban: 

Untuk point (a) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(c) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Jarak antara titik dan bidang 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan (basic 

support) 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam penyelesaian 

menghitung jarak titik ke titik (strategy and tactics) 

 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 8 

cm. 

(a) Lukiskan jarak titik 

C ke BDG dan 

tentukan jaraknya. 

(b) Hitung jarak titik C 

ke BDG. 

 

 

Jawaban: 

b. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Peserta didik mampu membuat kesimpulan (inference) 

1. Jarak antara titik dan titik adalah 

………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Jarak antara titik dan garis adalah 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

3. Jarak antara titik dan bidang adalah 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua garis yang sejajar. 
2. Menentukan jarak garis dan bidang yang sejajar. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
 
A. Kegiatan Awal 

 
 

1. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar garis h apabila: 

a. _________________________________________

_________________________________________ 

b. _________________________________________

_________________________________________ 

2. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar bidang α apabila 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 3 

(LKPD 3) 

α 

g 

h 

g 

α 



249 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jarak dua garis yang sejajar 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis AH terletak 

pada bidang …. 

(2) Ruas garis BG terletak 

pada bidang …. 

(3) Bidang ADHE sejajar 

dengan bidang …. 

(4) Akibatnya ruas garis AH 

sejajar ruas garis …. 

(5) Jadi, jarak antara ruas 

garis AH dan ruas garis 

BG adalah … 

 

2. Jarak garis dan bidang yang sejajar 

perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis PT dan bidang 

QRVU saling …. 

(2) Jarak antara ruas garis PT 

dan bidang QRVU adalah 

… sebab 

…………………………………

…………………………………

………… 

  

B. Kegiatan Inti 

C D 

E F 

G H 

B A 

R S 

T U 

V W 

Q P 
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1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Lukislah 

jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE kemudian hitunglah 

jaraknya. 

2. Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Lukis dan 

hitung jarak antara ruas garis PU dengan bidang SRVW. 

  

Ayo diskusikan! 

JAWABAN 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua garis yang sejajar. 
2. Menentukan jarak garis dan bidang yang sejajar. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
 
A. Kegiatan Awal 

 
 
Peserta didik mampu memberikan alasan (basic support) 

 
1. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar garis h apabila: 

a. _________________________________________

_________________________________________ 

b. _________________________________________

_________________________________________ 

2. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar bidang α apabila 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 3 

(LKPD 3) 

α 

g 

h 

g 

α 
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 Peserta didik mampu mengidentifikasi atau memformulasikan kriteria untuk 

memutuskan jawaban-jawaban yang tepat (elementary clarification) 

 Peserta didik mampu menarik kesimpulan (inference) 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

1. Jarak dua garis yang sejajar 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis AH terletak 

pada bidang …. 

(2) Ruas garis BG terletak 

pada bidang …. 

(3) Bidang ADHE sejajar 

dengan bidang …. 

(4) Akibatnya ruas garis AH 

sejajar ruas garis …. 

(5) Jadi, jarak antara ruas 

garis AH dan ruas garis 

BG adalah … 

 

2. Jarak garis dan bidang yang sejajar 

perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis PT dan bidang 

QRVU saling …. 

(2) Jarak antara ruas garis PT 

dan bidang QRVU adalah 

… sebab 

…………………………………

………………………………... 

B. Kegiatan Inti 

C D 

E F 

G H 

B A 

R S 

T U 

V W 

Q P 
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 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan (basic support) 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam penyelesaian menghitung 

jarak (strategy and tactics) 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Lukislah 

jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE kemudian hitunglah 

jaraknya. 

2. Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Lukis dan 

hitung jarak antara ruas garis PU dengan bidang SRVW. 

  

Ayo diskusikan! 

JAWABAN 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua bidang yang sejajar. 
2. Menentukan jarak dua garis yang bersilangan. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 

Perhatikan gambar di samping! 

(1) Garis l di luar α. Diambil titik P dan Q 

pada l, kemudian P dan Q 

diproyeksikan pada α didapat … dan 

…. 

(2) Proyeksi titik P pada bidang α adalah 

titik … sedemikian sehingga garis … 

tegak lurus bidang α. 

(3) Proyeksi garis l pada bidang α adalah 

proyeksi semua titik di garis l pada 

bidang …. 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 4 

(LKPD 4) 

A. Kegiatan Awal 
 

α l’ 

P’ 

Q’ 

l 

 

P 
Q 
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Perhatikan gambar berikut! 

1. Diketahui bidang α dan ß. Bidang α 

dikatakan sejajar dengan bidang ß 

apabila 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

2. Diketahui ruas garis g dan h. Ruas 

garis g dikatakan bersilangan 

dengan ruas garis h apabila 

……………………………….………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 
1. Jarak dua bidang yang sejajar 

Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kerjakan perintah berikut! 

Lukislah : 1. bidang α sejajar dengan bidang ß.  

2. Titik P pada bidang α. 

3. Dari P ditarik garis l tegak lurus bidang ß di Q. 

4. Maka ruas garis PQ akan tegak lurus α dan ß. 

5. Ruas garis PQ disebut jarak antara α dan ß. 

 
 

B. Kegiatan Inti 

α 

ß 

h 

g 
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LUKISAN 
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2. Jarak dua garis bersilangan 

Jarak dua garis bersilangan g dan h adalah 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan jarak antara garis 

g dan h yang bersilangan. Kerjakan setiap langkah berikut. 

(1) Lukis garis g dan h yang saling bersilangan. 

(2) Buatlah bidang α melalui h sejajar g. 

(3) Tentukan proyeksi garis g pada bidang α, yaitu g’. 

(4) Garis g’ dan h berpotongan di titik P. 

(5) Titik P merupakan proyeksi titik Q pada bidang α. (Q pada garis 

g) 

(6) Maka, jarak dua garis bersilangan g dan h adalah …. 

 
  

LUKISAN 
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1. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Dari kubus tersebut, buktikan bahwa 

BF merupakan jarak antara dua bidang sejajar ABCD dan EFGH. 

2. Gambarlah kubus PQRS.TUVW. Perhatikan kubus tersebut. Garis TW 

bersilangan dengan QU. Tentukan jarak TW dengan QU. 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah 

jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

 

 
  

Ayo diskusikan! 

HASIL DISKUSI 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua bidang yang sejajar. 
2. Menentukan Jarak dua garis yang bersilangan. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 

Peserta didik mampu memilih kriteria untuk mempertimbangkan solusi yang tepat 

(strategy and tactics) 

Perhatikan gambar di samping! 

(1) Garis l di luar α. Diambil titik P 

dan Q pada l, kemudian P dan Q 

diproyeksikan pada α didapat … 

dan …. 

(2) Proyeksi titik P pada bidang α 

adalah titik … sedemikian 

sehingga garis … tegak lurus 

bidang α. 

(3) Proyeksi garis l pada bidang α 

adalah proyeksi semua titik di 

garis l pada bidang …. 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 4 

(LKPD 4) 

A. Kegiatan Awal 
 

α l’ 

P’ 

Q’ 

l 

 

P 

Q 
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Perhatikan gambar berikut! 

Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

1. Diketahui bidang α dan ß. Bidang 

α dikatakan sejajar dengan 

bidang ß apabila 

………………………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

2. Diketahui ruas garis g dan h. 

Ruas garis g dikatakan 

bersilangan dengan ruas garis h 

apabila ………………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

1. Jarak dua bidang yang sejajar 

Peserta didik mampu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 

(advanced clarification) 

Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kerjakan perintah berikut! 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam 

melukis (basic support) 

Lukislah : 1. bidang α sejajar dengan bidang ß.  

2. Titik P pada bidang α. 

3. Dari P ditarik garis l tegak lurus bidang ß di Q. 

B. Kegiatan Inti 

α 

ß 

h 

g 
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4. Maka ruas garis PQ akan tegak lurus α dan ß. 

5. Ruas garis PQ disebut jarak antara α dan ß. 

 
 

 

  
LUKISAN 
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3. Jarak dua garis bersilangan 

Peserta didik mampu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 

(advanced clarification) 

Jarak dua garis bersilangan g dan h adalah 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan jarak antara garis 

g dan h yang bersilangan. Kerjakan setiap langkah berikut. 

Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam 

melukis (basic support) 

(1) Lukis garis g dan h yang saling bersilangan. 

(2) Buatlah bidang α melalui h sejajar g. 

(3) Tentukan proyeksi garis g pada bidang α, yaitu g’. 

(4) Garis g’ dan h berpotongan di titik P. 

(5) Titik P merupakan proyeksi titik Q pada bidang α. (Q pada garis 

g) 

(6) Maka, jarak dua garis bersilangan g dan h adalah … 

 
  

LUKISAN 
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1. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Dari kubus tersebut, buktikan 

bahwa BF merupakan jarak antara dua bidang sejajar ABCD dan 

EFGH. 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

dalam melukis (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk mepertimbangkan definisi (advanced 

clarification) 

2. Gambarlah kubus PQRS.TUVW. Perhatikan kubus tersebut. Garis 

TW bersilangan dengan QU. Tentukan jarak TW dengan QU. 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

untuk menggambar kubus (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam meyelesaikan 

soal (strategy and tactics) 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

Hitunglah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam meyelesaikan 

soal (strategy and tactics) 

 Peserta didik mampu untuk menunjukkan dan menyampaikan taktik dan 

strategi dalam penyelesaian soal (strategy and tactics) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo diskusikan! 

HASIL DISKUSI 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan dua garis yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
2. Menentukan garis yang sejajar bidang dalam ruang dimensi tiga. 
3. Menentukan dua bidang yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
4. Menentukan dua garis yang saling tegak lurus dalam ruang dimensi tiga. 

Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 
 
 

1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika tidak mempunyai titik 

persekutuan dan dapat dibuat bidang melalui kedua garis tersebut. 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Garis g dikatakan sejajar dengan 

bidang α jika garis g dan bidang α 

tidak mempunyai titik 

persekutuan. (garis tersebut 

sejajar dengan salah satu garis 

pada bidang tersebut). 

 

3. Garis g bersilangan dengan garis h apabila garis g dan h tidak 

mempunyai titik persekutuan dan tidak dapat dibuat bidang 

melalui kedua garis tersebut. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 1 

(LKPD 1) 

A. Kegiatan Awal 
 

α 

g 

Lampiran 30 
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4. Dua bidang dikatakan sejajar jika dua bidang tersebut tidak 

mempunyai titik persekutuan. 

 

 

 

 

1. Perhatikan kubus ABCD.EFGH berikut. Tentukan kedudukan: 

a. garis BC terhadap bidang 

AIJD; 

b. Garis CE terhadap 

bidang AIJD; 

c. Garis EF terhadap bidang 

AIJD; 

d. Garis CG terhadap 

bidang AIJD. 

Berikan alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 
 

C D 

E F 

G H 

B A 

I 

J 

JAWABAN 

a. Garis BC sejajar terhadap bidang AIJD, karena garis BC sejajar dengan garis 

IJ pada bidang AIJD. 

b. Garis CE memotong bidang AIJD, karena garis CE dan bidang AIJD 

mempunyai titik persekutuan. 

c. Garis EF bersilangan dengan bidang AIJD, karena garis tersebut tidak 

memotong dan tidak sejajar dengan bidang AIJD. 

d. Garis CG memotong bidang AIJD, karena garis CG dan bidang AIJD 

mempunyai titik persekutuan. 
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2. Perhatikan kubus PQRS.TUVW 

di samping. Buktikan bahwa 

bidang PUW sejajar dengan 

bidang SQV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Apakah ruas garis DF tegak lurus 

dengan bidang ACH? Mengapa? 

Jawaban: 

Ruas garis DF     tegak lurus dengan bidang ACH, karena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R S 

T U 

V W 

Q P 

BUKTI:  

Bidang PUW sejajar dengan bidang SQV, karena: 

PW // QV (PSTW // QRUV) 

PU // SV (PQUT // SRVW) 

PW dan PU berpotongan  PUW serta SV dan QV berpotongan  SQV. 

Jadi PUW // SQV. 

A B 

C D 

E F 

G H 
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i. CD    ⊥ AH     (CD     ⊥ ADHE) 

DE    ⊥ AH     (ADHE persegi) 

CD     dan DE     berpotongan serta ∈ CDEF. 

Jadi AH    ⊥ CDEF, akibatnya AH    ⊥ DF    . 

ii. BD    ⊥ AC     (ABCD persegi) 

BF    ⊥ AC     (BF     ⊥ ABCD) 

BD     dan BF     berpotongan serta ∈ BDHF. 

Jadi AC    ⊥ BDHF, akibatnya AC    ⊥ DF    . 

iii. AH    ⊥ DF     

AC    ⊥ DF     

AH     dan AC     berpotongan serta ∈ ACH. 

Jadi DF    ⊥ ACH . 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak titik ke titik. 
2. Menentukan jarak titik ke garis. 
3. Menentukan jarak titik ke bidang. 

Petunjuk : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
 

 
 

1. Tuliskan definisi jarak! 

 
 
 
 

2. Ingat teorema Pythagoras! 

Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras. 
 

AB
2
 = BC

2 
 + AC

2
 

Atau 

c
2
 = a

2
 + b

2  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 2 

(LKPD 2) 

A. Kegiatan Awal 
 

Jarak adalah panjang ruas garis hubung terpendek (panjang 

lintasan terpendek). 

 

C a B 

b 
c 

A 
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1. Jarak antara titik dan titik 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(a) Lukiskan jarak titik Q 

ke titik W. 

(b) Lukiskan jarak titik P 

ke R. 

(c) Jika panjang 

rusuknya 6 cm, 

hitunglah jarak titik 

Q ke titik W dan jarak 

titik P ke R. 

Jawaban: 

Untuk point (a) dan (b) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(c) Jarak titik P ke titik R adalah  ruas garis PR. 

Lihat ∆PQR segitiga siku-siku dengan siku-siku di Q. 

Maka panjang ruas PR dapat dicari dengan 

PR2 = PQ2 + QR2
 

= 62 + 62
 

PR =  36 + 36 =  72 = 6 2 

Jadi, jarak titik P ke titik R adalah 6 2 cm. 

Jarak titik Q ke W adalah ruas garis QW. 

Lihat ∆SQW segitiga siku-siku dengan siku-siku di S. 

Maka panjang ruas garis QW dapat dicari 

QW2 = SQ2 + SW2
 

= (6 2)2 + 62
 

QW =  72 + 36 =  108 = 6 3 

Jadi, jarak titik Q ke titik W adalah 6 3 cm. 

 

 

B. Kegiatan Inti 

W V 

U 

R 

Q P 

T 

S 
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2. Jarak antara titik dan garis 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 10 cm. 

(a) Lukiskan jarak titik E 

ke BD. 

(b) Hitung jarak titik E ke 

BD. 

 

 

 

 

Jawaban: 

Untuk point (a) langsung dilukis pada gambar di atas! 

(b) Bidang yang melalui garis BD dan titik E adalah bidang EBD. 

EB, BD, dan DE merupakan diagonal sisi, maka EB = BD = DE = 

10 2 cm. karena segitiga EBD sama sisi, maka EP tegak lurus BD 

dengan P titik tengah BD. 

Ini berarti jarak titik E ke BD adalah panjang ruas garis EP. 

Lihat ∆EPB siku-siku di P. 

Panjang EP dapat dicari dengan teorema Pythagoras. 

EP2 = EB2 − PB2
 

= (10 2)2 − (5 2)2
 

EP =  200 − 50 =  150 = 5 6 

Jadi, jarak titik E ke BD adalah 5 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 

P 
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3. Jarak antara titik dan bidang 

Perhatikan gambar di 

samping! 

Panjang rusuk kubus 

ABCD.EFGH adalah 8 cm. 

(a) Lukiskan jarak titik C 

ke BDG dan tentukan 

jaraknya. 

(b) Hitung jarak titik C 

ke BDG. 

 

 

Jawaban: 

Diketahui: kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 .  

Ditanya:  

(a) Lukis jarak titik C ke BDG dan tentukan jaraknya. 

(b) hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. 

Penyelesaian: 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak titik C ke bidang BDG: 

Ruas garis AC     dan ruas garis BD     berpotongan di titik P. 

Tarik ruas garis PG     . 

Buat ruas garis CE     . 

Ruas garis CE      berpotngan dengan ruas garis PG     di titik O. 

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 

B A 

C D 

E F 

G H 

P 

O 
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Jarak titik C ke bidang BDG adalah OC      . 

b. Perhatikan bidang ACGE 

 

 

 

 

Titik O adalah titik berat Δ ACG 

 OC       = 
2

3
 RC       

 = 
2

3
.

1

2
 CE       

 = 
1

3
 CE       

CE      merupakan diagonal ruang maka  CE      =  4 3 . 

Jadi  OC        = 
1

3
 . 4 3 = 

4

3
  3. 

Jadi, jarak titik C ke bidang BDG adalah 
4

3
 3 . 

 

 

 

1. Jarak antara titik dan titik adalah panjang ruas garis terpendek 

yang menghubungkan titik dengan titik tersebut. 

2. Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis terpendek 

yang menghubungkan titik dengan garis tersebut. 

3. Jarak antara titik dan bidang adalah panjang ruas garis 

terpendek yang menghubungkan titik dengan bidang tersebut. 

  

C. Kesimpulan 

A C 

G E 

O 

P 

R 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua garis yang sejajar. 
2. Menentukan jarak garis dan bidang yang sejajar. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD. 
 
 
 
 
 

1. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar garis h apabila: 

a. Garis g dan h tidak mempunyai titik 

persekutuan. 

b. Dapat dibuat bidang melalui kedua garis 

tersebut. 

2. Perhatikan gambar berikut! 

garis g sejajar bidang α apabila garis 

g dan bidang α tidak mempunyai titik 

persekutuan. (garis g sejajar dengan 

salah satu garis pada bidang α) 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 3 

(LKPD 3) 

A. Kegiatan Awal 
 

 

α 

g 

h 

g 

α 
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1. Jarak dua garis yang sejajar 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis AH terletak 

pada bidang ADHE. 

(2) Ruas garis BG terletak 

pada bidang BCGF. 

(3) Bidang ADHE sejajar 

dengan bidang BCGF. 

(4) Akibatnya ruas garis AH 

sejajar ruas garis BG. 

(5) Jadi, jarak antara ruas 

garis AH dan ruas garis 

BG adalah AB. 

 

2. Jarak garis dan bidang yang sejajar 

Perhatikan gambar di 

samping! 

(1) Ruas garis PT dan bidang 

QRVU saling sejajar. 

(2) Jarak antara ruas garis PT 

dan bidang QRVU adalah 

PQ sebab PQ tegak lurus 

ruas garis QU  

(QU 𝜖 QRVU). 

  

B. Kegiatan Inti 

C D 

E F 

G H 

B A 

R S 

T U 

V W 

Q P 
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1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Lukislah 

jarak antara ruas garis CH dan ruas garis BE kemudian hitunglah 

jaraknya. 

2. Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Lukis dan 

hitung jarak antara ruas garis PU dengan bidang SRVW. 

  

Ayo diskusikan! 

JAWABAN 

1. Diketahui: kubus ABCD.EFGH panjang rusuk 8 cm. 

Ditanya: jarak ruas garis CH dan ruas garis BE 

Jawab: 

 H G 

F 

C 

B A 

E 

D 

 

Ruas garis BE terletak pada bidang ABFE dan ruas garis CH 

terletak pada bidang CDGH. 

Bidang ABFE sejajar dengan bidang CDGH. 

Akibatnya ruas garis BE dan ruas garis CH adalah dua garis yang 

sejajar. 

Jadi, jarak antara ruas garis BE dan ruas garis CH adalah BC yaitu 

8 cm. 
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2. Diketahui: kubus PQRS.TUVW panjang rusuk 6 cm. 

Ditanya: jarak ruas garis PU dan bidang SRVW. 

Jawab: 

 W V 

U 

R 

Q P 

T 

S 

 

Lihat gambar kubus PQRS.TUVW. 

Ruas garis SV 𝜖 SRVW. 

Ruas garis PU sejajar dengan ruas garis SV, sehingga ruas garis PU 

sejajar dengan bidang SRVW. 

Akibatnya, jarak antara ruas garis PU dan bidang SRVW adalah QR 

= 6 cm. 
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Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat 
1. Menentukan jarak dua bidang yang sejajar. 
2. Jarak dua garis yang bersilangan. 

Petunjuk  : jawablah semua pertanyaan berikut pada LKPD 
 
 
 
 

Perhatikan gambar di samping! 

(1) Garis l di luar α. Diambil titik P 

dan Q pada l, kemudian P dan Q 

diproyeksikan pada α didapat P’ 

dan Q’. 

(2) Proyeksi titik P pada bidang α 

adalah titik P’ sedemikian 

sehingga garis PP’ tegak lurus 

bidang α. 

(3) Proyeksi garis l pada bidang α 

adalah proyeksi semua titik di 

garis l pada bidang α. 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/ II 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

 

Kelompok :   

Anggota :1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 4 

(LKPD 4) 

A. Kegiatan Awal 
 

α l’ 

P’ 

Q’ 

l 

 

P 

Q 
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Perhatikan gambar berikut! 

1. Diketahui bidang α dan ß. Bidang α 

dikatakan sejajar dengan bidang ß 

apabila terdapat dua garis 

berpotongan pada bidang α sejajar 

dengan dua garis berpotongan pada 

bidang ß.  

2. Diketahui ruas garis g dan h. Ruas 

garis g dikatakan bersilangan 

dengan ruas garis h apabila garis g 

dan h tidak terletak pada satu 

bidang. 

 
 

 

 

 
1. Jarak dua bidang yang sejajar 

Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah ruas garis yang tegak 

lurus pada kedua bidang tersebut. 

Kerjakan perintah berikut! 

Lukislah : 1. bidang α sejajar dengan bidang ß.  

2. Titik P pada bidang α. 

3. Dari P ditarik garis l tegak lurus bidang ß di Q. 

4. Maka ruas garis PQ akan tegak lurus α dan ß. 

5. Ruas garis PQ disebut jarak antara α dan ß. 

 
 

 

  

B. Kegiatan Inti 

α 

ß 

h 

g 
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2. Jarak dua garis bersilangan 

Jarak dua garis bersilangan g dan h adalah panjang ruas garis 

terpendek yang menghubungkan titik di garis g dan titik di garis h 

(ruas garis yang tegak lurus dengan garis g dan garis h. 

Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan jarak antara garis 

g dan h yang bersilangan. Kerjakan setiap langkah berikut. 

(1) Lukis garis g dan h yang saling bersilangan. 

(2) Buatlah bidang α melalui h sejajar g. 

(3) Tentukan proyeksi garis g pada bidang α, yaitu g’. 

(4) Garis g’ dan h berpotongan di titik P. 

(5) Titik P merupakan proyeksi titik Q pada bidang α. (Q pada garis 

g) 

(6) Maka, jarak dua garis bersilangan g dan h adalah PQ. 

 

 

LUKISAN 

 l 

α 

ß 

Q 

P 
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LUKISAN 

 

 

g 

Q 

h 

α 

P 

g’ 
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1. Gambarlah kubus ABCD.EFGH. Dari kubus tersebut, buktikan 

bahwa BF merupakan jarak antara dua bidang sejajar ABCD 

dan EFGH. 

2. Gambarlah kubus PQRS.TUVW. Perhatikan kubus tersebut. 

Garis TW bersilangan dengan QU. Tentukan jarak TW dengan 

QU. 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

Hitunglah jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD. 

 

 
  

Ayo diskusikan! 

HASIL DISKUSI 

1. Gambar kubus 

 H G 

F 

C 

B A 

E 

D 

 

Bukti: 

 FB  EF dan BF  FG 

Jadi, BF  bidang EFGH … (i) 

 FB  AB dan BF  BC 

Jadi, BF  bidang ABCD … (ii) 

Dari (i) dan (ii) terbukti bahwa ruas garis BF merupakan jarak antara dua 

bidang sejajar ABCD dan EFGH. 
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2. Gambar kubus 
 

P Q 

R S 

T U 

V W 

 
a. Bidang yang melalui TW dan sejajar QU adalah bidang PSWT. 

b. Proyeksi TW pada bidang QRVU adalah adalah garis UV. 

c. Garis UV dan QU berpotongan di titik U. 

d. Titik U adalah proyeksi titik T pada bidang PSWT. 

e. Jadi, panjang ruas garis TU adalah jarak dua garis TW dan QU yang 

bersilangan. 

3. diketahui: kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. 

Ditanya: jarak antara ruas garis CG dan FD. 

Jawab: 

 

R 

P 

H G 

F 

C 

B A 

E 

D 

S 

Q 
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Untuk mencari jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD adalah sebagai 

berikut. 

a. Buat bidang yang melalui ruas garis FD yaitu bidang BDHF. 

b. Proyeksikan ruas garis CG ke bidang BDHF. 

c. Ruas garis RS adalah proyeksi ruas garis CG pada bidang BDHF. 

d. Ruas garis RS dan ruas garis FD berpotongan di titik Q. 

e. Melalui titik Q, tarik garis tegak lurus ruas garis RS sehingga memotong 

ruas garis CG di titik P. 

f. Jadi, jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD adalah ruas garis PQ. 

PQ = ER = AS =  =  

Jadi, jarak antara ruas garis CG dan ruas garis FD adalah  cm. 
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KUIS 1 

1. Gambarlah kubus PQRS.TUVW 

a. Apakah ruas garis WS tegak lurus terhadap ruas garis RS? Mengapa? 

b. Apakah ruas garis PQ sejajar dengan bidang RSHV? Mengapa? 

c. Apakah ruas garis RT tegak lurus dengan bidang QSV? Mengapa? 

d. Apakah bidang PUW sejajar dengan bidang QSV? Mengapa? 

 

KUIS 1 (Panduan Untuk Guru) 

1. Gambarlah kubus PQRS.TUVW 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan (basic 

support) 

 Peserta didik memiliki kebiasaan berhati-hati (basic support) 

a. Apakah ruas garis WS tegak lurus terhadap ruas garis RS? Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

 Peserta didik dapat meneliti dalam menyatakan alasan-alasan 

(elementary clarification) 

b. Apakah ruas garis PQ sejajar dengan bidang RSHV? Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

 Peserta didik dapat meneliti dalam menyatakan alasan-alasan 

(elementary clarification) 

c. Apakah ruas garis RT tegak lurus dengan bidang QSV? Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

 Peserta didik dapat meneliti dalam menyatakan alasan-alasan 

(elementary clarification) 

d. Apakah bidang PUW sejajar dengan bidang QSV? Mengapa? 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 

 Peserta didik dapat meneliti dalam menyatakan alasan-alasan (elementary 

clarification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 

 



285 

 

 

 

KUIS 2 

 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm.  

a. Gambarlah jarak titik B ke P (P titik tengah FH) kemudian hitung jaraknya. 

b. Gambarlah jarak titik G ke garis BE kemudian hitung jaraknya. 

c. Manakah jarak titik E ke bidang BDG? Mengapa? 

 

KUIS 2 (Panduan Untuk Guru) 

 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. 

a. Gambarlah jarak titik B ke P (P titik tengah FH) kemudian hitung panjang 

jaraknya. 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

(basic support) 

 Peserta didik mampu menunjukkan penggunaan rumus pythagoras dalam 

menghitung jarak (strategy and tactics) 

b. Gambarlah jarak titik G ke garis BE kemudian hitung panjang jaraknya. 

 Peserta didik menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

(basic support) 

 Peserta didik mampu menunjukkan penggunaan rumus pythagoras dalam 

menghitung jarak (strategy and tactics) 

c. Manakah jarak titik E ke bidang BDG? Mengapa? 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk memberikan alasan (basic support) 
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KUIS 3 

 
1. Perhatikan gambar kubus berikut! 

a. Manakah jarak antara ruas garis 

AC dan ruas garis EG? 

Mengapa? 

b. Diketahui panjang diagonal 

ruang kubus tersebut adalah 

8 3 cm. Hitunglah : 

i) Jarak antara ruas garis 

AC dan ruas garis EG. 

ii) Jarak antara ruas garis 

DH dan bidang ABFE. 

 

KUIS 3 (Panduan Untuk Guru) 

 
1. Perhatikan gambar kubus berikut! 

a. Manakah jarak antara ruas garis 

AC dan ruas garis EG? 

Mengapa? 

Peserta didik mampu untuk 

memberikan alasan (basic 

support) 

b. Diketahui panjang diagonal 

ruang kubus tersebut adalah 

8 3 cm.  

Peserta didik mampu membuat keputusan/cara dalam penyelesaian mencari jarak 

(strategy and tactics) 

Hitunglah : 

i) Jarak antara ruas garis AC dan ruas garis EG. 

ii) Jarak antara ruas garis DH dan bidang ABFE. 

 

 

 

 

C D 

E F 

G H 

B A 

C D 

E F 

G H 

B A 
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KUIS 4 

 
1. Perhatikan gambar kubus PQRS.TUVW berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Manakah jarak antara bidang QVT dan bidang WPR? Mengapa kamu yakin 

bahwa jawaban kamu merupakan jarak antara bidang QVT dan bidang WPR? 

b. Gambarlah jarak antara ruas garis PT dan ruas garis WQ kemudian hitung panjang 

jaraknya jika diketahui panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm. 

 

KUIS 4 (Panduan Untuk Guru) 

1. Perhatikan gambar kubus PQRS.TUVW berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Manakah jarak antara bidang QVT dan bidang WPR? Mengapa kamu yakin 

bahwa jawaban kamu merupakan jarak antara bidang QVT dan bidang WPR? 

 Peserta didik menentukan jarak antara bidang QVT dan bidang WPR 

dengan tepat (strategy and tactics) 

P Q 

R S 

T U 

V W 

P Q 

R S 

T U 

V W 
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 Peserta didik mampu untuk meneliti dalam menyatakan alasan 

(elementary clarification) 

b. Gambarlah jarak antara ruas garis PT dan ruas garis WQ kemudian hitung panjang 

jaraknya jika diketahui panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm. 

 Peserta didik mampu menggunakan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan dalam menggambar jarak antara ruas garis PT dan ruas garis 

WQ (basic support) 

 Peserta didik mampu untuk membuat keputusan/cara dalam menghitung 

jarak (strategy and tactics) 
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KUNCI JAWABAN KUIS 

KUIS 1 

1. Gambarlah kubus PQRS.TUVW 

a. Apakah ruas garis WS tegak lurus terhadap ruas garis RS? Mengapa? 

b. Apakah ruas garis PQ sejajar dengan bidang RSHV? Mengapa? 

c. Apakah ruas garis RT tegak lurus dengan bidang QSV? Mengapa? 

d. Apakah bidang PUW sejajar dengan bidang QSV? Mengapa? 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ruas garis WS tegak lurus terhadap ruas garis RS, karena sudut 

yang dibentuk antara ruas garis WS 90˚ terhadap garis RS. 

b. Ruas garis PQ sejajar dengan bidang RSHV, karena ruas garis PQ 

sejajar dengan salah satu ruas garis pada bidang RSHV yaitu ruas 

garis RS. 

c. Ruas garis RT tegak lurus dengan bidang QSV, karena 

 

 

 

 

 

 

 

P Q 

R S 

T U 

V W 

P Q 

R S 

T U 

V W 

Lampiran 32 
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QR  SV (QR  RSWV) 

RW  SV (QRWT persegi) 

QR dan RW berpotongan serta  QRWT. 

Jadi, SV  QRWT, akibatnya SV  TR. 

i. PR  QS (PQRS persegi) 

PT  QS (PT  PQRS) 

PR dan PT berpotongan serta  PRVT, akibatnya QS  TR. 

ii. SV  TR 

QS  TR 

SV dan QS berpotongan serta  QSV. 

Jadi, TR  QSV. 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang PUW sejajar dengan QSV, karena: 

PU // SV ( PQUT // SRVW) 

PW // QV (QRVU // PSWT) 

PU dan PW berpotongan  PUW serta SV dan QV berpotongan  

QSV. 

Jadi, PUW // QSV. 

P Q 

R S 

T U 

V W 
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KUIS 2 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm.  

a. Gambarlah jarak titik B ke P (P titik tengah FH) kemudian hitung 

jaraknya. 

b. Gambarlah jarak titik G ke garis BE kemudian hitung jaraknya. 

c. Manakah jarak titik E ke bidang BDG? Mengapa? 

Jawab: 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak titik B ke titik P (P titik tengah FH) adalah panjang ruas BP. 

Lihat ∆BFP (siku-siku di F) 

BP2 = BF2 + PF2 

BF =  BF2 + PF2 

=  122 +  6 2 
2
 

=  144 + 72 

=  216 

= 6 6 

Jadi, jarak titik B ke titik P adalah 6 6 cm. 
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b. Jarak titik G ke garis BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buat bidang yang melalui ruas garis BE dan memuat titik G yaitu 

bidang BEG. 

Lihat ∆BEG sama sisi (BE, BG dan EG diagonal sisi). 

Tarik garis lurus ruas garis GP ke ruas garis BE. 

Karena ∆BEG segitiga sama sisi, maka ruas garis GP adalah garis 

tinggi dan garis berat. 

Sehingga, 

GP =  BG2 − BP2 

=   12 2 
2
−  6 2 

2
 

=  288 − 72 

=  216 

= 6 6 

Jadi, jarak antara ruas garis GP ke ruas garis BE adalah 6 6 cm. 
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c. Jarak titik E ke bidang BDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak titik E ke bidang BDG: 

Ruas garis AC     dan ruas garis BD     berpotongan di titik P. 

Tarik ruas garis PG     . 

Buat ruas garis CE     . 

 Ruas garis CE      berpotongan dengan ruas garis PG     di titik O dan           

 CE     ⊥ PG     . 

Jadi, jarak titik E ke bidang BDG adalah OE      . 
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KUIS 3 

 

1. Perhatikan gambar kubus berikut! 

a. Manakah jarak antara 

ruas garis AC dan ruas 

garis EG? Mengapa? 

 

 

 

 

 

b. Diketahui panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah 8 3 cm. 

Hitunglah : 

i) Jarak antara ruas garis AC dan ruas garis EG. 

ii) Jarak antara ruas garis DH dan bidang ABFE. 

 

Jawab: 

a.  
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Jarak antara ruas garis EG dan AC adalah ruas garis AE. Karena: 

 Ruas garis EG terletak pada bidang EFGH dan ruas garis AC terletak 

pada bidang ABCD. 

Bidang EFGH sejajar dengan bidang ABCD (ABCD.EFGH kubus). 

Akibatnya ruas garis EG dan AC sejajar. 

Jadi, jarak antara ruas garis EG dan AC adalah ruas garis AE. 

b. Menghitung jarak 

i) Jarak antara ruas garis AC dan ruas garis EG. 

Diketahui panjang diagonal ruang kubus ABCD.EFGH adalah 

8 3 cm. 

Maka, panjang rusuk kubus adalah 8 cm. 

Jadi, jarak antara ruas garis AC dan ruas garis EG adalah 8 cm. 

ii) Jarak antara ruas garis DH dan bidang ABFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruas garis DH sejajar dengan ruas garis AE. Ruas garis AE 

terletak pada bidang ABFE. 

Akibatnya ruas garis DH sejajar dengan bidang ABFE. 

Jadi, jarak antara ruas garis DH dengan bidang ABFE adalah 

AD yaitu 8 cm. 
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KUIS 4 

 

1. Perhatikan gambar kubus PQRS.TUVW berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Manakah jarak antara bidang QVT dan bidang WPR? Mengapa kamu 

yakin bahwa jawaban kamu merupakan jarak antara bidang QVT dan 

bidang WPR? 

b. Gambarlah jarak antara ruas garis PT dan ruas garis WQ kemudian 

hitung panjang jaraknya jika diketahui panjang rusuk kubus tersebut 

adalah 6 cm. 

Jawab: 

a.  
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Jarak antara bidang QVT dan bidang WPR adalah ruas garis AB      . 

Karena: 

Bidang QVT dan bidang WPR adalah dua bidang yang sejajar 

(PQRS.TUVW kubus) 

US    ⊥ QVT dan US    ⊥ WPR 

US     menembus QVT di titik A dan US     menembus WPR di titik B. 

Jadi jarak QVT ke WPR adalah AB      . 

b. Tentukan bidang melalui ruas garis WQ dan sejajar ruas garis PT 

yaitu bidang SQUW. 

Proyeksikan ruas garis pada bidang SQUW yaitu ruas garis OA. 

Perpotongan ruas garis OA dan ruas garis PT yaitu B. 

Jarak PT      ke WQ        adalah  CB      = PO     = TA     

Jadi Jarak PT      ke WQ        adalahCB     = PO     = TA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak PT      ke WQ        adalah  CB      = PO     = TA     

CB      = PO     = TA    = 
1

2
× PR 

                    = 
1

2
× 6 2 

                      = 3 2 

Jadi, jarak PT      ke WQ        = 3 2cm. 
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