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ABSTRAK 

Afriyani, A. D. N. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif dengan 

Strategi Think-Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work Berbantuan Kartu Soal 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X SMA Negeri 7 

Purworejo pada Materi Dimensi Tiga. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Moch Chotim, M.S. dan Pembimbing Pendamping Dr. 

Isti Hidayah, M.Pd. 

 

Kata Kunci: dimensi tiga, kartu soal, kemampuan pemecahan masalah, Think-

Talk-Write, Small-Group Work. 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Berdasarkan penelitian Rajagukguk (2011: 430) 

disimpulkan bahwa banyak siswa yang tidak mampu menyelesaikan soal 

dikarenakan proses pembelajaran yang kurang bermakna sehingga menyebabkan 

rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Untuk mengatasi hal 

tersebut diperlukan penerapan model pembelajaran yang kooperatif dan inovatif. 

Dalam penelitian ini, diterapkan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Think-Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work (SGW) berbantuan kartu soal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 2 strategi pembelajaran 

tersebut, terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi 

tiga.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2012/ 2013. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 

Sampel penelitian yaitu siswa kelas X-8 (kelas eksperimen I) menggunakan 

pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW dan kelas X-9 (kelas eksperimen II) 

menggunakan pembelajaran kooperatif dengan strategi SGW berbantuan kartu 

soal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode tes. Hasil tes kedua 

kelas eksperimen dianalisis menggunakan uji proporsi dan uji perbedaan dua rata-

rata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas eksperimen I dan II telah mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal. Pada kelas eksperimen I rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah sebesar . Sedangkan pada kelas eksperimen II rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah sebesar .  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW dan SGW berbantuan kartu soal 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; 

dan (2) rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

yang menggunakan strategi TTW lebih baik secara signifikan dibanding rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran yang menggunakan 

strategi SGW berbantuan kartu soal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan 

kualitas kehidupan seseorang maupun suatu bangsa. Untuk mempersiapkan 

bangsa yang berkualitas diperlukan penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

berkualitas pula. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Kurikulum pendidikan selalu berubah sesuai dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi. Pelaksanaan kurikulum efektif dan efisien apabila disertai dengan 

pelatihan guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta praktik metode pembelajaran 

yang baru dan teruji. Kurikulum yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan (BSNP, 2006: 

4). Dengan diberlakukannya KTSP menuntut siswa untuk bersikap aktif, kreatif, 



2 

 

 

dan inovatif dalam menerima setiap pelajaran yang diajarkan. Dalam KTSP, peran 

guru hanya sebagai fasilitator, bukan sumber utama pembelajaran, hal ini bukan 

berarti peran guru berkurang dalam proses belajar mengajar tetapi harus mampu 

membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran. 

Dalam pendidikan formal, salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat 

digunakan untuk membangun cara berpikir siswa adalah matematika. Matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai 

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. (Depdiknas, 2006: 387) 

Menurut Suherman (2003: 25), matematika mempunyai peran penting 

dalam berbagai kehidupan. Banyak permasalahan dan kegiatan dalam kehidupan 

sehari-hari yang harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika seperti 

mengukur dan menghitung. Selain itu, peranan matematika sebagai ratu dan 

pelayan ilmu menunjukkan bahwa matematika tumbuh dan berkembang untuk 

dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, dan juga melayani kebutuhan ilmu 

pengetahuan lain dalam pengembangan dan operasionalnya. Menyadari betapa 

pentingnya peranan matematika dalam kehidupan sehari-hari, matematika 

seharusnya mampu menginspirasi, mengimajinasi, memotivasi, menantang, dan 

menyenangkan agar siswa dapat menguasai matematika dengan baik, sehingga 

akhirnya dapat bermanfaat bagi kehidupannya. 
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Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai obyek yang bersifat 

abstrak. Karena sifatnya yang abstrak, banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari matematika. Menurut Soedjadi (1999: 41), sifat abstrak matematika 

merupakan salah satu penyebab sulitnya seorang guru mengajarkan matematika di 

sekolah. Namun, sebagai seorang pendidik, guru harus memulai dari hal kongkrit, 

semi kongkrit, baru ke formal. Hal ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

jiwa siswa. Guru perlu menguasai materi, metode pembelajaran, dan selalu 

berusaha mencapai ketuntasan belajar siswa. 

Menurut Sulastri (2010: 12), proses pembelajaran yang diterapkan guru 

selama ini hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa dan masih menggunakan 

model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) sedangkan siswa 

mendengarkan, mencatat, menerima saja apa yang disampaikan oleh guru dan 

cenderung pasif. Suasana kelas juga masih didominasi oleh guru dan masih 

menekankan pada latihan mengerjakan soal atau drill. Pembelajaran seperti ini 

membuat siswa menjadi kurang aktif, tidak kreatif dan tidak dapat bersikap kritis 

dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada minat dan motivasi siswa untuk 

belajar. Hal ini bertentangan dengan standar proses (Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007) yang menyatakan bahwa pada proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 
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Selain itu, berdasar observasi di SMA N 7 Purworejo, saat ini masih 

ditemukan pembelajaran matematika yang bersifat konvensional. Guru 

memberikan materi atau informasi kepada siswa secara jadi (konsep diberikan 

secara langsung). Dengan demikian siswa mendapatkan konsep tanpa melalui 

proses mengkonstruk pengetahuan baru. Sebagian besar siswa hanya 

menghafalkan langkah-langkah atau rumus-rumus yang diberikan oleh guru. 

Sehingga apabila siswa diberikan soal yang melibatkan beberapa langkah yang 

tidak pernah dicontohkan oleh guru, siswa seperti kehilangan kemampuan untuk 

menjawab soal tersebut, dengan alasan belum pernah diajarkan. Siswa tidak sadar 

bahwa soal yang diberikan telah beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini 

terjadi karena kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa dapat disimpulkan dari hasil rata-rata nilai 

UAS Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013 Kelas X SMA N 7 Purworejo yang hanya 

mencapai . 

Menurut Schoenfeld, sebagaimana dikutip oleh Hadi (2012: 29) belajar 

matematika merupakan sifat suatu aktivitas sosial. Pembelajaran komunikasi 

konvensional dengan satu arah mengabaikan sifat sosial dari belajar matematika, 

juga mengganggu perkembangan matematika siswa. Untuk itu diperlukan model 

pembelajaran secara berkelompok, sehingga siswa mampu berkomunikasi dengan 

sesama temannya untuk membangun pengetahuan dari aktivitas belajar kelompok. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2013 

dengan Ibu Sri Utami selaku guru matematika kelas X SMA Negeri 7 Purworejo, 

model pembelajaran yang digunakan selama ini hanya model pembelajaran 
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konvensional, yang menjadikan guru sebagai sumber belajar utama. Inovasi dalam 

pemilihan model pembelajaran jarang dilakukan oleh guru, hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu pembelajaran yaitu terbatasnya durasi waktu pada setiap 

pertemuan. Untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan mempermudah 

pemahaman konsep, sesekali guru menggunakan alat peraga. Menurut Ibu Sri 

Utami, siswa kelas X mengalami kesulitan dalam mempelajari geometri, terutama 

geometri dalam bidang ruang. Kemampuan keruangan dan keterampilan siswa 

dalam menggambar bangun ruang masih rendah. Berdasarkan pengalaman beliau, 

siswa merasa kesulitan dalam menerapkan konsep proyeksi pada bangun ruang 

serta memvisualisasikan keabstrakan geometri pada sebuah bidang. Hal ini 

mengakibatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika khususnya 

geometri menjadi rendah. 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Krismanto (2008: 38), masalah utama 

yang muncul dalam mempelajari sudut dalam ruang adalah keterampilan siswa 

dalam menggambar ruang dan pemahaman ruangnya. Tanpa gambar yang jelas 

dan benar menurut tata cara menggambar ruang, menentukan besar sudut dalam 

ruang tidaklah mudah. Kemudian jika gambarnya sudah baik, pemahaman ruang 

khususnya menyangkut kedudukan antara dua garis merupakan kunci dan 

sekaligus sumber kesulitan atau masalah lainnya. Masalah berikutnya adalah 

kompetensi siswa dalam trigonometri. Hal ini terkait dengan perhitungan besar 

sudut yang sering menggunakan pengetahun tentang trigonometri. Disamping itu, 

sering pula pertanyaan besar sudut diwakili oleh pertanyaan tentang nilai 

perbandingan/ fungsi trigonometri sudut yang bersangkutan. 
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Agar kesulitan yang dihadapi siswa dapat diatasi dan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal-soal matematika dapat ditingkatkan, tentu dibutuhkan suatu 

model pembelajaran yang tepat. Guru perlu menerapkan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Sehingga 

diharapkan siswa dapat menyelesaikan soal-soal dalam bentuk aplikasi dan dapat 

meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Model pembelajaran matematika 

yang dipilih dan akan dikembangkan pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif  dengan menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

dan Small Group Work. 

Pemilihan model pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW dikarenakan 

TTW merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menarik dan dapat 

memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Model pembelajaran ini mengarahkan siswa untuk mengkonstruk pemahaman 

dengan penalarannya, kemudian mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan 

penalaran tersebut kepada orang lain. Pembelajaran kooperatif dengan strategi 

TTW mengajak siswa untuk dapat menyukai matematika dengan memperhatikan 

kepada siswa cara mempelajari matematika, dengan jalan mengeksplorasi pikiran 

siswa serta mengungkapkan hasil pemikiran, yang secara tidak langsung 

memberikan kegiatan positif pada diri para siswa (Yazid, 2012: 32). 

Strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diperkenalkan oleh Huinker 

& Laughlin yang pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis 

(Yamin, 2012: 84). Strategi pembelajaran TTW ini mempunyai kelebihan yaitu 

pada tahap pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir 
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(bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu masalah) atau berdialog dengan 

dirinya sendiri setelah proses membaca masalah, selanjutnya berbicara 

(bagaimana mengkomunikasikan hasil pemikirannya dalam diskusi) dan membagi 

ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 

Alur dari strategi pembelajaran TTW yang dimulai dari berpikir, berbicara, 

dan menulis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada siswa (Yuanari, 2011: 5). Menurut G. Polya dalam Sujono (1988: 

216) solusi soal pemecahan masalah memuat empat langkah fase penyelesaian, 

yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah 

sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang 

telah dikerjakan. Langkah solusi pemecahan masalah tersebut dapat didukung 

dengan penggunaan model pembelajaran TTW yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa.  

Small-Group Work merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dengan adanya komunikasi 

dua arah antara guru dengan siswa yang tidak hanya menekan pada apa yang 

dipelajari tetapi menekan bagaimana ia harus belajar (Kartikasari, 2010: 3). 

Small-Group Work adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

dengan membahas materi pelajaran dalam diskusi kecil yang terdiri dari 3 sampai 

5 orang dalam satu kelompok yang heterogen sehingga secara tidak langsung 

memunculkan pembelajaran dengan pendekatan tutor sebaya. Guru dalam hal ini 

hanya sebagai fasilitator (Kartikasari, 2010: 6). Group work dapat dipandang 

sebagai suatu modifikasi dari diskusi seluruh kelas. 
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Dalam penyampaian masalah kepada siswa peneliti menggunakan media 

obyek fisik yang berupa kartu soal. Media kartu soal merupakan media 

pembelajaran dan termasuk media grafis atau visual yang di dalamnya berisi soal-

soal untuk membantu guru mengajar. Dengan menggunakan media kartu soal 

diharapkan mampu menciptakan kondisi kelas dengan kadar aktivitas dan 

motivasi siswa yang cukup tinggi dan juga diharapkan siswa mampu dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Materi dimensi tiga yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi yang 

berkaitan dengan sudut pada bangun ruang. Menurut Turmudi (2010: 6), 

kemampuan tilikan ruang atau spatial competency merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kemampuan matematika yang hendaknya dipelajari oleh siswa di 

sekolah. Bagi seorang guru matematika, kemampuan tilikan ruang menjadi suatu 

kemampuan yang esensial untuk dimiliki. Kemampuan tilikan ruang merupakan 

kemampuan memahami bagian-bagian dari ruang berupa bidang, garis, titik, 

sudut, proyeksi, cara menggambar bangun ruang, jarak, sifat-sifat garis sejajar, 

menentukan titik tembus, menggambar penampang irisan suatu bidang dengan 

bangun ruang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diadakan penelitian yang berjudul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Think-Talk-Write 

(TTW) dan Small-Group Work Berbantuan Kartu Soal terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Purworejo pada Materi 

Dimensi Tiga”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Apakah model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

dimensi tiga; 

(2) Apakah model pembelajaran kooperatif dengan strategi Small-Group Work 

berbantuan kartu soal efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada materi dimensi tiga; 

(3) Apakah ada perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi dimensi tiga dalam pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dan 

Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui bahwa model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi dimensi tiga; 

(2) Untuk mengetahui bahwa model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Small-Group Work berbantuan kartu soal efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; 



10 

 

 

(3) Untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) dan Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang ingin 

diperoleh adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dalam menelaah pengetahuan 

mengenai keefektifan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) dan Small-Group Work berbantuan kartu soal terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X pada materi dimensi tiga. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work berbantuan kartu soal diharapkan 

dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa; 

(2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi model pembelajaran 

yang berpotensi diterapkan pada pembelajaran di sekolah; 

(3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti 

untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam memilih model 
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pembelajaran serta sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda berkaitan dengan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan dan penegasan 

terhadap istilah yang ada dalam judul tulisan ini. Istilah yang perlu dibatasi dan 

ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang ada efeknya atau dapat membawa 

hasil (KBBI). Keefektifan dalam penelitian ini adalah keberhasilan dalam 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) dan Small-Group Work berbantuan kartu soal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran matematika yaitu memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran dilihat dari tercapainya 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar siswa dikatakan mencapai 

KKM jika mencapai ketuntasan secara individual dan klasikal. Dalam penelitian 

ini, ketuntasan hasil belajar individual tercapai jika nilai hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa  75, sedangkan ketuntasan klasikal dilihat dari 

sekurang-kurangnya 75% dari banyaknya siswa dalam satu kelas mencapai 

ketuntasan individual (BSNP, 2006: 12). Hal ini juga disesuaikan dengan 

ketetapan KKM di sekolah penelitian. Model pembelajaran dikatakan efektif 

apabila hasil tes kemampuan pemecahan masalah setelah memperoleh 
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pembelajaran dengan model tersebut mencapai ketuntasan klasikal yaitu minimal 

 dari banyaknya siswa dalam satu kelas mencapai ketuntasan individual. 

1.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007: 42), disebutkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di 

dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen. Pembelajaran 

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

1.5.3 Think-Talk-Write (TTW) 

Strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diperkenalkan oleh Huinker 

& Laughlin yang pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis 

(Yamin, 2012: 84). Strategi pembelajaran TTW ini mempunyai kelebihan yaitu 

pada tahap pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir 

(bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu masalah) atau berdialog dengan 

dirinya sendiri setelah proses membaca masalah, selanjutnya berbicara 

(bagaimana mengkomunikasikan hasil pemikirannya dalam diskusi) dan membagi 

ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 
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1.5.4 Small-Group Work 

Small-Group Work adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

dengan membahas materi pelajaran dalam diskusi kecil yang terdiri dari 3-5 orang 

dalam satu kelompok yang heterogen sehingga secara tidak langsung 

memunculkan pembelajaran dengan pendekatan tutor sebaya. Guru dalam hal ini 

hanya sebagai fasilitator (Kartikasari, 2010: 6). 

1.5.5 Kartu Soal 

Kartu soal merupakan media pembelajaran atau perlengkapan yang 

termasuk dalam media grafis atau visual. Ide-ide matematika dapat dipelajari 

siswa melalui instruksi-instruksi, pertanyaan-pertanyaan, dan latihan yang ditulis 

pada kartu soal. Melalui kartu soal, siswa akan menyelesaikan masalah-masalah 

(Hudojo, 2003: 106). 

1.5.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada materi dimensi tiga 

melalui pemodelan matematika. Langkah-langkah pemodelan matematika adalah 

(Chotim, 2009: 139): 

(1) Identifikasi besaran yang terlibat dalam masalah itu; 

(2) Memberi lambang untuk setiap besaran yang teridentifikasi; 

(3) Memberikan satuan untuk setiap besaran yang teridentifikasi; 

(4) Memilah-milah dari setiap lambang itu, mana yang konstanta mana yang 

variabel; 

(5) Mencari hukum yang mengendalikan pada masalah itu; 
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(6) Hukum yang mengendalikan menentukan hubungan antara setiap variabel 

dan konstantanya yang berupa model matematika; 

(7) Menentukan solusi model matematika; 

(8) Menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah. 

1.5.7 Dimensi Tiga 

Materi dimensi tiga yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi kelas X 

SMA semester genap sesuai dengan KTSP 2006. Materi pokok yang dipilih 

adalah sudut pada bangun ruang dengan standar kompetensi menentukan 

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

ruang dimensi tiga. Adapun kompetensi dasarnya adalah menentukan besar sudut 

antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua bidang dalam ruang dimensi 

tiga. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman kosong, pernyataan keaslian 

tulisan, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 
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Bab 1: Pendahuluan. 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2: Landasan Teori dan Hipotesis 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, 

tinjauan materi pelajaran, kerangka berpikir, dan hipotesis yang dirumuskan. 

Bab 3: Metode Penelitian. 

Bab ini berisi tentang setting dan karakteristik subyek penelitian, variabel 

penelitian, jenis dan desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab 5: Penutup 

Bab ini mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan yang diperoleh. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Menurut Slavin dalam Rifa’i (2011: 82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan 

Gagne dalam Rifa’i (2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi seseorang 

sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya dan praktik yang 

dilakukannya (Permendiknas, 2007: 12). 

Berbagai teori yang mengkaji konsep belajar telah banyak dikembangkan 

oleh para ahli. Indana dalam Trianto (2007: 11), menyebutkan bahwa teori belajar 

yang mendukung pembelajaran kooperatif adalah Teori Belajar Sosial dan Teori 

Konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky merupakan dua ahli yang mengembangkan 

Teori Konstruktivisme. Teori-teori belajar yang mendukung penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut: 

 

 



17 

 

 

2.1.1 Teori Belajar Piaget 

Paiget mengemukakan tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu (Rifa’i, 2011: 

207): 

(a) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan 

terbentuk dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan 

kognitif anak, perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang 

memungkinkan anak belajar sendiri, misalnya melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan 

membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

(b) Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi diantara subjek belajar. Piaget percaya bahwa 

belajar bersama akan membantu perkembangan kognitif anak. Melalui 

interaksi sosial, perkembangan kognitif anak akan mengarah kebanyak 

pandangan, artinya kognitif anak akan diperkaya dengan macam-

macam sudut pandangan dan alternatif tindakan. 

(c) Belajar melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan 

pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Bahasa memang memegang peranan penting dalam 

perkembangan kognitif, namun bila menggunakan bahasa tanpa 

pengalaman sendiri, perkembangan kognitif anak cenderung mengarah 

ke verbalisme. Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman nyata dari pada dengan 

pemberitahuan-pemberitahuan. 

 

Aplikasi teori Piaget dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa dalam 

berdiskusi kelompok dan pembelajaran dengan pengalaman sendiri akan 

membentuk pembelajaran yang bermakna. 

2.1.2 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky sependapat dengan teori Piaget, bahwa siswa membentuk 

pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa melalui bahasa. Teori 

Vygotsky lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran.  Menurut 

Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 
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menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih 

berada dalam jangkauan mereka (Trianto, 2007: 27). 

Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya 

muncul dalam percakapan dan kerja sama antar individu sebelum fungsi mental 

yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Ide penting Vygotsky 

yang lain adalah scaffolding yaitu pemberian bantuan kepada anak selama tahap-

tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggungjawab yang semakin 

besar setelah anak mampu melakukannya (Trianto, 2007: 27). 

Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori 

Vygotsky adalah interaksi sosial dan hakikat sosial bahwa siswa melakukan 

pekerjaan diperkenankan untuk berkelompok kecil serta merangsang siswa untuk 

aktif bertanya dan berdiskusi. 

 

2.2 Pembelajaran Matematika 

Matematika adalah suatu ilmu terstruktur yang berkenaan dengan ide-ide, 

hubungan-hubungan yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak yang 

terorganisir secara sistematis dan logis. Dalam belajar matematika siswa dilatih 

berpikir secara logis, kritis, serta inovatif. 

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dituliskan bahwa pembelajaran 

adalah (1) proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (UU Sisdiknas) dan (2) usaha sengaja, terarah dan bertujuan 

oleh seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat memperoleh 
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pengalaman yang bermakna, usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada 

kepentingan siswa. 

Pembelajaran matematika merupakan proses komunikasi antara siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir 

agar siswa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan matematis yang 

bertujuan mempersiapkan siswa menghadapi perubahan disekelilingnya yang 

selalu berkembang (Suherman 2003: 8). Dalam penelitian ini, tujuan 

pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

(Depdiknas, 2006: 388). 

Terkait dengan peran pembelajaran, Silver dan Smith sebagaimana dikutip 

oleh Soedjoko (2009: 482) menyarankan bahwa dalam pembelajaran matematika, 

guru hendaknya: (1) melibatkan siswa dalam setiap tugas matematika, (2) 

mengatur aktivitas intelektual siswa dalam kelas seperti diskusi dan komunikasi, 

(3) membantu siswa memahami ide matematika dan memonitor pemahaman 

mereka. Sullvian sebagaimana dikutip oleh Soedjoko (2009: 482), juga 

menyarankan sehubungan peran dan tugas guru, yaitu agar dalam pembelajaran 

guru memberi kesempatan belajar semaksimal mungkin kepada siswa dengan 

jalan: (1) melibatkan siswa secara aktif dalam eksplorasi matematika; (2) memberi 

kebebasan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan yang dipelajari 

berdasar pengalaman yang telah mereka miliki; (3) mendorong agar mampu 

mengembangkan dan menggunakan berbagai strategi; (4) mendorong agar berani 
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tidak ragu-ragu dalam menyelesaikan tugas; dan (5) memberi kesempatan 

berkomunikasi untuk menjelaskan idenya dan mendengarkan ide temannya.  

 

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Joyce dalam Trianto (2007: 5), model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran mengarahkan kita 

ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Model pembelajaran adalah suatu tindakan pembelajaran yang mengikuti 

pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu (sintaks), yang harus diterapkan 

guru agar kompetensi atau tujuan belajar yang diharapkan akan tercapai dengan 

cepat, efektif, dan efisien. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model 

pembelajaran jika: (1) ada kajian ilmiah dari penemu atau ahlinya, (2) ada tujuan 

yang ingin dicapai, (3) ada urutan tingkah laku yang spesifik (ada sintaksnya), dan 

(4) ada lingkungan yang perlu diciptakan agar tindakan/ kegiatan pembelajaran 

tersebut dapat berlangsung secara efektif (Suyitno 2011: 26).  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang bernaung dalam teori 

konstruktivis. Trianto (2007: 13) menuliskan bahwa teori konstruktivis ini 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 
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merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori 

konstruktivisme, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa, akan tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam 

benaknya. 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling 

membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial dan 

penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran 

kooperatif.  

Menurut Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007: 42) bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam kelas 

kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen. Pembelajaran kooperatif 

disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi 

siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri atas enam fase. 

Fase-fase dalam pembelajaran tersebut adalah:   
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Tabel 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Fase Tahapan Tingkah Laku Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar. 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan. 

3 Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 

4 Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka. 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

Ibrahim dalam Trianto (2007: 48) 

 

2.4 Strategi Pembelajaran 

J.R. David dalam Sanjaya (2006: 124) menyatakan bahwa dalam dunia 

pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities 

designed, achieves a particular educational goal. Dengan demikian strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemp dalam 

Sanjaya (2006: 124) juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran 
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adalah perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran 

agar kompetensi yang diharapkan tercapai (Suyitno, 2011: 14). 

2.4.1 Think-Talk-Write (TTW) 

Strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diperkenalkan oleh Huinker 

& Laughlin yang pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis 

(Yamin, 2012: 84). Strategi pembelajaran TTW ini mempunyai kelebihan yaitu 

pada tahap pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir 

(bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu masalah) atau berdialog dengan 

dirinya sendiri setelah proses membaca masalah, selanjutnya berbicara 

(bagaimana mengkomunikasikan hasil pemikirannya dalam diskusi) dan membagi 

ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 

Model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) melibatkan 3 tahap penting 

yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran matematika, 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Think (berpikir) 

Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban 

atau metode penyelesaian, membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa 

apa yang diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya 

sendiri. Menurut Yamin (2012: 85), aktivitas berpikir dapat dilihat dari proses 

membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika kemudian membuat 

catatan tentang apa yang telah dibaca. Belajar membuat/ menulis catatan setelah 

membaca dapat merangsang aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah 



24 

 

 

membaca, sehingga dapat mempertinggi pengetahuan bahkan meningkatkan 

keterampilan berpikir dan menulis. 

(2) Talk (berbicara atau berdiskusi) 

Pada tahap talk, siswa berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan 

bahasa yang mereka pahami. Siswa menyampaikan ide yang diperolehnya pada 

tahap think kepada teman-teman diskusinya (kelompok). Diskusi diharapkan 

dapat menghasilkan solusi atas masalah yang diberikan. 

Yamin (2012: 86) mengutarakan bahwa talk penting dalam matematika 

karena sebagai cara utama untuk berkomunikasi dalam matematika. Pembentukan 

ide (forming ideas) melalui proses talking, dapat meningkatkan dan menilai 

kualitas berpikir karena talking dapat membantu mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam belajar matematika. 

Proses talking dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dengan berdiskusi dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam kelas. Berkomunikasi dalam diskusi menciptakan 

lingkungan belajar yang memacu peserta dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Hal ini dikarenakan ketika siswa berdiskusi, siswa mengkonstruksi berbagai ide 

untuk dikemukakan. 

(3) Write (menulis) 

Shield dan Swinson dalam Yamin (2012: 87) menyatakan bahwa menulis 

dalam matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, 

yaitu pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Aktivitas menulis akan 
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membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa.  

Masingila dan Wisniowska dalam Yamin (2012: 88) mengemukakan bahwa 

aktivitas menulis siswa bagi guru dapat memantau kesalahan siswa, miskonsepsi, 

dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama. Selain itu melalui kegiatan menulis 

dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat memahami bahwa 

matematika dibangun melalui suatu proses berpikir yang dinamis, dan diharapkan 

pula dapat memahami bahwa matematika merupakan bahasa atau alat untuk 

mengungkapkan ide. Aktivitas menulis siswa pada tahap ini adalah menulis solusi 

dari masalah/ pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan. (Yamin, 2012: 

88). 

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) adalah sebagai berikut (Yamin, 2012: 90): 

(a) Guru membagi teks bacaan berupa Lembaran Aktivitas Siswa yang 

memuat situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya; 

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

individual, untuk dibawa ke forum diskusi (think); 

(c) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas 

isi catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan 

belajar; 

(d) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi 

(write). 

 

Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan penggunaan model 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) ini, sebagaimana yang dikemukakan 

Silver & Smith dalam Yamin (2012: 90) adalah: (1) mengajukan pertanyaan dan 

tugas yang mendatangkan keterlibatan dan menantang setiap siswa untuk berpikir, 

(2) mendengar secara hati-hati ide siswa, (3) menyuruh siswa mengemukakan ide 
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secara lisan dan tulisan, (4) memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam 

diskusi, (5) memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasikan persoalan-

persoalan, menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa berjuang 

dengan kesulitan, (6) memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi, 

dan memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk 

berpartisipasi. 

Kelebihan dari strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) adalah: (1) 

Memberi kesempatan siswa berinteraksi dan berkolaborasi membicarakan tentang 

penyelidikannya dengan anggota kelompoknya, (2) siswa terlibat langsung dalam 

belajar sehingga termotivasi untuk secara aktif dalam belajar, (3) model ini 

berpusat pada siswa, memberi kesempatan pada siswa dan guru berperan sebagai 

mediator lingkungan belajar, dan (4) dengan memberikan soal open ended dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. (Prastyo, 2011). 

Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran ini adalah: (1) model 

pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalkan sebagian waktu 

hilang karena membantu siswa mencari solusi pemecahan masalah atau 

menemukan teori-teori yang berhubungan dengan lembar kerja siswa dan (2) tidak 

semua anggota kelompok aktif dalam model pembelajaran ini (Prastyo, 2011). 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan usaha-usaha yaitu: (1) 

Guru terlebih dahulu memutuskan banyaknya kelompok, jumlah anggota, dan 

pengelompokan siswa yang bersifat heterogen dan (2) Sebaiknya diadakan 

pengaturan penempatan dan penyusunan kelompok, sehingga lebih mempermudah 

guru untuk mengontrol perorangan atau kelompok siswa. 
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2.4.2 Small-Group Work 

Small-Group Work merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dengan adanya komunikasi 

dua arah antara guru dengan siswa yang tidak hanya menekan pada apa yang 

dipelajari tetapi menekan bagaimana ia harus belajar (Kartikasari, 2010: 3).  

Small-Group Work adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

dengan membahas materi pelajaran dalam diskusi kecil yang terdiri dari 3-5 orang 

dalam satu kelompok yang heterogen sehingga secara tidak langsung 

memunculkan pembelajaran dengan pendekatan tutor sebaya. Guru dalam hal ini 

hanya sebagai fasilitator (Kartikasari, 2010: 6). Group work dapat dipandang 

sebagai suatu modifikasi dari diskusi seluruh kelas.  

Apabila digunakan secara efektif, strategi ini banyak keuntungannya 

dibandingkan dengan pembelajaran langsung, diskusi dalam kelompok besar dan 

bekerja secara individual. Keunggulan Small-Group Work adalah sebagai berikut 

(Yamin, 2012: 72): 

(1) Group work mendorong siswa untuk secara verbalisme 

mengungkapkan idenya sehingga dapat membantu mereka 

memahami materi pelajaran; 

(2) Beberapa siswa akan sangat efektif ketika menjelaskan idenya pada 

yang lain. Hal ini dapat membantu pemahaman bagi anggota group 

untuk ketuntasan materi pelajaran; 

(3) Group work memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk 

menyumbangkan ide dan menuntaskan materi dalam suasana 

lingkungan yang aman dan nyaman; 

(4) Group work melibatkan siswa secara aktif dalam belajar sehingga 

dapat meningkatkan prestasi; 

(5) Group work membantu siswa belajar menghormati siswa lain baik 

yang pintar maupun yang lemah dan bekerjasama satu dengan 

lainnya. 
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Adapun kelemahan strategi pembelajaran Small-Group Work sebagai 

berikut (Yamin, 2012: 73): 

(1) Siswa harus belajar bagaimana belajar dalam lingkungan; 

(2) Beberapa siswa mungkin pada awalnya mendapatkan kesulitan seperti 

yang dialami anggota group lainnya (mungkin karena mereka tidak 

popular atau berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya); 

(3) Seandainya dimonitoring interaksi siswa dalam group, beberapa siswa 

akan menghabiskan waktu diskusi dengan persoalan yang tidak 

relevan; 

(4) Beberapa siswa lebih suka belajar secara langsung; 

(5) Beberapa guru merasa tidak mudah mengontrol semua siswanya 

dalam group. 

 

Untuk itu, dibawah ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan dari 

penerapan Small Group Work tersebut, yaitu dengan melakukan usaha-usaha 

sebagai berikut: 

(1) Guru sebaiknya menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga dapat lebih 

memotivasi siswa; 

(2) Dalam pengelompokan siswa anggotanya bersifat heterogen; 

(3) Guru sebaiknya tetap memberikan arahan dan bimbingan terhadap kerja 

kelompok; 

(4) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa bisa 

menjadi lebih aktif dan tidak malu lagi untuk bertanya dan mengeluarkan 

pendapat secara bebas; 

(5) Sebaiknya diadakan pengaturan penempatan dan penyusunan kelompok, 

sehingga lebih mempermudah guru untuk mengontrol perorangan atau 

kelompok siswa. 

Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan Small-Group Work dalam 

pembelajaran menurut University of Delaware dalam artikelnya yang berjudul 
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Small-Group Work (http://cte.udel.edu/publications/handbook-graduate-

assistants/small-group-work.html) adalah sebagai berikut : 

(1) Planning (Perencanaan), yang meliputi: 

(a) Place students in appropriate groups.  

(Guru menempatkan siswa ke dalam kelompok yang tepat) 

(b) Use assignments that require group interaction.  

(Penggunaan tugas yang memerlukan interaksi group) 

(c) Explain the purpose of the group work. 

(Guru menjelaskan tujuan dari Small-Group Work) 

(d) Explain the assignment clearly and provide a handout.  

(Guru menjelaskan penugasan dan menyediakan handout) 

(e) State a time limit for the group work.  

(Menentukan batas waktu untuk kerja kelompok) 

(f) Assign roles within the groups to encourage equal participation. 

(Memberikan peran dalam kelompok untuk mendorong partisipasi 

siswa) 

(2) Implementation (Implementasi), yang meliputi: 

(a) Circulate among the groups to check on student progress. 

(Guru berkeliling antar kelompok untuk melihat kemajuan siswa) 

(b) Sit in on group discussions.  

(Guru membimbing diskusi kelompok) 

(c) Remind students of the time remaining to complete the task. 

(Ingatkan siswa dari sisa waktu untuk menyelesaikan tugas)  

(3) Report and Reflection (Laporan dan Refleksi), yang meliputi: 

(a) Bring the class together and ask groups to share their work.  

(Guru membawa kelompok diskusi ke kelas dan siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.)  

(b) Reflect on the group work and student learning and incorporate 

what you have learned into your planning for the next class. 

(Guru merefleksi kerja kelompok dan pembelajaran siswa dan 

memasukkan apa yang telah dipelajari ke perencanaan anda untuk 

kelas berikutnya.) 

 

2.5 Kartu Soal 

Pada hakekatnya pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru 

dan siswa. Jika sekelompok siswa menjadi komunikator terhadap siswa lainnya 

dan guru sebagai fasilitator, maka akan terjadi proses interaksi dengan 

pembelajaran yang aktif. Seorang guru perlu menyadari bahwa proses 
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komunikasi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, bahkan proses 

komunikasi dapat menimbulkan kebingungan, salah pengertian, atau bahkan 

salah konsep. Kesalahan komunikasi bagi seorang guru akan dirasakan oleh 

siswanya sebagai penghambat pembelajaran. Untuk menghindari atau 

mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya salah komunikasi, maka 

diperlukan alat bantu (sarana) yang dapat membantu proses komunikasi. 

Sarana tersebut disebut media pembelajaran. Media adalah suatu perangkat 

yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi (Yamin, 

2012: 148). 

Pengertian kartu menurut Sugono (2008: 644) adalah kertas tebal yang 

tidak berapa besar, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan). 

Kartu soal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kartu yang 

didalamnya termuat soal-soal yang berhubungan dengan materi matematika 

khususnya materi pokok sudut pada bangun ruang.  

Kartu soal merupakan media pembelajaran atau perlengkapan yang 

termasuk dalam media grafis atau visual. Ide-ide matematika dapat dipelajari 

siswa melalui instruksi-instruksi, pertanyaan-pertanyaan, dan latihan yang ditulis 

pada kartu soal. Melalui kartu soal, siswa akan menyelesaikan masalah-masalah 

(Hudojo, 2003: 106). 

Menurut Hudojo (2003: 106) cara menyusun kartu soal harus memenuhi 

kriteria berikut: 

(1) Konsep matematika/generalisasi merupakan tujuan, 

(2) Materi harus diarahkan ke menemukan konsep/generalisasi, 

(3) Materi harus menarik, 

(4) Petunjuk yang ditulis dikartu harus jelas, 
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(5) Tampilan kartu harus menarik, mengutamakan bentuk dan warna. 

 

2.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Standar Isi Mata pelajaran Matematika (Depdiknas, 2006: 388) 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Menurut Holmes, sebagaimana dikutip oleh (Wardhani, 

2010: 7) orang yang terampil memecahkan masalah akan mampu berpacu dengan 

kebutuhan hidupnya, menjadi pekerja yang lebih produktif, dan memahami isu-isu 

kompleks yang berkaitan dengan masyarakat global. Pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam 

proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Ahmad, 

2009: 21).  

Dalam konteks proses belajar matematika, masalah matematika adalah 

masalah yang dikaitkan dengan materi belajar atau materi penugasan matematika, 

bukan masalah yang dikaitkan dengan kendala belajar atau hambatan hasil belajar 

matematika. Menurut Lenchner, dalam Wardhani (2008: 14) setiap penugasan 

dalam belajar matematika untuk siswa dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu 

exercise atau latihan dan problem atau masalah. Exercise (latihan) merupakan 

tugas yang langkah penyelesaiannya sudah diketahui siswa. Pada umumnya suatu 

latihan dapat diselesaikan dengan menerapkan secara langsung satu atau lebih 
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algoritma. Sedangkan problem lebih kompleks daripada latihan karena strategi 

untuk menyelesaikannya tidak langsung tampak. Dalam menyelesaikan problem 

siswa dituntut kreativitasnya. 

Menurut Sujadi dalam Ahmad (2009: 21), mengungkapkan bahwa suatu 

pertanyaan dikatakan sebagai masalah, jika memenuhi kriteria berikut: (1) 

Pertanyaan tersebut dimengerti oleh siswa dan merupakan tantangan bagi yang 

bersangkutan untuk diselesaikan dan (2) Pertanyaan tersebut tidak dapat segera 

dijawab dengan prosedur rutin/ algoritma yang telah diketahui siswa. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, nampak bahwa masalah dalam pengajaran 

matematika bersifat relatif, pertanyaan atau soal latihan tertentu bagi seseorang 

akan merupakan masalah, tetapi belum tentu merupakan masalah bagi orang lain. 

Masalah harus disadari siswa dan menantang untuk diselesaikan, dengan demikian 

akan memotivasi siswa mencari jalan penyelesaian. 

Wardhani (2008: 18) mengungkapkan bahwa siswa dikatakan mampu 

memecahkan masalah bila ia memiliki kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. Dalam kaitan itu pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 

tentang rapor pernah diuraikan bahwa indikator siswa memiliki kemampuan 

dalam pemecahan masalah adalah mampu: 

(1) menunjukkan pemahaman masalah; 

(2) mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

(3) menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk; 

(4) memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat; 

(5) mengembangkan strategi pemecahan masalah; 
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(6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; 

dan 

(7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

2.7 Pemodelan Matematika 

Jika siswa dapat melaksanakan tugas dan menjawab pertanyaan yang 

dibangun oleh guru, maka mereka akan menemukan konsep, pola, prinsip, bahkan 

solusi masalah. Menurut Chotim (2009: 139), penyajian solusi merupakan 

implementasi pemodelan matematika. Setiap masalah selalu dimulai dengan 

mengidentifikasi besaran, memberi lambang, menentukan satuan, serta memilah 

variabel dan konstanta. Menentukan hukum yang mengendalikan masalah itu, 

muncul model matematika, ada solusi model, dan solusi masalah diperoleh 

dengan menginterpretasi solusi model. 

Menurut Chotim (2009: 139), banyak masalah sehari-hari tidak dapat secara 

langsung dicari solusinya. Pada keadaan ini diperlukan pemodelan matematika. 

Masalah nyata itu dikenali dahulu melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi 

semua besaran yang terlibat; (2) memberi lambang setiap besaran yang 

teridentifikasi; (3) menentukan satuan setiap lambang yang ada (dalam hal ini 

menganut suatu sistem satuan); (4) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana 

yang konstanta mana yang variabel; (5) menentukan hukum yang mengendalikan 

pada masalah nyata itu. Hukum yang mengendalikan masalah nyata itu 

menentukan hubungan antara variabel dan konstanta, yang disebut dengan model 

matematika. Model matematika bebas satuan dan diselesaikan menggunakan teori 

matematika murni sampai diperoleh solusi model. Dengan menginterpretasi solusi 
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model akan diperoleh solusi masalah nyata. Proses pemodelan matematika dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

2.8 Materi Dimensi Tiga 

2.8.1 Proyeksi 

Proyeksi merupakan cara untuk melukis suatu bangun datar (dua dimensi) 

atau bangun ruang (tiga dimensi) pada bidang datar dengan cara menjatuhkan 

setiap titik pada bangun/bentuk ke bidang proyeksi (Sukino, 2007: 174).  

 

 

 

 

 
 

Identifikasi besaran yang terlibat 

Lambang 

Satuan 

Pilah variabel atau konstanta 

MASALAH 

NYATA 

MODEL 

MATEMATIKA 
Penerjemahan 

SOLUSI 

MASALAH 

SOLUSI 

MODEL 

Interpretasi 

(1 
(2 

(3 

 

? 

 

HUKUM YANG 

MENGENDALIKAN 

MASALAH 

Teori Matematika 

 

Gambar 2.1 Pemodelan Matematika menurut Chotim (2009: 139) 
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(1) Proyeksi Suatu Titik pada Suatu Garis 

 

 

 

 

 

Proyeksi titik  pada garis  berupa sebuah titik, yaitu titik . 

 

(2) Proyeksi Suatu Titik pada Suatu Bidang 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  proyeksi  pada bidang  

 

Dipunyai  suatu titik di luar bidang .  

Melalui , bangun garis  yang tegak lurus .  

Tulis  

Jelas  adalah proyeksi  pada bidang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  proyeksi titik  pada garis  
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(3) Proyeksi Suatu Garis pada Suatu Garis yang Saling Berpotongan 

 

Gambar 2.4  proyeksi  pada garis  

Dipunyai garis  dan garis ,  dan  berpotongan. 

Pilih sembarang titik  dan  pada garis . 

Tulis : proyeksi titik  pada garis  dan 

: proyeksi titik  pada garis . 

Jelas adalah proyeksi  pada garis . 

 

(4) Proyeksi Suatu Garis pada Suatu Bidang 

(i) Kasus  

 

Gambar 2.5  proyeksi  pada bidang  
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Dipunyai garis  dan bidang ,  dan  berpotongan. 

Pilih sembarang titik . 

Tulis  proyeksi  pada bidang  dan  

 proyeksi  pada bidang . 

Hubungkan  dan . 

Jelas adalah proyeksi garis  pada bidang . 

 

(ii) Kasus  

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai garis  dan bidang ,  tegak lurus . 

Pilih sembarang titik . 

Tulis  proyeksi  pada bidang  dan  

 proyeksi  pada bidang . 

Jelas . 

Jadi,  adalah proyeksi garis  pada bidang . 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  proyeksi garis  pada bidang  
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2.8.2 Sudut antara Dua Garis 

(1) Kasus garis  dan garis  sebidang: 

(i) Kasus garis   garis : 

Jika terdapat dua garis berpotongan maka yang dimaksud dengan sudut 

antara kedua garis itu adalah sudut lancip yang terjadi pada perpotongan dua 

garis itu (Iswadji, 1993: 20). 

 

Gambar 2.7  dan  berpotongan 

Keterangan:  

Dipunyai garis  dan garis ,  dan  berpotongan. 

Tulis : titik potong garis  dan garis . 

Pilih sembarang titik  dan  yang sepihak dengan . 

Didefinisikan . 
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(ii) Kasus garis  garis : 

 

Gambar 2.8  dan  sejajar 

 

Dipunyai garis  dan garis ,  dan  sejajar. 

Jelas . 

 

(iii) Kasus garis  berimpit garis : 

 

 

Dipunyai garis  dan garis ,  dan  berhimpit. 

Jelas . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  dan  berimpit 
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(2) Kasus garis  dan garis  tak sebidang (  dan  bersilangan):  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  dan  bersilangan 

Keterangan: 

Dipunyai garis  dan garis ,  dan  bersilangan. 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Tarik garis  melalui  dan sejajar garis . 

Pilih titik-titik  pada garis  dan  pada garis  yang sepihak terhadap titik 

. 

Didefinisikan . 

 

2.8.3 Sudut antara Garis dan Bidang 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Definisi: 

Jika suatu garis tidak tegak lurus pada suatu bidang, maka sudut antara garis 

itu dan bidang tersebut adalah sudut lancip antara garis itu dengan proyeksi 

garis itu pada bidang tersebut. 
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Gambar 2.11 ,  memotong atau menembus  

Keterangan: 

Dipunyai garis  dan bidang ,  memotong atau menembus . 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Pilih sembarang titik  pada . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Hubungkan  dengan . 

Didefinisikan . 

 

(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 ,  tegak lurus  
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Dipunyai garis  dan bidang ,  tegak lurus . 

Jelas . 

 

(3) Kasus garis  sejajar dengan bidang : 

 

 

 

 

Gambar 2.13 ,  sejajar  

 

Dipunyai garis  dan bidang ,  sejajar . 

Jelas . 

 

(4) Kasus garis  pada bidang : 

 

Gambar 2.14 ,  pada  

 

Dipunyai garis  dan bidang ,  sejajar . 

Jelas . 
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2.8.4 Sudut antara Dua Bidang 

 Sebagian dari ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang  dan  yang 

berpotongan dinamakan sudut bidang dua atau sudut ruang. Bidang-bidang batas 

 dan  disebut sisi-sisi sudut bidang dua, sedangkan  adalah rusuknya. 

Besar sudut sebuah sudut bidang dua ditentukan oleh sudut tumpuannya. Sudut 

tumpuan itu ada pada bidang tumpuan yang letaknya tegak lurus pada rusuk 

 (Ilman, 1972: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 , dan  berpotongan 

Keterangan: 

Dipunyai bidang  dan bidang , dan  berpotongan.  

Tulis : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi  pada . 

Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

Didefinisikan . 
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2.9 Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang mendukung dipilihnya 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dan 

Small-Group Work untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa: 

(1) Penelitian eksperimentasi pembelajaran kooperatif Teams Assisted 

Individualizations dan Small-Group Work ditinjau dari aktivitas belajar siswa 

kelas VIII SMP Kota Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 oleh Tri Unggul 

Suwarsi menyatakan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar matematika 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Small-Group Work. 

Pembelajaran dengan menggunakan kooperatif tipe TAI menghasilkan 

prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

pembelajaran dengan Small-Group Work. 

(2) Penelitian keefektifan model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dan Think-Talk-Write (TTW) berbantuan Handout Interaktif 

terhadap hasil belajar matematika oleh Dwi Andriyani (2011) kesimpulannya 

adalah rata-rata hasil belajar yang diajar dengan model pembelajaran TTW 

berbantuan handout interaktif lebih baik daripada rata-rata hasil belajar yang 

diajar dengan model NHT berbantuan handout interaktif serta rata-rata hasil 

belajar yang diajar dengan model pembelajaran TTW dan NHT berbantuan 

handout interaktif lebih baik dari rata-rata hasil belajar yang diajar dengan 

model pembelajaran ekspositori. 
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(3) Penelitian Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model 

Think Talk Write (TTW) di Kelas VII SMP Negeri 1 Manyar Gresik oleh 

Syaiful Hadi (2012) kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika melalui model 

TTW pada materi segiempat di kelas VII SMP Negeri 1 Manyar Gresik. 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Pemecahan masalah merupakan aspek kognitif yang sangat 

penting karena dengan cara memecahkan masalah, salah satu diantaranya siswa 

dapat berpikir kritis. Siswa dituntut untuk menggunakan segala pengetahuan yang 

diperolehnya untuk dapat memecahkan suatu masalah matematika. 

Suatu soal yang dianggap sebagai masalah adalah soal yang memerlukan 

keaslian berpikir tanpa adanya contoh penyelesaian sebelumnya. Kemampuan 

pemecahan masalah sangat penting dimiliki setiap siswa. Pemecahan masalah 

yang bersifat matematika dapat mendorong seseorang meningkatkan daya analisis 

dan dapat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

pada situasi yang lain. 

Namun pada kenyataannya, apabila siswa diberikan soal yang melibatkan 

beberapa langkah yang tidak pernah dicontohkan oleh guru, siswa seperti 

kehilangan kemampuan untuk menjawab soal tersebut. Siswa tidak sadar bahwa 
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soal yang diberikan telah beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini terjadi 

karena kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Berdasarkan 

penelitian Rajagukguk (2011: 430) disimpulkan bahwa banyaknya siswa yang 

tidak mampu menyelesaikan soal dikarenakan proses pembelajaran yang kurang 

bermakna sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan siswa memecahkan 

masalah.  

TTW merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menarik dan dapat 

memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Model pembelajaran ini mengarahkan siswa untuk mengkonstruk pemahaman 

dengan penalarannya, kemudian mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan 

penalaran tersebut kepada orang lain. Strategi pembelajaran TTW ini mempunyai 

kelebihan yaitu pada tahap pembelajaran dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berpikir (bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu masalah) atau 

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca masalah, selanjutnya 

berbicara (bagaimana mengkomunikasikan hasil pemikirannya dalam diskusi) dan 

membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 

Small-Group Work merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dengan adanya komunikasi 

dua arah antara guru dengan siswa yang tidak hanya menekan pada apa yang 

dipelajari tetapi menekan bagaimana ia harus belajar (Kartikasari, 2010: 3). 

Media kartu soal merupakan media pembelajaran dan termasuk media grafis 

atau visual yang di dalamnya berisi soal-soal untuk membantu guru mengajar. 

Dengan menggunakan media kartu soal diharapkan mampu menciptakan kondisi 
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kelas dengan kadar aktivitas dan motivasi siswa yang cukup tinggi dan juga 

diharapkan siswa mampu dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan diterapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work 

berbantuan kartu soal pada materi dimensi tiga untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dan selanjutnya mengetahui keefektifan 

model pembelajaran tersebut terhadap hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas X SMA Negeri 7 Purworejo.  

Hasil penelitian Sugandi (2011: 56) menyatakan bahwa hal-hal yang 

dimiliki oleh model pembelajaran kooperatif tipe TTW memfasilitasi 

berkembangnya kemampuan pemecahan masalah pada diri siswa karena kegiatan-

kegiatan pada tahapan Think-Talk-Write merupakan indikator-indikator dari 

kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis. Pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran TTW diduga lebih aktif dan menarik. Oleh 

karena itu, banyak peluang bagi peneliti untuk menerapakan strategi pembelajaran 

TTW dalam pembelajaran matematika. Dalam hal ini, peneliti akan 

membandingkan strategi pembelajaran TTW dengan Small-Group Work.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti menyatakan bahwa jika terdapat 

dua kelas berbeda, yaitu kelas yang menggunakan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) dan kelas yang menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu 

soal maka diduga hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada materi tersebut 

dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik dibandingkan dengan hasil tes 
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kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model strategi Small-

Group Work berbantuan kartu soal. 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

(1) model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi 

tiga; 

(2) model pembelajaran kooperatif dengan strategi Small-Group Work 

berbantuan kartu soal efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada materi dimensi tiga; 

(3) rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik dibandingkan rata-

rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. 



 

 

49 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 61). Populasi 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 7 Purworejo 

tahun pelajaran 2012/ 2013. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 62). Apabila banyaknya populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi karena 

keterbatasan tertentu, maka dilakukan penelitian sampel, yaitu penelitian terhadap 

sebagian dari populasi dimana kesimpulan yang dihasilkan pada sampel berlaku 

pada populasi. Proses generalisasi ini mengharuskan sampel dipilih dengan benar 

sedemikian sehingga data sampel dapat mewakili data populasi. 

Pengambilan sampel yang tepat merupakan langkah yang sangat penting, 

sebab hasil penelitian dan kesimpulan didasarkan kepada sampel yang diambil. 

Sampel yang tidak atau kurang mewakili populasinya, akan menyebabkan 

pengambilan kesimpulan yang keliru. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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dilakukan cara kelompok. Pengambilan sampel menurut kelompok (cluster 

sampling) adalah cara pengambilan sampel secara random yang didasarkan 

kepada kelompok, tidak berdasarkan anggota-anggotanya (Rusefendi, 1994: 84). 

Dengan catatan anggota-anggota dari kelompok tersebut mempunyai karakteristik 

yang sama. 

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelompok siswa. Satu kelompok 

siswa tergabung dalam kelas eksperimen I, yaitu kelas yang akan diberikan 

perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) dan satu kelompok siswa tergabung dalam kelas eksperimen II yang 

akan diberikan perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 2). Variabel dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kedua 

variabel tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen.  

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2010: 4). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran yang diterapkan yaitu model 
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pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) untuk 

kelompok eksperimen I dan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Small-Group Work berbantuan kartu soal untuk kelompok eksperimen II. 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen (Sugiyono, 2010: 4). Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

3.3 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yaitu 

penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan sebab-akibat (Rusefendi, 

1994: 32). Perlakuan yang dilakukan terhadap variabel bebas dilihat hasilnya pada 

variabel terikat.  

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pre-

Ekperimental designs. Desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-

sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel terikat. Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel 

kontrol. (Sugiyono, 2010: 109) 

Jenis Pre-Ekperimental designs yang digunakan adalah one-shot case 

study yaitu terdapat suatu kelompok diberi treatment/perlakuan, dan selanjutnya 

diobservasi hasilnya (Sugiyono, 2010: 110). Treatment adalah sebagai variabel 

bebas, dan hasil adalah sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua kelas eksperimen.  Desain penelitian yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Keadaan 

Awal 
Kelas Perlakuan 

Keadaan 

Akhir 

Nilai UAS 

siswa 

semester I 

Kelas 

eksperimen I 

Pembelajaran kooperatif 

dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) 

Tes kemampuan 

pemecahan 

masalah dalam 

menyelesaikan 

soal dimensi 

tiga. 

Kelas 

eksperimen II 

Pembelajaran kooperatif 

dengan strategi Small-Group 

Work berbantuan kartu soal 

 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat penelitian adalah 

sebagai berikut: 

(1) Observasi dan Perencanaan yang meliputi: 

(a) Menentukan subyek penelitian yaitu populasi dan sampel; 

(b) Menguji normalitas, homogenitas, dan kesamaan dua rata-rata kelas 

eksperimen dengan mengambil nilai UAS semester I; 

(c) Peneliti membuat instrumen yang akan digunakan antara lain: (1) menyusun 

kisi-kisi tes uji coba; (2) menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-

kisi yang ada; (3) menyiapkan RPP mengenai materi dimensi tiga; (4) 

menyusun Lembar Kerja Siswa, Lembar Diskusi Siswa, Kartu Soal, Soal 

Kuis, dan Soal Pekerjaan Rumah. 

(2) Pelaksanaan yang terdiri dari: 

(a) Melakukan uji coba soal pada kelas uji coba; 

(b) Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba untuk mengetahui validitas 

butir soal, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda soal; 

(c) Melaksanakan pembelajaran matematika dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) di kelas eksperimen I; 
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(d) Melaksanakan pembelajaran matematika dengan strategi Small Group Work 

berbantuan kartu soal di kelas eksperimen II; 

(e) Menyusun kisi-kisi tes penelitian; 

(f) Menyusun instrumen tes penelitian berdasakan kisi-kisi yang ada; 

(g) Melaksanakan tes pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dengan 

soal evaluasi yang sama untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

(3) Analisis Data 

Peneliti menganalisa atau mengolah data yang telah dikumpulkan dengan 

metode-metode yang telah ditentukan. 

(4) Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. 

Langkah-langkah pada saat penelitian tersebut dapat digambarkan 

pada diagram berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian 

 

 

 

Kelas X SMA Negeri 7 Purworejo 

Dipilih dua kelas eksperimen dengan kondisi awal yang sama  

 Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan dua rata-rata 

Kelas Eksperimen I dikenai 

strategi pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) 

Tes Evaluasi 

Analisis Tes Evaluasi 

Membandingkan hasil tes evaluasi 

dari masing-masing kelas 

Eksperimen 

Menyusun Hasil Penelitian 

Kelas Eksperimen II dikenai strategi 

pembelajaran Small Group Work 

berbantuan kartu soal 
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3.4 Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang 

termasuk data kontinum interval. Menurut Sugiyono (2010: 23), data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). 

Data interval adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan jarak yang 

sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak (Sugiyono, 2010: 24).  Data dalam 

penelitian ini adalah data tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA 

Negeri 7 Purworejo pada materi sudut pada ruang dimensi tiga. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

3.4.2.1  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

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

(Arikunto, 2010: 274). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang banyaknya kelas X, kriteria ketuntasan minimal nilai 

matematika, dan data nilai ulangan akhir semester gasal kelas X tahun pelajaran 

2012/ 2013 yang telah dilakukan sebelum penelitian. Hal ini dilaksanakan untuk 

mengetahui kondisi awal populasi penelitian dengan melakukan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 

3.4.2.2  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, 2010: 193). Metode tes 
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digunakan untuk memperoleh data kemampuan pemecahan masalah pada materi 

dimensi tiga setelah memperoleh pembelajaran dengan strategi TTW dan Small-

Group Work berbantuan kartu soal. Sebelum soal tes digunakan saat evaluasi, 

terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba, untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. Jika 

terdapat butir soal yang tidak valid maka soal tersebut tidak digunakan pada saat 

evaluasi kelas eksperimen. Soal-soal uji coba yang dinyatakan valid akan dipakai 

dan diberikan pada kelas eksperimen untuk evaluasi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis sehingga  

mudah diolah (Arikunto, 2007: 60). 

3.5.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah materi sudut pada 

ruang dimensi tiga. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk tes uraian. Menurut 

Arifin (2012: 130-131), kelebihan tes bentuk uraian, antara lain: (1) menyusunnya 

relatif mudah, (2) guru dapat menilai proses berpikir siswa dari jawaban-jawaban 

siswa, (3) kemungkinan siswa menebak jawaban sangat kecil, (4) menuntut siswa 

mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan jawabannya, dan (5) sangat 

tepat untuk mengukur dan menilai hasil belajar yang kompleks. 
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3.5.2 Analisis Instrumen 

Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen tes uji coba meliputi 

analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

3.5.2.1  Analisis Validitas 

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2007: 65), mengungkapkan 

bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur. Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagai berikut (Arikunto, 2007: 72): 

 

 : koefisien korelasi antara  dan ; 

N : banyaknya subjek/siswa yang diteliti; 

 : jumlah skor tiap butir soal; 

 : jumlah skor total; 

 : jumlah kuadrat skor butir soal; dan 

 : jumlah kuadrat skor total. 

Hasil perhitungan  dikonsultasikan pada tabel kritis  product moment, 

dengan taraf signifikansi . Jika  maka item tersebut valid 

(Arikunto, 2007: 75). 

3.5.2.2  Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil 

 

 

, dengan 
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yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg 

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

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes soal bentuk uraian digunakan 

rumus Alpha seperti berikut ini (Arikunto, 2007: 109): 

 

r11 : koefisien reliabilitas secara keseluruhan; 

n : banyaknya item; 

  : jumlah varians skor tiap-tiap item; dan 

 : varians total. 

Rumus untuk mencari varians adalah (Arikunto, 2007: 110): 

 

 : Jumlah kuadrat skor total; 

 : jumlah skor total; dan 

 : jumlah peserta tes. 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai  dikonsultasikan dengan 

harga  tabel, jika  maka item tes yang diuji cobakan reliabel.  

3.5.2.3  Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi 

 

, dengan 

 

 

, dengan 
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yang besarnya berkisar . Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang 

diperoleh maka berarti semakin mudah soal tersebut. (Arifin, 2012: 134)  

Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian, digunakan langkah-

langkah sebagai berikut (Arifin, 2012: 135): 

(a) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir dengan rumus: 

 

(b) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

 

(c) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria sebagai berikut: 

 adalah soal tergolong sukar, 

  adalah soal tergolong sedang, dan 

  adalah soal tergolong mudah, 

(d) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan 

kooefisien tingkat kesukaran no (b) dengan kriteria no (c). 

3.5.2.4  Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan 

antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang 

tidak/ kurang/ belum menguasai materi yang ditanyakan. Indeks daya pembeda 

biasanya dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, 

maka semakin baik soal itu. Jika daya pembeda negatif berarti lebih banyak 

kelompok bawah yang menjawab soal benar dibanding dengan kelompok atas. Jika 
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daya pembeda bernilai nol, maka butir tersebut tidak mampu membedakan 

kemampuan siswa. (Arifin, 2012: 133) 

Untuk menguji daya pembeda ini, terdapat beberapa langkah sebagai berikut 

(Arifin, 2012: 133): 

(a) Menghitung jumlah skor total tiap siswa; 

(b) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil; 

(c) Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah siswa banyak 

(di atas 30) dapat ditetapkan 27%; 

(d) Menghitung rata-rata skor tiap butir soal untuk masing-masing kelompok 

(kelompok atas maupun kelompok bawah); 

(e) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

 

(f) Membandingkan daya pembeda dengan ketentuan sebagai berikut: 

 ke bawah   : kurang baik, sehingga soal tidak dipakai/ dibuang; 

    : cukup, sehingga soal perlu perbaikan; 

  : baik, sehingga soal diterima tetapi perlu diperbaiki; 

ke atas : sangat baik, sehingga soal diterima. 

3.5.2.5  Signifikansi Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung signifikansi daya pembeda soal 

bentuk uraian adalah menghitung perbedaan dua rata-rata, yaitu antara rata-rata 

dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap soal. 

Rumus yang digunakan adalah (Arifin, 2012: 278): 
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Keterangan: 

  : rata-rata kelompok atas; 

  : rata-rata kelompok bawah; 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas; 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah; dan 

  :  (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

Dengan  dan , jika  maka 

daya pembeda soal signifikan. 

3.5.3 Hasil Analisis Instrumen 

Analisis instrumen berupa analisis soal uji coba yang telah diujicobakan 

pada siswa kelas XI IPA 6 SMA Negeri 7 Purworejo yang diikuti oleh 27 siswa. 

Soal ujicoba ini terdiri dari 10 soal uraian. Pelaksanaan uji coba soal dilakukan 

melalui 2 tahap, tahap pertama dilakukan pada tanggal 20 April 2013 dan tahap 

kedua dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013. Selengkapnya instrumen soal uji 

coba dapat dilihat pada Lampiran 8-12, sedangkan analisis soal uji coba dapat 

dilihat pada Lampiran 13-14. 

3.5.3.1  Validitas Butir Soal 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi product moment, diperoleh 

8 soal yang valid yaitu butir soal nomor 1A, 2A, 3A, 4A, 2B, 3B, 4B, dan 5B. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 15. 



62 

 

 

3.5.3.2  Reliabilitas Butir Soal 

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas diperoleh  

sedangkan harga . Jadi  artinya soal uji coba 

reliabel sehingga layak digunakan sebagai soal tes pada kelas eksperimen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 16. 

3.5.3.3  Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Setelah dilakukan analisis taraf kesukaran pada soal uji coba, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

(1) Butir soal yang termasuk sukar yaitu butir soal nomor 4A, 4B, dan 5A; 

(2) Butir soal yang termasuk sedang yaitu butir soal nomor 1A, 1B, 3A, 3B, dan 

5B; serta 

(3) Butir soal yang termasuk mudah yaitu butir soal nomor 2A dan 2B. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 17. 

3.5.3.4  Daya Pembeda Butir Soal 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis daya pembeda soal adalah 

sebagai berikut: 

(1) Butir soal yang berdaya beda sangat baik yaitu soal nomor 1A, 2B, 3B, dan 

4A; 

(2) Butir soal yang berdaya beda baik yaitu soal nomor 2A dan 5B; 

(3) Butir soal yang berdaya beda cukup yaitu soal nomor 1B dan 5A; serta 

(4) Butir soal yang berdaya beda kurang baik yaitu soal nomor 3A dan 4B. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 18. 
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3.5.3.5  Signifikansi Daya Pembeda  

Setelah dilakukan perhitungan signifikansi daya pembeda soal diperoleh 6 

soal yang berbeda signifikan yaitu soal nomor 1A, 2A, 2B, 3B, 4A, dan 5B. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 18. 

Dari hasil analisis butir soal uji coba yaitu analisis validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda, dan signifikansi daya pembeda soal, maka butir 

soal uji coba yang digunakan untuk mengambil data pada penelitian ini adalah 

butir soal nomor 1A, 2B, 3B, 4A, dan 5B. Interpretasi analisis soal uji coba dapat 

dilihat pada Lampiran 19. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berangkat 

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

langkah analisis tahap awal yaitu: 

3.6.1.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah uji chi-kuadrat 

dengan hipotesis statistika sebagai berikut: 

 data berdistribusi normal; 

 data tidak berdistribusi normal. 

Rumus pengujian statistik yang digunakan sebagai berikut (Sudjana, 2005: 

273): 
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  : banyaknya kelas interval; 

 : frekuensi hasil penelitian; 

  : frekuensi yang diharapkan; dan 

: harga Chi – Kuadrat. 

Dengan , kriteria pengujian adalah tolak  jika 

 dengan taraf siginfikan . Untuk hal lainnya  diterima. 

(Sudjana, 2005: 293) 

3.6.1.2 Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) 

Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian 

berasal dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Untuk menguji kesamaan 

varians dengan banyaknya data yang tidak sama digunakan Uji Bartlett, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

  (sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama); 

  (sampel berasal dari kondisi yang tidak homogen/sama). 

Langkah – langkah uji Bartlett adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 261): 

(a) Menghitung  dari masing-masing kelas; 

(b) Menghitung varians gabungan  dari semua kelas dengan rumus: 

 

(c) Menghitung harga koefisien Bartlett (B) dengan rumus: 

, dengan 
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(d) Menghitung nilai statistik chi-kuadrat  dengan rumus: 

 

Kriteria Pengujian: 

Jika , untuk taraf signifikan  dan 

 (  adalah jumlah kelas), maka sampel berasal dari kondisi yang sama 

(homogen). (Sudjana, 2005: 263) 

3.6.1.3  Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

yang digunakan mempunyai rata-rata yang sama atau tidak, yaitu dengan uji . 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

 , artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II; 

 , artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

dengan 

: rata-rata kelas eksperimen I dan 

: rata-rata kelas eksperimen II. 

Adapun rumus yang digunakan adalah (Sudjana, 2005: 239): 

 
 

, dengan 
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keterangan: 

 : rata-rata kelas eksperimen I; 

 : rata-rata kelas eksperimen II; 

: banyaknya kelas eksperimen I; 

: banyaknya kelas eksperimen II; 

: varians nilai tes kelas eksperimen I; dan 

: varians nilai tes kelas eksperimen II. 

Dengan  dan taraf signifikan  kriteria pengujian 

yaitu terima  jika . (Sudjana, 2005: 239-240). 

Setelah dilakukan analisis terhadap data awal, apabila hasilnya diketahui 

bahwa sampel berdistribusi normal, bersifat homogen, dan mempunyai rata-rata 

nilai yang sama maka kedua kelas di atas dapat dijadikan subjek penelitian. 

3.6.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir bertujuan untuk mengetahui kondisi akhir antara 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Data yang digunakan pada 

analisis data tahap akhir adalah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah. 

3.6.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Hal ini juga menentukan uji statistik selanjutnya. 

Jika data berdistribusi normal, uji statistiknya adalah uji parametrik, sedangkan 
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jika data berdistribusi tidak normal uji statistikanya adalah uji non parametrik. 

Rumus yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan hipotesis statistika sebagai 

berikut: 

 data berdistribusi normal; 

 data tidak berdistribusi normal. 

Rumus pengujian statistik yang digunakan sebagai berikut (Sudjana, 2005: 

273): 

 

  : banyaknya kelas interval; 

  : frekuensi hasil penelitian; 

  : frekuensi yang diharapkan; dan 

  : harga Chi – Kuadrat. 

Dengan , kriteria pengujian adalah tolak  jika 

 dengan taraf siginfikan . Untuk hal lainnya  diterima. 

(Sudjana, 2005: 293) 

3.6.2.2  Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varians dari 

kedua kelas eksperiman. Uji homogenitas digunakan untuk menentukan uji 

statistik selanjutnya. Apabila kedua sampel homogen, uji statistikanya adalah uji 

. Sedangkan, apabila kedua kelas tidak homogen uji statistikanya adalah uji . 

, dengan 
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Rumus yang digunakan adalah Uji Bartlett dengan hipotesis statistika, sebagai 

berikut: 

 (kedua sampel mempunyai kondisi yang homogen/sama) 

 (kedua sampel mempunyai kondisi yang tidak homogen/sama) 

Langkah-langkah uji Bartlett adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 261): 

(a) Menghitung  dari masing-masing kelas; 

(b) Menghitung varians gabungan  dari semua kelas dengan rumus: 

 

(c) Menghitung harga koefisien Bartlett (B) dengan rumus: 

 

(d) Menghitung nilai statistik chi-kuadrat  dengan rumus: 

 

Kriteria Pengujian: 

Jika , untuk taraf signifikan  dn  

(  adalah jumlah kelas), maka kedua kelas mempunyai kondisi yang sama 

(homogen). (Sudjana, 2005: 261) 

3.6.2.3  Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen I 

(Uji Hipotesis 1) 

KKM disekolah penelitian adalah . Secara individu, siswa dikatakan 

tuntas jika memperoleh nilai . Pembelajaran dengan strategi TTW dikatakan 

efektif apabila hasil tes kemampuan pemecahan masalah setelah memperoleh 
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pembelajaran dengan model tersebut mencapai ketuntasan hasil belajar individual 

dengan ketuntasan klasikal minimal sebanyak 75%. Ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa secara klasikal dapat diketahui dengan menggunakan 

uji proporsi satu pihak kanan. Hipotesisnya sebagai berikut: 

 , artinya proporsi siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal kurang dari atau sama dengan ; 

 , artinya proporsi siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari . 

Untuk pengujian ini digunakan statistik  yang rumusnya sebagai berikut 

(Sudjana, 2005: 233): 

  

 : banyak siswa yang tuntas pada kelas eksperimen; dan 

 : banyak siswa pada kelas eksperimen. 

Kriteria yaitu tolak  jika dimana  didapat dari daftar 

distribusi normal baku dengan peluang . Untuk  hipotesis  

diterima. (Sudjana, 2005: 235) 

3.6.2.4  Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen II 

(Uji Hipotesis 2) 

KKM disekolah penelitian adalah . Secara individu, siswa dikatakan 

tuntas jika memperoleh nilai . Pembelajaran dengan strategi small-group 

work berbantuan kartu soal dikatakan efektif apabila hasil tes kemampuan 

, dengan 
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pemecahan masalah setelah memperoleh pembelajaran dengan model tersebut 

mencapai ketuntasan hasil belajar individual dengan ketuntasan klasikal minimal 

sebanyak 75%. Ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah siswa secara 

klasikal dapat diketahui dengan menggunakan uji proporsi satu pihak kanan. 

Hipotesisnya sebagai berikut: 

 , artinya proporsi siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal kurang dari atau sama dengan ; 

 , artinya proporsi siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari . 

Untuk pengujian ini digunakan statistik  yang rumusnya sebagai berikut 

(Sudjana, 2005: 233): 

  

 : banyak siswa yang tuntas pada kelas eksperimen; dan 

 : banyak siswa pada kelas eksperimen. 

Kriteria yaitu tolak  jika  dimana  didapat dari daftar 

distribusi normal baku dengan peluang . Untuk  hipotesis  

diterima. (Sudjana, 2005: 235) 

3.6.2.5  Uji Perbedaan Rata-rata Data Akhir (Uji Hipotesis 3) 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata, uji satu pihak 

yaitu pihak kanan dengan rumus uji . Uji ini selanjutnya digunakan untuk 

membandingkan kedua model pembelajaran, dengan hipotesis statiskanya adalah: 

, dengan 
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 , artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen I kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen II; 

 , artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen I lebih baik dari rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen II. 

(a) Jika  maka menguji hipotesis dengan rumus berikut (Sudjana, 2005: 

239): 

 

 

keterangan: 

 : rata-rata kelas eksperimen I; 

 : rata-rata kelas eksperimen II; 

 : banyaknya kelas eksperimen I; 

 : banyaknya kelas eksperimen II; 

: varians nilai tes kelas eksperimen I; dan 

: varians nilai tes kelas eksperimen II. 

Kriteria pengujian adalah terima  jika  dan tolak  jika  

mempunyai harga-harga lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribus  

 

 

, dengan 
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adalah  dengan peluang  dan taraf signifikan 

. (Sudjana, 2005: 243) 

(b) Jika  maka menguji hipotesis dengan rumus berikut (Sudjana, 2005: 

241) 

 

 : rata-rata kelas eksperimen I;  

 : rata-rata kelas eksperimen II; 

 : banyaknya kelas eksperimen I; 

 : banyaknya kelas eksperimen II; 

: varians nilai tes kelas eksperimen I; dan 

: varians nilai tes kelas eksperimen II. 

Kriteria pengujian adalah tolak hipotesis  jika  

 

dengan    dan  

 dan   

dan terima  jika terjadi sebaliknya. (Sudjana, 2005: 243) 

, dengan 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Data diperoleh melalui teknik tes, setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model yang berbeda terhadap dua kelas penelitian yaitu kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dan Small-

Group Work berbantuan kartu soal terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas X SMA Negeri 7 Purworejo pada materi dimensi tiga. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2013. 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 22.  Hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas sampel 

mempunyai kondisi awal yang sama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

analisis data awal adalah menguji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-

rata data awal. Adapun data awal yang digunakan adalah nilai UAS semester gasal 

tahun pelajaran 2012/ 2013. Data nilai awal siswa kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II terdapat pada Lampiran 3. Secara singkat paparan data awal dapat 

dilihat pada Tabel 4.1: 

 



74 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Data Awal 

Kelas 
Banyaknya 

Siswa 
Rata-rata 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Eksperimen I    36 

Eksperimen II   94 32 

 

4.1.1.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas data awal dikenakan pada kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak dan dijadikan penentu metode statistika yang akan 

digunakan selanjutnya, yaitu apakah menggunakan statistik parametrik atau 

nonparametrik. Uji normalitas data awal kelas eksperimen menggunakan 

distribusi (Chi Kuadrat). 

4.1.1.1.1  Uji Normalitas Kelas Eksperimen I 

Berdasarkan perhitungan diperoleh . Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh . Karena  

maka  diterima, artinya data berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4.1.1.1.2  Uji Normalitas Kelas Eksperimen II 

Berdasarkan perhitungan diperoleh . Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh . Karena  

maka  diterima, artinya data berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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4.1.1.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varians dari 

kedua kelas eksperiman yaitu apakah sampel penelitian berasal dari kondisi yang 

sama (homogen) atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Uji Bartlett. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh  . Karena 

 maka  diterima, artinya sampel berasal dari kondisi yang 

homogen/sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4.1.1.3  Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II mempunyai kondisi awal yang sama yaitu 

ada atau tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II. Setelah dilakukan perhitungan uji kesamaan rata-rata 

data awal, diperoleh . Berdasarkan kriteria uji  dua pihak, untuk 

taraf signifikansi  dan  diperoleh nilai . 

Jelas . Jadi  diterima, artinya tidak ada perbedaan 

rata-rata nilai awal yang signifikan antara kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II. Jadi dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II mempunyai kondisi awal yang sama. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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4.1.2 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir dilakukan setelah kedua kelas yaitu kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II diberikan perlakuan yang berbeda. Pembelajaran pada 

kelas eksperimen I menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Think-Talk-Write (TTW) dan pembelajaran pada kelas eksperimen II 

menggunakan pembelajaran kooperatif dengan strategi Small-Group Work 

berbantuan kartu soal. 

Setelah diberikan perlakuan yang berbeda, kemudian kedua kelas diberi tes 

kemampuan pemecahan masalah. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah inilah 

yang dijadikan data akhir untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini. 

Data akhir atau nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen I 

dapat dilihat pada Lampiran 34 dan nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen II dapat dilihat pada Lampiran 35. Secara singkat 

paparan data akhir dapat dilihat pada Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 Data Akhir 

Kelas 
Banyaknya 

Siswa 
Rata-rata 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Eksperimen I    62 

Eksperimen II   
88 66 

 

4.1.1.4  Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir dikenakan pada kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak dan dijadikan penentu metode statistika yang akan 

digunakan selanjutnya, yaitu apakah menggunakan statistik parametrik atau 
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nonparametrik. Uji normalitas data akhir kelas eksperimen menggunakan 

distribusi (Chi Kuadrat). 

 

 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Kelas Eksperimen I 

Berdasarkan perhitungan diperoleh . Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh . Karena  

maka  diterima, artinya data berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 36. 

4.1.2.1.2 Uji Normalitas Kelas Eksperimen II 

Berdasarkan perhitungan diperoleh . Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh . Karena  

maka  diterima, artinya data berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 37. 

Karena kedua kelas eksperimen berdistribusi normal maka uji statistika 

selanjutnya menggunakan uji parametrik. 

4.1.1.5  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varians dari 

kedua kelas eksperiman yaitu apakah sampel penelitian berasal dari kondisi yang 

sama (homogen) atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Uji Bartlett. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  Sedangkan dengan 

 dan , diperoleh . Karena  
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maka  diterima, artinya kedua kelas mempunyai kondisi yang sama/homogen. 

Sehingga untuk uji statistika selanjutnya menggunakan uji . Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 38. 

 

4.1.1.6  Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen I 

(Uji Hipotesis 1) 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa secara klasikal kelas eksperimen I menggunakan uji proporsi pihak 

kanan didapat . Pada  diperoleh . Karena 

 maka  ditolak, artinya proporsi siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal lebih dari , dengan kata lain model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 39. 

4.1.1.7  Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen II 

(Uji Hipotesis 2) 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa secara klasikal kelas eksperimen II menggunakan uji proporsi 

pihak kanan didapat . Pada  diperoleh . 

Karena  maka  ditolak, artinya proporsi siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal lebih dari , dengan kata lain model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal efektif 
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terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 40. 

4.1.1.8 Uji Perbedaan Rata-rata Data Akhir (Uji Hipotesis 3) 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata, uji satu pihak 

yaitu pihak kanan dengan rumus uji . Berdasarkan hasil perhitungan uji 

perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh 

. Pada  dan , diperoleh 

. Karena  maka  ditolak, artinya rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen I lebih baik dari rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen II. Dengan kata 

lain, rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

yang menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik daripada rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. Perhitungan 

selengkpanya dapat dilihat pada lmpiran 41. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Pembelajaran 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa perlu adanya 

perubahan model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas yang dapat 

mengarahkan siswa untuk dapat mengkonstruksikan pemikirannya sehingga 

mampu menemukan konsep secara mandiri dan mampu memecahkan 

permasalahan yang ada. Model pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti adalah 



80 

 

 

 

model pembelajaran koopertif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dan 

strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. Peneliti berusaha untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran koopertif dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) dan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X di SMA Negeri 7 Purworejo pada 

materi dimensi tiga. 

Langkah awal penelitian dilakukan dengan mengambil data awal di tempat 

penelitian untuk selanjutnya dianalisis. Sebelum menganalisis data awal, peneliti 

memilih dua kelas secara acak untuk dijadikan obyek penelitian. Hasil analisis 

data awal menunjukkan bahwa nilai awal kedua kelas penelitian berdistribusi 

normal, homogen, dan mempunyai rata-rata yang sama. Karena memenuhi ketiga 

syarat tersebut, artinya kedua kelas mempunyai kondisi awal yang sama, sehingga 

kedua kelas dapat digunakan sebagai obyek penelitian. 

Pada penelitian ini digunakan dua kelas eksperimen yaitu kelas eksperimen 

I dan kelas eksperimen II. Kelas eksperimen I diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran koopertif dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW). Sedangkan kelas eksperimen II diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran koopertif dengan strategi Small-Group Work 

berbantuan kartu soal. Setelah menerima materi selama tiga kali pertemuan, siswa 

menjalani tes kemampuan pemecahan masalah materi sudut pada ruang dimensi 

tiga. 

 

 



81 

 

 

 

4.2.1.1  Kelas Eksperimen I 

Pembelajaran pada kelas eksperimen I dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran koopertif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW). Materi yang 

disampaikan adalah berkaitan dengan sudut pada ruang dimensi tiga, yang 

meliputi sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara 

dua bidang. Pembelajaran dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu tiap pertemuan adalah 90 menit. Perangkat pembelajaran selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 23 sampai dengan Lampiran 26. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen I diawali dari fase 

pertama pembelajaran kooperatif yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa. Dalam fase ini guru juga menyampaikan 

langkah-langkah dari model pembelajaran yang akan diterapkan serta menjelaskan 

aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan siswa. Tahap pendahuluan 

selanjutnya adalah apersepsi, siswa mengingat kembali materi yang telah 

diperoleh sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Pada kegiatan 

ini siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru. 

Fase yang kedua adalah menyajikan informasi. Dengan menggunakan 

pertanyaan konstrukstivis yang terdapat pada Lembar Kegiatan Siswa, secara aktif 

siswa menemukan konsep cara menentukan besar sudut. Melalui bimbingan guru 

siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Fase yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar. Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen 

yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Pada kerja kelompok tersebut, siswa 
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diberikan permasalahan pada Lembar Diskusi Siswa yang harus dipelajari dan 

dikerjakan. Pada kegiatan ini, siswa bekerja sesuai dengan tahapan strategi Think-

Talk-Write (TTW). Pada tahap think, siswa memikirkan kemungkinan 

penyelesaian soal-soal yang ada di Lembar Diskusi Siswa dan menyelesaikan 

soal-soal yang dianggap mudah secara individu. Selanjutnya siswa akan 

melakukan tahap talk yaitu bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian 

yang belum bisa dipikirkan secara individu. Pada kegiatan diskusi, siswa dituntut 

untuk saling memberi dan saling berbagi ide antar anggota kelompok. Siswa yang 

mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang tinggi bersedia membantu 

siswa yang kemampuan pemecahan masalahnya masih lemah. Melalui diskusi 

dapat melatih siswa berinteraksi secara sosial. Selain itu, berkomunikasi dalam 

suatu diskusi dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas. Hal ini terjadi 

karena ketika siswa diberi kesempatan untuk “berkomunikasi dalam matematik” 

sekaligus mereka berpikir bagaimana cara mengungkapkannya dalam tulisan 

(Yamin, 2012: 87).  

Fase yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa bertanya kepada guru.  

Fase selanjutnya adalah evaluasi. Pada fase evaluasi, terdapat tahapan yang 

ketiga pada strategi Think-Talk-Write (TTW) yaitu write. Pada tahap ini, secara 

individu siswa menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa pada 

lembar jawaban yang disediakan. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah siswa 
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yang telah menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa menyajikan hasil 

pekerjaannya yang kemudian ditanggapi oleh siswa yang lain. Jika ada siswa lain 

yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa tersebut menjelaskan 

penyelesaian yang dibuat. Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah 

dikerjakan perserta didik. Selanjutnya siswa menyelesaikan permasalahan yang 

disajikan dalam kuis, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

mampu menyerap materi yang telah dipelajari.  

Fase yang terakhir pada pembelajaran kooperatif adalah memberikan 

penghargaan. Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru. 

Diakhir kegiatan pembelajaran, secara aktif siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari yaitu tentang konsep yang baru saja ditemukan. Guru 

memberikan soal untuk dikerjakan di rumah dan meminta siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen I dilaksanakan pada tanggal 7 

Mei 2013. Materi yang dibahas adalah tentang sudut antara dua garis pada bangun 

ruang. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti. Sebelum kegiatan 

dimulai, guru mengumumkan pembagian kelompok yang telah dibuat berdasarkan 

peringkat nilai UAS. Respon siswa terhadap pembagian kelompok tersebut sangat 

baik, akan tetapi siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menyesuaikan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Hal tersebut 

mengakibatkan waktu pembelajaran telah terbuang sia-sia, sehingga peneliti 
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merasa kurang baik dalam mengorganisasikan waktu berikutnya. Pada kegiatan 

pembelajaran, aktivitas dan respon siswa sudah cukup baik. Siswa sudah 

melakukan langkah-langkah pembelajaran yang diperintahkan oleh peneliti yaitu 

menemukan konsep melalui pertanyaan konstruktivis dalam LKS, mengerjakan 

soal-soal dalam lembar diskusi, melakukan diskusi, dan evaluasi. Hal ini 

ditunjukkan dengan keaktifan siswa yang maju kedepan untuk menyajikan hasil 

pekerjaannya, meskipun penyelesaian soal tersebut masih belum sesuai dengan 

langkah-langkah pemodelan matematika seutuhnya. Langkah-langkah pemodelan 

matematika yang diterapkan peneliti masih belum dipahami dengan baik oleh 

siswa. Hal ini terjadi karena siswa masih merasa asing dan belum terbiasa 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah tersebut. Meskipun demikian, 

beberapa siswa terlihat sudah mengikuti langkah-langkah pemodelan matematika 

dengan baik dan benar. Kendala lain dalam pertemuan pertama, terdapat beberapa 

siswa yang merasa bingung menuliskan catatan kecil/ penyelesaian soal secara 

individu.  

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti tersebut di atas juga 

diterapkan pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. 

Materi yang dibahas adalah tentang sudut antara garis dan bidang pada ruang 

dimensi tiga. Terdapat perbedaan proses pembelajaran yang terjadi pada 

pertemuan ini. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah duduk berdekatan 

dengan kelompoknya, sehingga siswa terlihat sudah siap untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Selain itu, peneliti telah memodifikasi tahapan think 

dengan memberikan sedikit umpan dan arahan dari permasalahan yang ada, 
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sehingga siswa merasa lebih mudah memahami permasalahan dan tidak merasa 

bingung dengan apa yang harus dilaksanakan pada tahap ini. Pada kegiatan 

pembelajaran selanjutnya, aktivitas dan respon siswa sudah sangat baik. Siswa 

sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran yang diperintahkan oleh peneliti 

yaitu menemukan konsep melalui pertanyaan konstruktivis dalam LKS, 

mengerjakan soal-soal dalam lembar diskusi, melakukan diskusi, dan evaluasi. 

Langkah-langkah pemodelan matematika yang diterapkan oleh peneliti, sudah 

diaplikasikan dengan baik oleh beberapa siswa. Siswa terlihat antusias dengan 

model dan strategi pembelajaran yang digunakan. Hal ini membuat pembelajaran 

lebih aktif dan kondusif. 

Pertemuan ketiga pada penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 

2013. Sama halnya dengan pertemuan pertama dan kedua, pada kelas eksperimen 

I ini, diterapkan langkah-langkah pembelajaran yang tersebut di atas. Materi yang 

dibahas adalah sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Pembelajaran pada 

pertemuan ketiga dapat dikatakan lebih aktif dan kondusif daripada pertemuan 

pertama dan kedua. Peneliti sudah bisa mengorganisasikan waktu dengan baik 

sehingga rencana pembelajaran yang dirancang dapat berjalan dengan baik pula. 

Siswa sudah memahami model pembelajaran yang digunakan sehingga telah 

mempersiapkan diri dan mengikuti pembelajaran dengan baik. 

4.2.1.2  Kelas Eksperimen II 

Pembelajaran pada kelas eksperimen II menerapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. Materi yang 

disampaikan adalah berkaitan dengan sudut pada ruang dimensi tiga, yang 
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meliputi sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara 

dua bidang. Pembelajaran dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu tiap pertemuan adalah 90 menit. Perangkat pembelajaran selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 27 sampai dengan Lampiran 30. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen II diawali dengan siswa 

membentuk kelompok heterogen yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Tahap 

ini merupakan tahapan awal dari strategi Small-Group Work yaitu tahap planning. 

Pada tahap planning yang selanjutnya siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru dan tujuan penggunaan strategi Small-Group Work, 

guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan siswa, 

dan guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan pekerjaan 

kelompoknya. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam fase pertama dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.   

Fase yang kedua adalah menyajikan informasi. Pada fase ini guru 

melakukan apersepsi. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru untuk 

mengingat kembali materi yang telah diperoleh sebagai prasyarat untuk 

mempelajari materi berikutnya.  

Fase yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar. Pada fase ini juga terjadi tahapan strategi Small-Group Work 

yang kedua yaitu implementation. Siswa melakukan kegiatan inti pembelajaran. 

Secara berkelompok siswa mendiskusikan pertanyaan pada LKS untuk 

menemukan konsep cara menentukan besar sudut. Pada kegiatan diskusi, siswa 
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dituntut untuk saling memberi dan saling berbagi ide antar anggota kelompok. 

Guru mengkonfirmasi konsep sudut yang telah ditemukan siswa. Secara 

berkelompok, siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dan 

mendiskusikan penyelesaian soal-soal pada Kartu Soal.  

Fase keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Secara 

aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal 

pada Kartu Soal bertanya kepada guru. 

Fase kelima adalah evaluasi yang sekaligus merupakan tahapan report pada 

strategi Small-Group Work. Kelompok yang telah menyelesaikan soal-soal pada 

Kartu Soal menyajikan hasil pekerjaannya yang selanjutnya ditanggapi oleh siswa 

yang lain. Jika ada kelompok lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka 

kelompok tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. Guru mengkonfirmasi 

penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta didik. Diakhir kegiatan inti siswa 

menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah dipelajari.  

Fase yang terakhir dalam pembelajaran kooperatif adalah memberikan 

penghargaan. Kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru.  

Diakhir kegiatan pembelajaran, secara aktif siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari yaitu tentang konsep yang baru saja ditemukan. Guru 

memberikan soal untuk dikerjakan di rumah dan meminta siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 
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Pertemuan pertama pada kelas eksperimen II dilaksanakan pada tanggal 7 

Mei 2013. Materi yang dibahas adalah tentang sudut antara dua garis pada bangun 

ruang. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti. Sebelum kegiatan 

dimulai, guru mengumumkan pembagian kelompok yang telah dibuat berdasarkan 

peringkat nilai UAS. Respon siswa terhadap pembagian kelompok tersebut kurang 

baik. Meskipun bekerja dengan teman satu kelasnya, siswa merasa lebih nyaman 

kalau kelompok tersebut dibuat sesuai dengan keinginan siswa itu sendiri. Akan 

tetapi setelah diberikan pengertian bahwa pembagian kelompok tersebut 

berdasarkan peringkat nilai UAS, kebanyakan siswa bisa memahaminya. Sama 

halnya pada kelas eksperimen I, siswa membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk menyesuaikan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Hal tersebut 

mengakibatkan waktu pembelajaran telah terbuang sia-sia, sehingga peneliti 

merasa kurang baik dalam mengorganisasikan waktu selanjutnya. Pada kegiatan 

pembelajaran, aktivitas dan respon siswa sudah cukup baik. Siswa sudah 

melakukan langkah-langkah pembelajaran yang diperintahkan oleh peneliti yaitu 

melakukan diskusi, menemukan konsep melalui pertanyaan konstruktivis dalam 

LKS, dan menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada kartu soal. Keaktifan siswa 

sedikit menurun pada saat fase evaluasi, siswa merasa canggung untuk 

menyajikan hasil pekerjaanya, hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan diri 

pada kelompok. Langkah-langkah pemodelan matematika yang diterapkan 

peneliti masih belum dipahami dengan baik oleh siswa. Hal ini terjadi karena 
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siswa masih merasa asing dan belum terbiasa menyelesaikan soal dengan langkah-

langkah tersebut. 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti tersebut di atas juga 

diterapkan pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. 

Materi yang dibahas adalah tentang sudut antara garis dan bidang pada ruang 

dimensi tiga. Terdapat perbedaan proses pembelajaran yang terjadi pada 

pertemuan ini. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah duduk berdekatan 

dengan kelompoknya, sehingga siswa terlihat sudah siap untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, aktivitas dan 

respon siswa sudah baik. Siswa sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran 

yang diperintahkan oleh peneliti yaitu melakukan diskusi, menemukan konsep 

melalui pertanyaan konstruktivis dalam LKS, dan menyelesaikan soal-soal yang 

terdapat pada kartu soal. Bahkan pada saat evaluasi, beberapa kelompok mulai 

percaya diri dengan hasil pekerjaannya, sehingga berani menyajikan hasil 

pekerjaannya didepan. Langkah-langkah pemodelan matematika yang diterapkan 

oleh peneliti, sudah diaplikasikan dengan baik oleh beberapa siswa. Siswa terlihat 

antusias dengan model dan strategi pembelajaran yang digunakan. Hal ini 

membuat pembelajaran cukup aktif dan kondusif. 

Pertemuan ketiga pada penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 

2013. Sama halnya dengan pertemuan pertama dan kedua, pada kelas eksperimen 

I ini, diterapkan langkah-langkah pembelajaran yang tersebut di atas. Materi yang 

dibahas adalah sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Pembelajaran pada 

pertemuan ketiga dapat dikatakan lebih kondusif daripada pertemuan pertama dan 
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kedua. Peneliti sudah bisa mengorganisasikan waktu dengan baik sehingga 

rencana pembelajaran yang dirancang dapat berjalan dengan baik pula. 

Kepercayaan diri siswa terhadap kelompoknya sudah sangat baik sehingga pada 

saat fase evaluasi, tanpa ditunjuk oleh peneliti, siswa bersedia menyajikan hasil 

pekerjaannya. Bahkan kelompok yang pada pertemuan dua sudah maju, 

berkeinginan untuk menyajikan lagi.  

4.2.2 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah kedua kelas eksperimen diberi perlakuan yang berbeda, siswa dari 

kedua kelas tersebut diberi tes kemampuan pemecahan masalah yang sama. Tes 

tersebut terlaksana pada tanggal 17 Mei 2013. Soal tes terdiri dari 5 butir soal 

uraian dengan tipe soal pemecahan masalah. Adapun instrumen tes kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 31 sampai dengan Lampiran 33. 

Selanjutnya, hasil tes tersebut dianalisis dengan statistik yang sesuai untuk 

menguji kebenaran hipotesis yang telah dituliskan pada BAB 2 yaitu: (1) model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; (2) model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; 

dan (3) rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik 

daripada rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu 

soal. 
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4.2.3 Pembahasan Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas 

Eksperimen I 

Uji ketuntasan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen I 

digunakan untuk menguji hipotesis (1) yaitu model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi dimensi tiga. KKM disekolah penelitian adalah . 

Secara individu, siswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai . 

Pembelajaran dengan strategi TTW dikatakan efektif apabila hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah setelah memperoleh pembelajaran dengan model tersebut 

mencapai ketuntasan hasil belajar individual dengan ketuntasan klasikal minimal 

sebanyak 75%. Ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah siswa secara 

klasikal dapat diketahui dengan menggunakan uji proporsi satu pihak kanan.  

Berdasarkan hasil perhitungan didapat  dan . 

Karena  maka  ditolak, artinya proporsi siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal lebih dari , dengan kata lain model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga.  

Hasil ini didukung oleh sikap siswa yang aktif selama proses pembelajaran. 

Siswa memberikan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran yaitu dalam 

menemukan konsep, menyelesaikan soal-soal dengan pemodelan matematika, 

melakukan diskusi, dan evaluasi. Penggunaan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

dapat dikatakaan sebagai strategi pembelajaran yang baru dilaksanakan oleh 
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siswa. Meskipun siswa belum pernah mengenal strategi TTW, siswa terlihat 

sangat antusias dalam pembelajaran. Kendala pada pembelajaran ini, terlihat saat 

pertemuan pertama bahwa beberapa siswa masih merasa bingung menuliskan 

catatan kecil/ penyelesaian soal secara individu. Besar kemungkinan disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu permasalahan seperti yang 

diungkapkan oleh Yamin (2012, 85) bahwa aktivitas berpikir dapat dilihat dari 

proses membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika kemudian 

membuat catatan tentang apa yang telah dibaca. 

Kendala pada tahap think tersebut akan mempengaruhi tahapan selanjutnya, 

yaitu tahap talk dan write. Hal ini dikarenakan tahapan pada strategi TTW saling 

berkaitan karena alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa 

dalam berpikir, selanjutnya berbicara (dan membagi ide (sharing) dengan 

temannya sebelum menulis (Yamin, 2012: 84). Kegiatan diskusi pada pertemuan 

pertama ini berjalan lebih lama dari yang direncanakan guru. Pemahaman siswa 

pada tahapan think, sangatlah berpengaruh pada jalannya diskusi. Setelah melalui 

tahapan talk inilah, siswa mulai memahami permasalahan yang ada. Hal tersebut 

senada dengan teori yang diutarakan oleh Yamin (2012, 86) yaitu pembentukan 

ide (forming ideas) melalui proses talking, dapat meningkatkan dan menilai 

kualitas berpikir karena talking dapat membantu mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam belajar matematika.  

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan pembelajaran dengan strategi 

TTW ini kurang kondusif. Sehingga diperlukan adanya perencanaan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas yang lebih baik lagi. Salah satu cara yang dirancang 
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peneliti untuk pertemuan kedua dan ketiga yaitu memodifikasi tahapan think 

dengan memberikan sedikit umpan dan arahan dari permasalahan yang ada, 

sehingga siswa merasa lebih mudah memahami permasalahan dan tidak merasa 

bingung dengan apa yang harus dilaksanakan pada tahap ini. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga terjadi kegiatan pembelajaran yang lebih 

baik. Penggunaan strategi TTW mendapatkan respon yang baik dari siswa. Hal ini 

terlihat pada aktivitas menulis (write), peneliti melihat perkembangan yang lebih 

baik yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang lebih runtut. 

Hasil penelitian Sugandi (2011: 56) menyatakan bahwa hal-hal yang 

dimiliki oleh model pembelajaran kooperatif tipe TTW memfasilitasi 

berkembangnya kemampuan pemecahan masalah pada diri siswa karena kegiatan-

kegiatan pada tahapan Think-Talk-Write merupakan indikator-indikator dari 

kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis. Pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran TTW lebih aktif dan menarik. Guru tidak 

sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan memfasilitasi siswa 

untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa memiliki pemahaman 

yang lebih mantap terhadap materi sudut pada ruang dimensi tiga.  

Siswa yang mencapai ketuntasan hasil tes individual sebanyak 28, 

sedangkan 3 orang siswa yang lain masih belum mencapai ketuntasan individual. 

Prosentase ketuntasan hasil tes individual sebesar . Perolehan nilai yang 

diperoleh siswa bervariasi dengan rentang nilai . Keragaman nilai yang 

diperoleh ini kemungkinan besar disebabkan oleh pemahaman awal siswa yang 

berbeda pada saat tahapan think. Walaupun selanjutnya dilakukan diskusi, siswa 
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akan cenderung lebih mengingat penyelesaian soal dengan pemahaman yang 

diperoleh secara individu.  

 

4.2.4 Pembahasan Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas 

Eksperimen II 

Uji ketuntasan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen II 

digunakan untuk menguji hipotesis (2) yaitu model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga. KKM disekolah 

penelitian adalah . Secara individu, siswa dikatakan tuntas jika memperoleh 

nilai . Pembelajaran dengan strategi small-group work berbantuan kartu soal 

dikatakan efektif apabila hasil tes kemampuan pemecahan masalah setelah 

memperoleh pembelajaran dengan model tersebut mencapai ketuntasan hasil 

belajar individual dengan ketuntasan klasikal minimal sebanyak . Ketuntasan 

tes kemampuan pemecahan masalah siswa secara klasikal dapat diketahui dengan 

menggunakan uji proporsi satu pihak kanan. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat  dan . 

Karena  maka  ditolak, artinya proporsi siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal lebih dari , dengan kata lain model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga. 

Penerapan strategi Small-Group Work dalam pelajaran matematika dapat 

dikatakan sebagai strategi pembelajaran yang baru dilaksanakan oleh siswa. Siswa 
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telah mengenal strategi pembelajaran ini dengan nama diskusi kelompok. Strategi 

belajar diskusi kelompok sudah sering digunakan oleh guru mata pelajaran lain, 

seperti Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Sosial. Meskipun 

demikian, siswa belum pernah mendapatkan strategi pembelajaran tersebut dalam 

mata pelajaran matematika. 

Penggunaan strategi Small-Group Work untuk menemukan konsep 

matematika dan penyelesaian pemecahan masalah matematika masih dirasa asing 

oleh siswa. Siswa belum terbiasa menemukan konsep dengan langkah-langkah 

konstruktivis. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran pertemuan pertama, siswa 

memerlukan waktu yang relatif lama dalam berdiskusi menemukan konsep dan 

menyelesaikan soal. Lamanya waktu yang digunakan untuk diskusi membuat 

peneliti merasa kesulitan dalam pengorganisasian waktu berikutnya. Sehingga 

diperlukan adanya perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang lebih 

baik lagi. Salah satu cara yang dirancang peneliti untuk pertemuan kedua dan 

ketiga yaitu memberikan sedikit arahan kepada siswa, baik dalam hal menemukan 

konsep ataupun menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga terjadi kegiatan pembelajaran yang lebih 

baik. Pemberian arahan dari peneliti, mendorong beberapa siswa terlihat sangat 

aktif dalam berdiskusi sehingga siswa dapat dengan cepat menemukan konsep 

yang akan dibangun. Hal ini telah diungkapkan oleh Yamin (2012, 72) bahwa 

group work melibatkan siswa secara aktif dalam belajar sehingga dapat 

meningkatkan prestasi. Beberapa siswa akan sangat efektif ketika menjelaskan 
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idenya pada yang lain. Hal ini dapat membantu pemahaman bagi anggota group 

untuk ketuntasan materi pelajaran. 

Siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar individual sebanyak 29, 

sedangkan 3 orang siswa yang lain masih belum mencapai ketuntasan individual. 

Prosentase ketuntasan hasil tes individual sebesar . Perolehan nilai yang 

diperoleh siswa kurang bervariasi, karena terletak pada rentang nilai . 

Kebanyakan siswa mendapatkan nilai tepat di atas batas KKM yaitu 76. 

Pengelompokan nilai yang diperoleh kemungkinan besar disebabkan oleh 

pemahaman siswa dalam penemuan konsep. Penggunaan diskusi dimungkinkan 

membuat siswa dalam satu kelompok akan memperoleh pemahaman materi yang 

sama. 

 

4.2.5 Pembahasan Uji Perbedaan Rata-rata Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata, uji satu pihak 

yaitu pihak kanan dengan rumus uji . Uji perbedaan rata-rata ini digunakan untuk 

menguji hipotesis (3) yaitu rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa dalam pembelajaran yang menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

lebih baik daripada rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan 

kartu soal. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah, diperoleh  dan . Karena 
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 maka  ditolak, artinya rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen I lebih baik dari rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen II. Dengan kata lain, rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik daripada rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kedua kelas eksperimen adalah sebagai berikut: 

(1) Kegiatan-kegiatan pada tahapan Think-Talk-Write merupakan indikator-

indikator dari kemampuan pemecahan masalah, tahapan-tahapan pada strategi 

Think-Talk-Write (TTW) dapat mendukung siswa lebih aktif dalam 

menyelesaikan soal-soal kemampuan pemecahan masalah.. Tahapan think 

yang tidak terdapat pada strategi Small-Group Work memberikan pengaruh 

cukup besar pada kemampuan pemecahan masalah siswa; 

(2) Pada pembelajaran dengan strategi TTW, penggunaan Lembar Diskusi Siwa 

yang diberikan pada setiap siswa menuntut masing-masing siswa untuk 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah secara individu dan kemudian 

berdiskusi dengan kelompok. Hal tersebut membuat semua siswa berlatih 

menyelesaikan masalah dan mengungkapkan ide/pendapat dari penyelesaian 

masalah tersebut, sehingga siswa lebih mudah mengingat materi yang telah 

dipelajari. Berbeda dengan penggunaan Kartu Soal pada pembelajaran dengan 

strategi Small-Group Work yang menuntut siswa untuk berdiskusi 
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menyelesaikan masalah. Siswa cenderung mengandalkan siswa yang 

dianggap pintar dalam kelompoknya untuk mengungkapkan ide/pendapat dari 

penyelesaian masalah tersebut. 

Penelitian yang mendukung terkait tentang kedua strategi pembelajaran 

tersebut diantaranya adalah penelitian Tisngati (2011: 102) yang menyatakan 

bahwa strategi TTW lebih baik dari TPS: 

Terdapat perbedaan pengaruh antara penerapan strategi pembelajaran 

TTW dengan TPS terhadap hasil belajar matematika, terlihat dari efek 

faktor  atau  sehingga  ditolak. Hal ini 

berarti Hasil belajar siswa dengan strategi pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) lebih baik daripada hasil belajar siswa dengan strategi 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) pada materi fungsi. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2011: 102) juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran TTW lebih baik dari model pembelajaran 

NHT: 

Model pembelajaran NHT dan TTW dalam penelitian ini, keduanya 

merupakan model pembelajaran kooperatif. Rata-rata hasil belajar siswa 

yang menggunakan model pembelajaran TTW lebih tinggi dibanding 

dengan rata-rata hasil belajar yang diajar menggunakan model 

pembelajaran NHT. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran 

TTW siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapat 

yaitu pada langkah pembelajaran Talk. Pendapat-pendapat siswa 

mengenai konsep kubus dan balok dalam pembelajaran dapat 

membangun pemahaman siswa yang lebih kuat. Selain itu, dalam 

pembelajaran TTW siswa juga dituntut untuk menuangkan pendapatnya 

ke dalam tulisan yang menjadi rekapan hasil pemikiran siswa pada 

pembelajaran write sehingga memori siswa lebih kuat. 

 

Perlu diingat bahwa penelitian pendidikan adalah bukan eksperimen murni, 

tetapi eksperimen semu (quasy experiment). Karena masih terdapat variabel luar 

yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat. Hal ini dapat 

terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol. Artinya, manusia mempunyai 
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banyak faktor yang tidak dapat dimungkinkan kemunculannya. Faktor-faktor 

itulah yang seringkali diabaikan oleh peneliti.  

 

4.2.6 Persamaan Perlakuan pada Kelas Eksperimen I dan Kelas Eksperimen 

II 

Pada pelaksanaannya, pembelajaran di kedua kelas eksperimen ini 

mempunyai persamaan yaitu terletak pada penggunaan pemodelan matematika 

dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah 

pemodelan matematika dalam menyelesaikan soal, yaitu: (1) menentukan besaran, 

(2) menentukan lambang besaran, (3) menentukan hukum yang berperan pada 

masalah, (4) menentukan model matematika, (5) menentukan solusi model, dan 

(6) menginterpretasikan solusi model yang merupakan solusi masalah (Chotim, 

2009). Dalam penelitian ini, peneliti meringkas langkah-langkah pemodelan itu 

menjadi 4 tahapan, yaitu (1) identifikasi besaran yang terlibat dan pemberian 

lambang, (2) ilustrasi masalah, (3) mencari solusi masalah, dan (4) menuliskan 

simpulan. 

Pada tahapan yang pertama yaitu identifikasi besaran yang terlibat dan 

pemberian lambang. Siswa menuliskan besaran apa saja yang terdapat pada 

permasalahan yang ditanyakan, menuliskan langkah-langkah menentukan sudut, 

dan menuliskan lambang-lambang yang digunakan dalam penentuan sudut pada 

bangun ruang tersebut. Tahap yang kedua adalah ilustrasi masalah. Pada tahap ini, 

siswa menggambar bangun ruang dan sudut yang ditanyakan dengan 

menggunakan langkah-langkah penentuan sudut yang sudah dituliskan pada tahap 

pertama. Pada umumnya, siswa melaksanakan dua tahapan diatas secara 
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bersamaan. Siswa merasa lebih mudah dalam mengerjakan soal apabila setelah 

menuliskan satu langkah penentuan sudut, siswa langsung menggambarkan 

langkah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa siswa yang tidak menuliskan 

langkah-langkah dalam menentukan sudut, walaupun siswa tersebut menggambar 

sudut yang ditanyakan dengan benar. 

Tahap yang ketiga adalah mencari solusi. Setelah siswa mendefinisikan 

sudut yang ditanyakan dalam soal, siswa harus menghitung besar sudut tersebut. 

Dalam tahapan ini, siswa akan membuat model matematika, melakukan 

perhitungan matematika untuk mendapatkan solusi dari model matematika 

menggunakan hukum yang berperan pada masalah/soal tersebut.  

Tahapan yang terakhir adalah penulisan simpulan. Siswa menuliskan 

simpulan yang diperoleh dari tahapan ketiga yaitu menuliskan besar sudut yang 

ditanyakan. Pada umumnya, siswa sudah bisa menuliskan simpulan dari 

penyelesaian pemecahan masalah tersebut. Hal ini dikarenakan siswa sudah 

terbiasa menuliskan simpulan dalam setiap penyelesaian soal-soal matematika.  

Pemodelan matematika yang diterapkan pada kedua kelas eksperimen 

tersebut bertujuan agar pola pikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah menjadi lebih terstruktur. Siswa dilatih untuk tidak hanya 

menghafalkan rumus tetapi siswa secara tidak langsung diarahkan untuk belajar 

membangun pengetahuannya sendiri dalam mendapatkan solusi masalah.  

Pada penelitian ini, pemodelan matematika mendapat respon positif dari 

sebagian besar siswa. Siswa menjadi lebih antusias dalam mengerjakan soal. Pada 

saat menyelesaikan soal sesuai dengan langkah-langkah pemodelan matematika 
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tersebut, siswa merasa dibimbing dan diarahkan dengan alur logika yang runtut 

menuju pada solusi masalah dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan 

algoritma yang biasanya digunakan oleh siswa.  

 

4.2.7 Keterbatasan pada Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pengorganisasian Waktu yang Kurang Baik 

Pengorganisasian waktu merupakan salah satu kendala yang dirasakan oleh 

peneliti. Pengorganisasian waktu yang kurang baik terjadi pada pertemuan 

pertama, baik di kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen II. Salah satu 

penyebabnya adalah waktu yang digunakan dalam pembentukan kelompok. Siswa 

harus menyesuaikan tempat duduk yang berdekatan dengan anggota kelompok 

yang lain. Selain itu pada kelas eksperimen II, siswa merasa kurang setuju dengan 

pembagian kelompok yang telah direncanakan oleh peneliti. Sehingga peneliti 

harus memberi pengertian bahwa dasar dari pembagian kelompok tersebut adalah 

nilai Ujian Akhir Semester Gasal. 

(2) Minimnya Waktu untuk Penelitian 

Proses pembelajaran yang berdurasi 90 menit pada setiap pertemuan ini 

dirasa sangat kurang oleh peneliti. Strategi pembelajaran yang bertumpu pada 

kegiatan diskusi ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedikitnya waktu 

tersebut berakibat pada tingkat pemahaman siswa. Dengan waktu yang sangat 

singkat membuat siswa kekurangan latihan soal-soal pemecahan masalah. 
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5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4, diperoleh 

simpulan keefektifan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) dan Small-Group Work berbantuan kartu soal terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMA Negeri 7 Purworejo pada materi dimensi 

tiga. Simpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan uji statistik hipotesis pertama diperoleh  dan 

. Jelas , hal ini berarti model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; 

(2) Berdasarkan uji statistik hipotesis kedua diperoleh  dan 

. Jelas , hal ini berarti model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi dimensi tiga; 

(3) Berdasarkan uji statistik hipotesis ketiga diperoleh  dan 

. Jelas , sehingga diartikan bahwa rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik daripada rata-rata 
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hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan peneliti 

sebagai berikut: 

(1) Dalam pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work 

sebaiknya guru memberikan batasan waktu dalam kegiatan diskusi yang 

disesuaikan dengan banyaknya dan tingkat permasalahan yang diberikan 

kepada siswa. 

(2) Dalam pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dan Small-Group Work 

sebaiknya guru memberikan bimbingan dan arahan tidak hanya kepada setiap 

kelompok tetapi juga melalui pendekatan secara individual sehingga dapat 

mengetahui peran aktif siswa. 

(3) Karena strategi Think-Talk-Write (TTW) lebih baik daripada strategi Small-

Group Work , maka strategi TTW dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat dipilih untuk topik-topik tertentu dalam matematika. 

(4) Penelitian ini hanya mengkaji faktor strategi pembelajaran terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. Harapannya dilakukan penelitian lanjut 

yang mengkaji faktor-faktor lain sebagai pengembangan dan penyempurna 

penelitian ini. Maka dari itu, bagi para peneliti yang berminat 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar dan rujukan penelitian. 
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DAFTAR NAMA SISWA  

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II  

 

KELAS EKSPERIMEN I KELAS EKSPERIMEN II 

KODE NAMA KODE NAMA 

E1-01 Agatha Alda Aldiana E2-01 Adjie Saputro 

E1-02 Alfi Ota Pangestika E2-02 Alif Adhi Fauzan  

E1-03 Azharul Mustaman E2-03 Alvio Putri Matahari  

E1-04 Bayu Didik Setyawan E2-04 Azizah Galuh Puspasari  

E1-05 Dika Puji Hartati E2-05 Bardani  

E1-06 Dwi Ratna Sari E2-06 Choirun Nisak  

E1-07 Dza’aini Ufida E2-07 Diaz Agasta Eko W.  

E1-08 Erma Erfiana E2-08 Dicky Wahyu P.  

E1-09 Giti Fauziah E2-09 Eeng Dista Panca H.  

E1-10 Handhono Huda E2-10 Era Yuniar Tri N.  

E1-11 Huriah Hasanah E2-11 Fadhila Hanasari  

E1-12 Husain Suryo Atmojo E2-12 Firdatus Soimah  

E1-13 Khafiq Anas Hamzah E2-13 Firman Tri Anggara  

E1-14 Lusy Nurmalasari E2-14 Gevin Akbar  

E1-15 Mela Redianti Utami E2-15 Giovani Anggasta Djaja  

E1-16 Mery Ayu Windaryani E2-16 Helmi Fauzan M.  

E1-17 Muftihatul Farikhah E2-17 Hemita Haryani  

E1-18 Mugi Astuti E2-18 Hilma Sulistyorini 

E1-19 Nurlia Ika Safitri E2-19 Ira Ambarwati  

E1-20 Panji Kusantoro E2-20 Marwiah Yuli Prasiwi  

E1-21 Praditya Ariyadi E2-21 Meidy Mahendra  

E1-22 Restu Zulaekha E2-22 Mella Putri Marthania  

E1-23 Rizka Sari E2-23 Miftahul Huda S.  

E1-24 Rois Manudin E2-24 Muhammad FridhoS. 

E1-25 Sadza Maulidya Sari E2-25 Patriarkhi Nuru Anisa  

E1-26 Siti Nur Halimah E2-26 Ria Noviana  

E1-27 Syamsul Hidayat E2-27 Ria Sukma Afriyani  

E1-28 Thalita Bela Amalia E2-28 Rinawati  

E1-29 Windy Ika Safitri E2-29 Rofikasari Zulaifah  

E1-30 Yoga Nur Hijrianto E2-30 Roy Irvan 

E1-31 Yusuf Zamrud Romadhon E2-31 Vidya Aprilia Nur A.  

  E2-32 Wahyu Nur Prabowo  
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DAFTAR NAMA SISWA  

KELAS UJI COBA 

 

KODE NAMA 

UC-1 Ahmad Sofyan 

UC-2 Amin Nur Ahmad 

UC-3 Anna Fathonah 

UC-4 Annis Maulia Fatima Tuzzahroh 

UC-5 Devita Riskania I. 

UC-6 Devy Restyani 

UC-7 Dwi Andri Saputro 

UC-8 Eyun Setian 

UC-9 Firstiani Fortune Siwi Sunarya 

UC-10 Hendrawan Muhammad Rizky 

UC-11 Ida Prih Hantari 

UC-12 Ika Tita Safira 

UC-13 Kathrina Natalia Maharani 

UC-14 Kurnia Aini 

UC-15 Lia Fani Nugraheni 

UC-16 Lusiana Pusparani 

UC-17 Mariska Prabandaru 

UC-18 Muhammad Nur Ananda H. 

UC-19 Noviana Scherly Nugraneny 

UC-20 Rayi Rahmawan 

UC-21 Riza Annisa Putri 

UC-22 Rofiq Nur Arif Hidayat 

UC-23 Silfia Retno Ika Safitri 

UC-24 Sri Sariyati 

UC-25 Supriyono 

UC-26 Widyastuti 

UC-27 Wulan Sari Agustiningsih 
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DAFTAR NILAI AWAL SISWA 

 KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II 

 

KELAS EKSPERIMEN I KELAS EKSPERIMEN II 

KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 55 E2-01 54 

E1-02 67 E2-02 48 

E1-03 79 E2-03 94 

E1-04 52 E2-04 71 

E1-05 92 E2-05 60 

E1-06 71 E2-06 67 

E1-07 62 E2-07 65 

E1-08 75 E2-08 54 

E1-09 72 E2-09 69 

E1-10 36 E2-10 58 

E1-11 75 E2-11 51 

E1-12 69 E2-12 58 

E1-13 64 E2-13 85 

E1-14 38 E2-14 69 

E1-15 74 E2-15 52 

E1-16 85 E2-16 83 

E1-17 38 E2-17 59 

E1-18 65 E2-18 88 

E1-19 61 E2-19 56 

E1-20 66 E2-20 56 

E1-21 81 E2-21 38 

E1-22 59 E2-22 57 

E1-23 77 E2-23 40 

E1-24 55 E2-24 73 

E1-25 70 E2-25 62 

E1-26 90 E2-26 87 

E1-27 67 E2-27 61 

E1-28 72 E2-28 68 

E1-29 50 E2-29 49 

E1-30 74 E2-30 32 

E1-31 77 E2-31 65 

  E2-32 60 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN I  

 

Hipotesis statistik: 

 : data berdistribusi normal 

 : data tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

 diterima jika . 

 

 

 

 

 

Uji statistik: 

Nilai maksimal = 92 

Nilai minimal = 36 

Rentang = 56 

Banyak kelas = 6 

Panjang kelas = 10

 

Daftar Distribusi Frekuensi: 

Kelas 
Interval       

36-45 3 40,5 121,5 -25,484 649,428 1948,283 

46-55 4 50,5 202 -15,484 239,750 959,001 

56-65 5 60,5 302,5 -5,484 30,073 150,364 

66-75 13 70,5 916,5 4,516 20,395 265,140 

76-85 4 80,5 322 14,516 210,718 842,872 

86-95 2 90,5 181 24,516 601,041 1202,081 

Lampiran 4 

 

 
Daerah penerimaan  

Daerah penolakan  
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Rata-rata: . 

Simpangan baku: . 

 

Daftar Frekuensi Harapan dan Pengamatan: 

Kelas 

Interval 

Batas atas 

kelas  
 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk  

Luas kelas 

untuk  
 

 
 

 

36-45 35,5 -2,28 -0,4887 0,0517 1,6027 3 1,218 

46-55 45,5 -1,53 -0,4370 0,1547 4,7957 4 0,132 

56-65 55,5 -0,78 -0,2823 0,2663 8,2553 5 1,284 

66-75 65,5 -0,04 -0,0160 0,2772 8,5932 13 2,260 

76-85 75,5 0,71 0,2612 0,1667 5,1677 4 0,264 

86-95 85,5 1,46 0,4279 0,0585 1,8135 2 0,019 

 95,5 2,21 0,4864 
   

 

 5,1769 

 

Diperoleh  dan 

. 

 

 

 

 

Jelas . 

Jadi  diterima. 

 

Penarikan kesimpulan: 

Jadi, data berdistribusi normal. 

Jumlah 31  2045,5   5367,742 

 

 
Daerah penerimaan  

Daerah penolakan  
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN II  

 

Hipotesis statistik:  

 : data berdistribusi normal 

 : data tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

 diterima jika . 

 

 

 

 

 

Uji statistik: 

Nilai maksimal = 94 

Nilai minimal = 32 

Rentang = 62 

Banyak kelas = 6 

Panjang kelas = 11

 

Daftar Distribusi Frekuensi: 

Kelas 
Interval       

32-42 3 37 111 -25,781 664,673 1994,019 

43-53 4 48 192 -14,781 218,485 873,941 

54-64 12 59 708 -3,781 14,298 171,574 

65-75 8 70 560 7,219 52,110 416,883 

76-86 2 81 162 18,219 331,923 663,846 

Lampiran 5 
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87-97 3 92 276 29,219 853,735 2561,206 

jumlah 32 
 

2009 
  

6681,469 

Rata-rata: . 

Simpangan baku: . 

 

Daftar Frekuensi Harapan dan Pengamatan: 

Kelas 

Interval 

Batas atas 

kelas  

 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk  

Luas kelas 

untuk  
 

 
 

 

32-42 31,5 -2,10 -0,4834 0,0672 2,1504 3 0,3357 

43-53 42,5 -1,36 -0,4162 0,1805 5,7760 4 0,5461 

54-64 53,5 -0,62 -0,2357 0,2835 9,0720 12 0,9450 

65-75 64,5 0,12 0,0478 0,2600 8,3200 8 0,0123 

76-86 75,5 0,85 0,3078 0,1396 4,4672 2 1,3626 

87-97 86,5 1,59 0,4474 0,0435 1,3920 3 1,8575 

 97,5 2,33 0,4909     

 5,0592 

 

Diperoleh  dan 

. 

 

 

 

 

Jelas . 

Jadi  diterima. 

 

Penarikan kesimpulan: 

Jadi, data berdistribusi normal. 

 

 
Daerah penerimaan  

Daerah penolakan  
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II 

 

Hipotesis statistik: 

 (sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama) 

 (sampel berasal dari kondisi yang tidak homogen/sama) 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

Kriteria yang digunakan: 

Terima  jika . 

Uji Statistik: 

Harga-harga untuk uji Bartlett: 

Sampel 

ke  
 

 
    

   197,357    5920,712 2,295   68,858 

   209,894    6506,709 2,322    71,982 

Jumlah    12427,421  140,840 

 

Dari harga-harga di atas, diperoleh: 

 

 

 

 

Diperoleh  dan . 

Jelas . 

Jadi,  diterima. 
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Kesimpulan: 

Sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama. 

UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II 

 

Hipotesis statistik: 

 , artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II; 

 , artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen 

I dan kelas eksperimen II. 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Karena  maka rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

 diterima jika  dengan . 

 

Uji statistik: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

N 31 32 

Rata-rata 65,984 62,781 

  197,357 209,894 

 

Berdasarkan data di atas diperoleh: 

 

, dengan 
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dan  

 

 

Jelas . 

Untuk  dengan  diperoleh . 

 

 

Karena  diantara  dan  artinya  maka  

diterima.  

 

Kesimpulan: 

Tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal yang signifikan antara kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. 
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KISI-KISI SOAL UJICOBA 

 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X/ Genap 

Materi Pokok : Sudut pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu :  menit 

Banyak Soal : 10 soal 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Aspek yang 

diukur 

Bentuk 

Tes 

No Butir 

Soal/ Paket 

Menentukan besar sudut 

antara dua garis, garis dan 

bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi 

tiga. 

Sudut antara dua garis 

pada bangun ruang. 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua garis 

pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 1A, 1B 

Sudut antara garis dan 

bidang pada bangun 

ruang. 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara garis dan 

bidang pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 2A, 2B 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara garis dan 

bidang pada bidang empat beraturan. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 3A, 3B 

Sudut antara dua bidang 

pada bangun ruang 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua 

bidang  pada bidang empat atau limas beraturan 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 4A, 4B 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua 

bidang pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 5A, 5B 

 

 

Purworejo,     April 2013 

Peneliti,  

 
 
Arina Dwi Nur Afriyani 

NIM 4101409016 
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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 8508112 

 

SOAL UJI COBA DIMENSI TIGA 

PAKET A 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : XI 

Hari/ Tanggal : 20 April 2013 

Alokasi Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

(1) Sebelum mengerjakan soal, tulislah 

identitas Anda pada lembar jawab yang tersedia. 

(2) Bacalah soal dengan seksama dan 

kerjakan soal dengan menggunakan algoritma yang runtut dan benar. 

(3) Banyaknya soal adalah 5 butir. 

 

SOAL: 

(1) Hitunglah besar sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus 

 dengan panjang rusuk . 

(2) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik 

potong antara  dan . Hitunglah besar sudut antara  dengan bidang 

. 

(3) Dipunyai bidang empat beraturan  dengan rusuk . Tentukan besar 

sudut antara  dengan bidang . 

(4) Tiga rusuk yang bertemu di titik  dari bidang empat  adalah saling 

tegak lurus.  dan . Hitunglah besar sudut 

antara bidang  dan bidang . 

(5) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik 

tengah . Tentukan cosinus sudut  dan . 

 

::: Selamat Mengerjakan ::: 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES UJI COBA PAKET A 

 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Penyelesaian Skor 

1. Hitunglah sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus  dengan panjang 

rusuk . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai .  

Jelas  dan  bersilangan. 

Tulis : titik tembus  pada bidang . 

Buat  pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jelas . 1 

Jelas  dan 

. 

Jelas ,  

 dan  

. 

1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 2 
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Jelas  

  

  

  

 dan 

  

  

  

  

. 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jadi, . 

1 

Jelas  

  

 

 

 

 

. 

3 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 1 12 

2. Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik potong antara  

dan . Hitunglah besar sudut antara  dengan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

1 
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lambang. Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Hubungkan . 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jadi, . 1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan  

  

2 

Jadi, . 

 

2 

Kesimpulan  Jadi,  1 

Total Skor Soal Nomor 2 9 

3. Dipunyai bidang empat beraturan  dengan rusuk . Hitunglah besar sudut antara 

 dengan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran panjang rusuk bidang empat beraturan. 

Dipunyai . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

1 
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Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas  dan . 

Jadi,  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga sama sisi. 

Jelas  merupakan garis berat. 

1 

Jelas  dan  

  

2 

Jelas  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 3 10 

4. Tiga rusuk yang bertemu di titik  dari bidang empat  adalah saling tegak lurus. 

 dan . Hitunglah besar sudut antara bidang  dan 

bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Jelas  dan . 

Dipunyai  dan . 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi  pada garis . 

Jelas   merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Jelas  tegak lurus . 

1 
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Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jadi . 1 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan . 

Jelas  merupakan garis berat dan garis tinggi dari . 

Jelas 

; 

; dan 

. 

3 

Jadi,  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 4 10 

5. Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik tengah . 

Tentukan cosinus sudut  dan . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas : perpotongan bidang  dan . 

Pilih  pada bidang . 

Jelas  tegak lurus . 

Pilih   pada bidang  yang tegak lurus . 

1 
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Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas  dan  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

, dan 

. 

3 

Jelas  

  

  

  

  

 . 

3 

Kesimpulan Jadi, = . 1 

Total Skor Soal Nomor 5 11 
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PEDOMAN PENILAIAN 

NO SOAL SKOR 

1 12 

2 9 

3 10 

 4 10 

5 11 

TOTAL 52 
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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 8508112 

 

SOAL UJI COBA DIMENSI TIGA 

PAKET B 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : XI 

Hari/ Tanggal : 22 April 2013 

Alokasi Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

(1) Sebelum mengerjakan soal, tulislah identitas Anda pada lembar jawab yang 

tersedia. 

(2) Bacalah soal dengan seksama dan kerjakan soal dengan menggunakan 

algoritma yang runtut dan benar. 

(3) Banyaknya soal adalah 5 butir. 

 

SOAL: 

(1) Hitunglah besar sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus 

 dengan panjang rusuk  dan  pertengahan garis . 

(2) Sebuah kubus  dengan panjang rusuk . Titik  pada  

sehingga . Hitunglah besar , . 

(3) Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan 

. Hitunglah cosinus sudut antara  dan bidang . 

(4) Dipunyai limas beraturan  dengan  dan tinggi limas 

. Hitunglah besar  jika  adalah titik tengah . 

(5) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Titik dan 

 masing-masing ditengah-tengah  dan . Hitunglah besar sudut 

antara bidang  dan bidang . 

 

::: Selamat Mengerjakan ::: 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES UJI COBA PAKET B 

 

No 

Aspek 

yang 

dinilai 

Penyelesaian Skor 

1. Hitunglah sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus  dengan panjang rusuk 

 dan  pertengahan garis . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  dan  bersilangan.  

Tulis : titik tembus  pada bidang .  

Buat garis  pada bidang  yang sejajar . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jelas . 1 

Jelas , 

 , 

  

 

, 

  

, 

, 

4 
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, dan 

. 

Jelas  

 

  

  

  

  

  

3 

Kesimpulan Jadi,  1 

Total Skor Soal Nomor 1 12 

2. Sebuah kubus  dengan panjang rusuk . Titik  pada  sehingga . 

Hitunglah  . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jelas . 1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 2 
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Jelas  dan 

. 

Jelas  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 2 9 

3. Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan . Hitunglah 

cosinus sudut antara  dan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran rusuk alas limas dan 

  : ukuran panjang rusuk tegak limas. 

Dipunyai  dan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga sama sisi. 

Jelas : garis tinggi dan garis berat . 

Jadi,   

3 
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, dan  

 . 

Jelas . 1 

Kesimpulan Jadi, cos . 1 

Total Skor Soal Nomor 3 9 

4. Dipunyai limas beraturan  dengan  dan tinggi limas . Hitunglah 

 jika  adalah titik tengah . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis  ukuran sisi alas limas beraturan dan 

  : ukuran tinggi limas beraturan. 

Dipunyai dan . 

Jelas . 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih  pada bidang . 

Tulis : proyeksi  pada bidang . 

Buat  pada bidang  yang melalui  tegak lurus . 

Hubungkan . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas , 

, 

 

4 
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, 

 

, 

, 

 

. 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 4 11 

5. Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Titik dan  masing-masing 

ditengah-tengah  dan . Hitunglah besar sudut antara bidang  dan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran rusuk kubus.  

Dipunyai . 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik  pada garis . 

Jelas : garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus  dan  

: garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

1 
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Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas segitigaa  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas ,  

,  

  

. 

3 

Jelas . 

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 5 10 

 

 

NO SOAL SKOR 

1 12 

2 9 

3 9 

 4 11 

5 10 

TOTAL 51 
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ANALISIS BUTIR SOAL UJICOBA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Kode 

Skor Tiap Butir (X) Skor 
Total 

(Y) 

Kuadrat 
Skor 
Total 
(Y2) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

12 9 10 10 10 12 9 9 11 10 102 

1 UC-01 7 9 3 2 5 5 5 2 1 4 43 1849 

2 UC-02 2 4 2 1 3 2 3 1 0 1 19 361 

3 UC-03 2 5 4 2 4 1 4 3 2 5 32 1024 

4 UC-04 4 6 5 3 3 8 7 5 2 5 48 2304 

5 UC-05 10 8 3 5 1 10 9 8 2 5 61 3721 

6 UC-06 4 9 3 5 5 2 5 2 2 2 39 1521 

7 UC-07 2 4 2 2 1 8 4 1 0 2 26 676 

8 UC-08 7 9 4 8 2 10 9 4 3 7 63 3969 

9 UC-09 10 8 3 6 4 1 9 3 4 5 53 2809 

10 UC-10 1 3 1 0 2 7 6 1 0 2 23 529 

11 UC-11 10 8 2 4 2 8 9 9 2 4 58 3364 

12 UC-12 3 5 6 4 2 7 9 5 3 8 52 2704 

13 UC-13 2 4 3 1 2 4 3 1 0 1 21 441 

14 UC-14 3 5 3 3 3 3 7 2 2 6 37 1369 

15 UC-15 4 6 2 2 1 5 6 2 0 3 31 961 

16 UC-16 8 8 2 2 5 1 9 3 2 4 44 1936 

17 UC-17 4 7 4 2 4 2 7 3 2 5 40 1600 

18 UC-18 2 4 2 0 2 5 5 2 0 2 24 576 

19 UC-19 4 6 2 5 2 7 8 5 3 6 48 2304 

20 UC-20 7 9 6 5 4 4 6 3 0 2 46 2116 

21 UC-21 9 8 8 5 2 4 7 4 2 5 54 2916 

22 UC-22 4 5 0 2 2 12 9 4 1 5 44 1936 

23 UC-23 6 9 2 2 4 3 6 2 2 2 38 1444 

24 UC-24 3 4 3 0 1 3 4 1 2 4 25 625 

25 UC-25 4 6 3 2 3 3 8 5 2 4 40 1600 

26 UC-26 5 7 3 1 5 4 5 4 1 3 38 1444 

27 UC-27 6 7 6 5 4 2 5 3 1 3 42 1764 

V
a

li
d

it
a

s 

∑X 133 173 87 79 78 131 174 88 41 105 
  

∑X2 849 1205 359 339 272 877 1226 392 95 493 
  

∑XY 6061 7417 3722 3721 3173 5640 7542 4055 1900 4632 
  

∑Y 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 
  

∑Y2 47863 47863 47863 47863 47863 47863 47863 47863 47863 47863 
  

rxy 0,797 0,712 0,383 0,820 0,063 0,365 0,816 0,785 0,686 0,687 
  

rtabel 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 
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No Kode 

Skor Tiap Butir (X) Skor 
Total 

(Y) 

Kuadrat 
Skor 
Total 
(Y2) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

12 9 10 10 10 12 9 9 11 10 102 

 
Kriteria Valid Valid Valid Valid 

Tidak 
Valid 

Tidak 
Valid 

Valid Valid Valid Valid 
  

R
e

li
a

b
il

it
a

s 

∑X 133 173 87 79 78 131 174 88 41 105 
  

∑X2 849 1205 359 339 272 877 1226 392 95 493 
  

σi 7,180 3,575 2,914 3,995 1,728 8,941 3,877 3,896 1,213 3,136 
  

∑Y 1089 
           

∑Y2 47863 
           

σt 145,926 
           

Σσi 40,453 
           

r11 0,903 
           

rtabel 0,381 
           

Kriteria Reliabel 
           

T
in

g
k

a
t 

K
e

su
k

a
ra

n
 B 133 173 87 79 78 131 174 88 41 105 1089 1185921 

Rata-
rata 

4,926 6,407 3,222 2,926 2,889 4,852 6,444 3,259 1,519 3,889 
  

TK 0,410 0,712 0,322 0,293 0,289 0,404 0,716 0,362 0,138 0,389 
  

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sukar Sukar Sedang Mudah Sedang Sukar Sedang 
  

D
a

y
a

 
P

e
m

b
e

d
a

 

Kriteria 

Sangat 
Baik 

Baik 
Kurang 

Baik 
Sangat 

Baik 
Kurang 

Baik 
Cukup 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Kurang 
Baik 

Baik 
  

Sign Sign 
Tidak 
Sign 

Sign 
Tidak 
Sign 

Tidak 
Sign 

Sign Sign 
Tidak 
Sign 

Sign 
  

Keterangan Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 
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ANALISIS DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJICOBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Kode 

Skor Tiap Butir (X) Skor 
Total 

(Y) 

Kuadrat 
Skor 
Total 
(Y2) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

12 9 10 10 10 12 9 9 11 10 102 

8 UC-08 7 9 4 8 2 10 9 4 3 7 63 3969 

5 UC-05 10 8 3 5 1 10 9 8 2 5 61 3721 

11 UC-11 10 8 2 4 2 8 9 9 2 4 58 3364 

21 UC-21 9 8 8 5 2 4 7 4 2 5 54 2916 

9 UC-09 10 8 3 6 4 1 9 3 4 5 53 2809 

12 UC-12 3 5 6 4 2 7 9 5 3 8 52 2704 

19 UC-19 4 6 2 5 2 7 8 5 3 6 48 2304 

4 UC-04 4 6 5 3 3 8 7 5 2 5 48 2304 

20 UC-20 7 9 6 5 4 4 6 3 0 2 46 2116 

16 UC-16 8 8 2 2 5 1 9 3 2 4 44 1936 

22 UC-22 4 5 0 2 2 12 9 4 1 5 44 1936 

1 UC-01 7 9 3 2 5 5 5 2 1 4 43 1849 

27 UC-27 6 7 6 5 4 2 5 3 1 3 42 1764 

17 UC-17 4 7 4 2 4 2 7 3 2 5 40 1600 

25 UC-25 4 6 3 2 3 3 8 5 2 4 40 1600 

6 UC-06 4 9 3 5 5 2 5 2 2 2 39 1521 

23 UC-23 6 9 2 2 4 3 6 2 2 2 38 1444 

26 UC-26 5 7 3 1 5 4 5 4 1 3 38 1444 

14 UC-14 3 5 3 3 3 3 7 2 2 6 37 1369 

3 UC-03 2 5 4 2 4 1 4 3 2 5 32 1024 

15 UC-15 4 6 2 2 1 5 6 2 0 3 31 961 

7 UC-07 2 4 2 2 1 8 4 1 0 2 26 676 

24 UC-24 3 4 3 0 1 3 4 1 2 4 25 625 

18 UC-18 2 4 2 0 2 5 5 2 0 2 24 576 

10 UC-10 1 3 1 0 2 7 6 1 0 2 23 529 

13 UC-13 2 4 3 1 2 4 3 1 0 1 21 441 

2 UC-02 2 4 2 1 3 2 3 1 0 1 19 361 

B 133 173 87 79 78 131 174 88 41 105 
  

Mean Kel 
Atas 

7,125 7,250 4,125 5,000 2,250 6,875 8,375 5,375 2,625 5,625 
  

Mean Kel 
Bawah 

2,25 4,25 2,375 1 2 4,375 4,375 1,5 0,5 2,5 
  

d 0,406 0,333 0,175 0,400 0,025 0,208 0,444 0,431 0,193 0,313 
  

Kriteria 
Sangat 

Baik 
Baik 

Kurang 
Baik 

Sangat 
Baik 

Kurang 
Baik 

Cukup 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik 

  

∑X12 64,88 13,63 102,9 52,13 195,6 65,38 18,38 54,38 165,9 29,88 
  

∑X22 5,5 37,5 6 18,5 8,5 76 46 8,5 30,5 14,5 
  

thitung 4,349 3,140 1,255 3,562 0,131 1,573 3,731 3,657 1,135 3,511 
  

ttabel 2,98 
           

Kriteria Sign Sign 
Tidak 
Sign 

Sign 
Tidak 
Sign 

Tidak 
Sign 

Sign Sign 
Tidak 
Sign 

Sign 
  

 

Lampiran 14 



137 

 

 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL URAIAN 

 

Rumus: 

 

 : koefisien korelasi antara  dan ; 

N : banyaknya subjek/siswa yang diteliti; 

 : jumlah skor tiap butir soal; 

 : jumlah skor total; 

 : jumlah kuadrat skor butir soal; 

 : jumlah kuadrat skor total. 

 

Kriteria: 

Dengan taraf signifikansi , jika  maka item tersebut valid. 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1 (paket A), selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada 

tabel analisis butir soal. 

No Kode 
Butir soal Skor total 

XY X2 Y2 No A1 
(X) 

(Y) 

1 UC-01 7 43 301 49 1849 

2 UC-02 2 19 38 4 361 

3 UC-03 2 32 64 4 1024 

4 UC-04 4 48 192 16 2304 

5 UC-05 10 61 610 100 3721 

6 UC-06 4 39 156 16 1521 

7 UC-07 2 26 52 4 676 

8 UC-08 7 63 441 49 3969 

9 UC-09 10 53 530 100 2809 

10 UC-10 1 23 23 1 529 

11 UC-11 10 58 580 100 3364 

12 UC-12 3 52 156 9 2704 

13 UC-13 2 21 42 4 441 

 

 

, dengan 
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14 UC-14 3 37 111 9 1369 

15 UC-15 4 31 124 16 961 

16 UC-16 8 44 352 64 1936 

17 UC-17 4 40 160 16 1600 

18 UC-18 2 24 48 4 576 

19 UC-19 4 48 192 16 2304 

20 UC-20 7 46 322 49 2116 

21 UC-21 9 54 486 81 2916 

22 UC-22 4 44 176 16 1936 

23 UC-23 6 38 228 36 1444 

24 UC-24 3 25 75 9 625 

25 UC-25 4 40 160 16 1600 

26 UC-26 5 38 190 25 1444 

27 UC-27 6 42 252 36 1764 

Jumlah 133 1089 6061 849 47863 
 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

 

 

 

 

 

 

  

Pada taraf nyata  dan  diperoleh tabel = . 

Karena  maka butir soal nomor 1 (paket A) valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL URAIAN 

 

Rumus: 

 

r11 : koefisien reliabilitas secara keseluruhan; 

n : banyaknya item; 

  : jumlah varians skor tiap-tiap item; 

 : varians total. 

 

Rumus untuk mencari varians adalah: 

 

 : Jumlah kuadrat skor total 

 : jumlah skor total 

 : jumlah peserta tes. 
 

Kriteria: 

Jika  maka item tes yang diujicobakan reliabel 

Perhitungan: 

Berdasarkan skor tiap butir pada tabel analisis butir soal diperoleh: 

 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai  

 

Jadi, 

 

Pada taraf nyata  dengan  diperoleh tabel = . 

Karena  maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

, dengan 

 

 

, dengan 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL URAIAN 

 

Rumus: 

 

 

Kriteria: 

Interval Tingkat Kesukaran Kriteria 

 

 

 

Sukar 

 Sedang 

 Mudah 

 

Perhitungan: 

No Kode 

Skor Tiap Butir (X) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

12 9 10 10 10 12 9 9 11 10 

1 UC-01 7 9 3 2 5 5 5 2 1 4 

2 UC-02 2 4 2 1 3 2 3 1 0 1 

3 UC-03 2 5 4 2 4 1 4 3 2 5 

4 UC-04 4 6 5 3 3 8 7 5 2 5 

5 UC-05 10 8 3 5 1 10 9 8 2 5 

6 UC-06 4 9 3 5 5 2 5 2 2 2 

7 UC-07 2 4 2 2 1 8 4 1 0 2 

8 UC-08 7 9 4 8 2 10 9 4 3 7 

9 UC-09 10 8 3 6 4 1 9 3 4 5 

10 UC-10 1 3 1 0 2 7 6 1 0 2 

11 UC-11 10 8 2 4 2 8 9 9 2 4 

12 UC-12 3 5 6 4 2 7 9 5 3 8 

13 UC-13 2 4 3 1 2 4 3 1 0 1 

14 UC-14 3 5 3 3 3 3 7 2 2 6 

15 UC-15 4 6 2 2 1 5 6 2 0 3 

16 UC-16 8 8 2 2 5 1 9 3 2 4 

17 UC-17 4 7 4 2 4 2 7 3 2 5 

18 UC-18 2 4 2 0 2 5 5 2 0 2 

19 UC-19 4 6 2 5 2 7 8 5 3 6 

20 UC-20 7 9 6 5 4 4 6 3 0 2 

21 UC-21 9 8 8 5 2 4 7 4 2 5 
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22 UC-22 4 5 0 2 2 12 9 4 1 5 

23 UC-23 6 9 2 2 4 3 6 2 2 2 

24 UC-24 3 4 3 0 1 3 4 1 2 4 

25 UC-25 4 6 3 2 3 3 8 5 2 4 

26 UC-26 5 7 3 1 5 4 5 4 1 3 

27 UC-27 6 7 6 5 4 2 5 3 1 3 

T
in

g
k

a
t 

K
e

su
k

a
ra

n
 B 133 173 87 79 78 131 174 88 41 105 

Rata-
rata 

4,926 6,407 3,222 2,926 2,889 4,852 6,444 3,259 1,519 3,889 

TK 0,410 0,712 0,322 0,293 0,289 0,404 0,716 0,362 0,138 0,389 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sukar Sukar Sedang Mudah Sedang Sukar Sedang 

 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1 (paket A), selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada 

tabel analisis butir soal. 

 

 

 

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 (soal paket A) mempunyai tingkat kesukaran 

soal yang sedang. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA DAN  

SIGNIFIKANSI DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL URAIAN 

 

A. PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA 

Rumus: 

 

 

Kriteria: 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

ke bawah 

 

 

ke atas 

kurang baik, sehingga soal tidak dipakai/ dibuang; 

cukup, sehingga soal perlu perbaikan; 

baik, sehingga soal diterima tetapi perlu diperbaiki; 

sangat baik, sehingga soal diterima; 

 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1 (soal Paket A), 

selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan 

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

No Skor Kel Atas Skor Kel Bawah 

1 7 2 

2 10 4 

3 10 2 

4 9 3 

5 10 2 

6 3 1 

7 4 2 

8 4 2 

Jumlah 57 18 

Mean 
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. 

Kesimpulan: 

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 (paket A) mempunyai daya pembeda 

sangat baik, sehingga soal diterima. 

 

B. PERHITUNGAN SIGNIFIKANSI DAYA PEMBEDA 

Rumus: 

 

Keterangan: 

  : rata-rata kelompok atas; 

  : rata-rata kelompok bawah; 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas; 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah; 

  :  (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

Kriteria: 

Dengan  dan , jika  maka 

daya pembeda soal signifikan. 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1 (Paket A), selanjutnya 

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh 

seperti pada tabel analisis butir soal. 

No Skor Kel Atas Skor Kel Bawah 
    

1 7 2 -0,125 -0,25 0,015625 0,0625 

2 10 4 2,875 1,75 8,265625 3,0625 

3 10 2 2,875 -0,25 8,265625 0,0625 

4 9 3 1,875 0,75 3,515625 0,5625 

5 10 2 2,875 -0,25 8,265625 0,0625 

6 3 1 -4,125 -1,25 17,01563 1,5625 

7 4 2 -3,125 -0,25 9,765625 0,0625 
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8 4 2 -3,125 -0,25 9,765625 0,0625 

Jumlah 57 18 

  

64,875 5,5 

Mean 
      

 

 

 

Diperoleh  dan . 

Jelas . 

 

Kesimpulan: 

Daya pembeda soal no 1 (soal paket A) signifikan. 
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INTERPRETASI ANALISIS SOAL UJI COBA  

KEMAMPUAN PEMECAHANA MASALAH 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

No Butir Soal/ 

Paket 
Validitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

Menentukan 

besar sudut 

antara dua garis, 

garis dan 

bidang, serta 

antara dua 

bidang dalam 

ruang dimensi 

tiga. 

Sudut antara 

dua garis pada 

bangun ruang. 

Siswa dapat menghitung besar 

sudut antara dua garis pada 

kubus. 

1A Valid Sangat Baik Sign Sedang Dipakai 

1B Tidak Valid Cukup Tidak Sign Sedang Dibuang 

Sudut antara 

garis dan 

bidang pada 

bangun ruang. 

Siswa dapat menghitung besar 

sudut antara garis dan bidang 

pada kubus. 

2A Valid Baik Sign Mudah Dibuang 

2B Valid Sangat Baik Sign Mudah Dipakai 

Siswa dapat menghitung besar 

sudut antara garis dan bidang 

pada bidang empat beraturan. 

3A Valid Kurang Baik Tidak Sign Sedang Dibuang 

3B Valid Sangat Baik Sign Sedang Dipakai 

Sudut antara 

dua bidang 

pada bangun 

ruang 

Siswa dapat menghitung besar 

sudut antara dua bidang  pada 

bidang empat atau limas 

beraturan 

4A Valid Sangat Baik Sign Sukar Dipakai 

4B Valid Kurang Baik Tidak Sign Sukar Dibuang 

Siswa dapat menghitung besar 

sudut antara dua bidang pada 

kubus. 

5A Tidak Valid Cukup Tidak Sign Sukar Dibuang 

5B Valid Baik Sign Sedang Dipakai 
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PEMBAGIAN KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN I 
 

No Nama Nilai Rangking Kelompok 

1. Dika Puji Hartati 92 1 1 

2. Siti Nur Halimah 90 2 2 

3. Mery Ayu Windaryani 85 3 3 

4. Praditya Ariyadi 81 4 4 

5. Azharul Mustaman 79 5 5 

6. Rizka Sari 77 6 6 

7. Yusuf Zamrud Romadhon 77 7 7 

8. Erma Erfiana 75 8 8 

9. Huriah Hasanah 75 9 8 

10. Mela Redianti Utami 74 10 7 

11. Yoga Nur Hijrianto 74 11 6 

12. Giti Fauziah 72 12 5 

13. Thalita Bela Amalia 72 13 4 

14. Dwi Ratna Sari 71 14 3 

15. Sadza Maulidya Sari 70 15 2 

16. Husain Suryo Atmojo 69 16 1 

17. Alfi Ota Pangestika 67 17 1 

18. Syamsul Hidayat 67 18 2 

19. Panji Kusantoro 66 19 3 

20. Mugi Astuti 65 20 4 

21. Khafiq Anas Hamzah 64 21 5 

22. Dza’aini Ufida 62 22 6 

23. Nurlia Ika Safitri 61 23 7 

24. Restu Zulaekha 59 24 8 

25. Agatha Alda Aldiana 55 25 8 

26. Rois Manudin 55 26 7 

27. Bayu Didik Setyawan 52 27 6 

28. Windy Ika Safitri 50 28 5 

29. Lusy Nurmalasari 38 29 4 

30. Muftihatul Farikhah 38 30 3 

31. Handhono Huda 36 31 2 
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KELOMPOK I 

1. Dika Puji Hartati 

2. Husain Suryo Atmojo 

3. Alfi Ota Pangestika 

KELOMPOK II 

1. Siti Nur Halimah 

2. Sadza Maulidya Sari 

3. Syamsul Hidayat 

4. Handhono Huda 

KELOMPOK III 

1. Mery Ayu Windaryani 

2. Dwi Ratna Sari 

3. Panji Kusantoro 

4. Muftihatul Farikhah 

KELOMPOK IV 

1. Praditya Ariyadi 

2. Thalita Bela Amalia 

3. Mugi Astuti 

4. Lusy Nurmalasari 

 

KELOMPOK V 

1. Azharul Mustaman 

2. Giti Fauziah 

3. Khafiq Anas Hamzah 

4. Windy Ika Safitri 

KELOMPOK VIII 

1. Erma Erfiana 

2. Huriah Hasanah 

3. Restu Zulaekha 

4. Agatha Alda Aldiana 

KELOMPOK VII 

1. Yusuf Zamrud Romadhon 

2. Mela Redianti Utami 

3. Nurlia Ika Safitri 

4. Rois Manudin 

KELOMPOK VI 

1. Rizka Sari 

2. Yoga Nur Hijrianto 

3. Dza’aini Ufida 

4. Bayu Didik Setyawan 
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PEMBAGIAN KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN II 

 

No Nama Nilai Rangking Kelompok 

1 Alvio Putri Matahari 94 1 1 

2 Hilma Sulistyorini 88 2 2 

3 Ria Noviana 87 3 3 

4 Firman Tri Anggara 85 4 4 

5 Helmi Fauzan M 83 5 5 

6 Muhammad Fridho S 73 6 6 

7 Azizah Galuh Puspasari 70 7 7 

8 Eeng Dista Pancaha 69 8 8 

9 Gevin Akbar 69 9 8 

10 Rinawati 68 10 7 

11 Choirun Nisak 67 11 6 

12 Vidya Aprilia Nur A 64 12 5 

13 Diaz Agasta Eko W 63 13 4 

14 Patriarkhi Nurul Anisa 62 14 3 

15 Ria Sukma Afriyani 59 15 2 

16 Wahyu Nur Prabowo 59 16 1 

17 Bardani 58 17 1 

18 Hemita Hariani 57 18 2 

19 Era Yuniar Tri N 56 19 3 

20 Firdatus Soimah 56 20 4 

21 Mella Putri Marthania 54 21 5 

22 Ira Ambarwati 53 22 6 

23 Marwiah Yuli Prasiwi 53 23 7 

24 Adjie Saputro 51 24 8 

25 Dicky Wahyu P 51 25 8 

26 Giovani Anggasta djaja 49 26 7 

27 Fadhila Hanasari 48 27 6 

28 Alif Adhi Fauzan 45 28 5 

29 Rofikasari Zulaifah 45 29 4 

30 Miftahul Huda S 36 30 3 

31 Meidy Mahendra 33 31 2 

32 Roy Irvan 29 32 1 
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KELOMPOK I 

1. Alvio Putri Matahari 

2. Wahyu Nur Prabowo 

3. Bardani 

4. Roy Irvan 

 

KELOMPOK II 

1. Hilma Sulistyorini 

2. Ria Sukma Afriyani 

3. Hemita Hariani 

4. Meidy Mahendra 

 

KELOMPOK III 

1. Ria Noviana 

2. Patriarkhi Nurul Anisa  

3. Era Yuniar Tri N 

4. Miftahul Huda S 

 

KELOMPOK IV 

1. Firman Tri Anggara 

2. Diaz Agasta Eko W 

3. Firdatus Soimah 

4. Rofikasari Zulaifah 

KELOMPOK V 

1. Helmi Fauzan M 

2. Vidya Aprilia Nur A 

3. Mella Putri Marthania 

4. Alief Adhi Fauzan 

 

KELOMPOK VIII 

1. Eeng Dista Panca H 

2. Gevin Akbar 

3. Adjie Saputro 

4. Dicky Wahyu P 

KELOMPOK VII 

1. Azizah Galuh Puspasari 

2. Rinawati 

3. Marwiah Yuli Prasiwi 

4. Giovani Anggasta Djaja 

KELOMPOK VI 

1. Muhammad Fridho S 

2. Choirun Nisak 

3. Ira Ambarwati 

4. Fadhila Hanasari 
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JADWAL PENELITIAN  

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II 

 

Hari/ 

Tanggal/ 

Jam Ke- 

Selasa Jum’at Sabtu Selasa Jum’at 

7 Mei ‘13 10 Mei ‘13 11 Mei ‘13 14 Mei ‘13 17 Mei ‘13 

1 Pertemuan I 

(Kelas Eks I) 

  Pertemuan III 

(Kelas Eks I) 

 

2    

3 Pertemuan I 

(Kelas Eks II) 

Pertemuan II 

(Kelas Eks I) 

  Evaluasi 

 (Kelas Eks I) 4   

5  Pertemuan II 

(Kelas Eks II) 

  Evaluasi 

 (Kelas Eks II) 6    

7   Pertemuan III 

(Kelas Eks II) 

  

8     

 

Lampiran 22 
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PENGGALAN SILABUS 

KELAS EKSPERIMEN I (Think-Talk-Write) 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X/ Genap 

Standar Kompetensi : Geometri  

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

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3 M

enentuk

an besar 

sudut 

antara 2 

garis, 

garis 

dan 

bidang, 

serta 

antara 

dua 

bidang 

dalam 

ruang 

Sudut antara 

dua garis 

pada bangun 

ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar 

tentang sudut antara dua garis 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) melalui kegiatan: 

(a) eksplorasi; 

Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya yaitu 

tentang kedudukan suatu garis 

terhadap garis lain, 

ketegaklurusan, proyeksi, teorema 

phytagoras, dan aturan cosinus 

serta aturan sinus. Dengan tanya 

jawab siswa dibimbing untuk 

6.3.1. Menentukan 

besar sudut 

antara dua 

garis pada 

bangun 

ruang; 

Tes 

Tertulis 

Uraian Hitunglah sudut 

antara garis  dan 

 jika diketahui 

kubus  

dengan panjang 

rusuk  dan  

pertengahan garis 

. 

 

 Noorman

diri, B.K. 

2004. 

Matemati

ka SMA 

untuk 

Kelas X. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

Tampoma

s, Husein. 

2005. 

Seribu 

Pena 

Lampiran 23 
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dimensi 

tiga. 

menemukan konsep menentukan 

sudut antara dua garis. 

(b) elaborasi; 

Siswa diberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah melalui 

penyelesaian soal-soal yang 

dilakukan secara individu (think) 

kemudian melakukan diskusi 

dengan teman sekelompoknya 

(talk). 

(c) konfirmasi. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

soal pada lembar diskusi yang 

telah disediakan (write). 

Matemati

ka SMA 

untuk 

Kelas X. 

Bogor: 

Erlangga. 

 

Wirodikr

omo, 

Sartono. 

2008. 

Matemati

ka untuk 

SMA 

Kelas X. 

Jakarta: 

PT Gelora 

Aksara 

Pratama. 

 

Sukino. 

2007. 

Matemati

ka Jilid 1B 

untuk 

Kelas X. 

Jakarta: 

Sudut antara 

garis dan 

bidang pada 

bangun ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar 

tentang sudut antara garis dan bidang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) melalui kegiatan: 

(a) eksplorasi; 

Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya yaitu 

tentang kedudukan suatu garis 

terhadap bidang. Dengan tanya 

jawab siswa dibimbing untuk 

6.3.2. Menentukan 

besar sudut 

antara garis 

dan bidang 

pada bangun 

ruang; 

Sebuah kubus 

 

dengan panjang 

rusuk . Titik  

pada  sehingga 

. 

Hitunglah  

bidang . 
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menemukan konsep menentukan 

sudut antara garis dan bidang. 

(b) elaborasi; 

Siswa diberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah melalui 

penyelesaian soal-soal yang 

dilakukan secara individu (think) 

kemudian melakukan diskusi 

dengan teman sekelompoknya 

(talk). 

(c) konfirmasi. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

soal pada lembar diskusi yang 

telah disediakan (write). 

Erlangga. 

 

Sudut antara 

dua bidang 

pada bangun 

ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar 

tentang sudut antara dua bidang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) melalui kegiatan: 

(a) eksplorasi; 

Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya yaitu 

tentang kedudukan suatu bidang 

terhadap bidang lainnya. Dengan 

tanya jawab siswa dibimbing untuk 

6.3.3. Menentukan 

besar sudut 

antara dua 

bidang pada 

bangun 

ruang; 

Tiga rusuk yang 

bertemu di titik  

dari bidang empat 

 adalah 

saling tegak lurus. 

 

dan . 

Hitunglah cosinus 

sudut antara bidang 

 dan bidang 

. 
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menemukan konsep menentukan 

sudut antara dua bidang. 

(d) elaborasi; 

Siswa diberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah melalui 

penyelesaian soal-soal yang 

dilakukan secara individu (think) 

kemudian melakukan diskusi 

dengan teman sekelompoknya 

(talk). 

(e) konfirmasi. 

Siswa menuliskan penyelesaian 

soal pada lembar diskusi yang 

telah disediakan (write). 
 

Purworejo,   Mei 2013    

  Peneliti,  

 

 

 

   Arina Dwi Nur Afriyani 

   4101409016 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kelas Eksperimen I (TTW) 

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 1 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. Indikator   

6.3.4. Menentukan besar sudut antara dua garis pada bangun ruang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diharapkan siswa dapat 

menentukan besar sudut antara dua garis pada bangun ruang. 

E. Materi Pembelajaran 

Sudut Antara Dua Garis pada Ruang Dimensi Tiga 

F. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Think Talk Write (TTW) 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 1 kepada 

masing-masing siswa. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

(c) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

yaitu dapat menentukan besar sudut antara dua garis pada bangun ruang. 

 

Disiplin 

15 

menit 

Lampiran 24 
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(d) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam pemecahan 

masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang terlibat dalam 

masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana konstanta 

dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang mengendalikan masalah; 

(f) mencari solusi model; dan (g) menginterpretasi solusi model yang 

berupa solusi masalah.”   

Motivasi 

(e) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaannya. 

Apersepsi. 

(f) Dengan menjawab pertanyaan guru, siswa mengingat bab sebelumnya yaitu 

tentang kedudukan suatu garis terhadap garis lain, proyeksi, teorma 

pythagoras, perbandingan trigonometri, dan aturan sinus serta aturan 

cosinus.  

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Sebutkan kedudukan suatu garis 

terhadap garis lain? 

(1) Kedua garis itu sebidang; 

(a) Dua garis berpotongan; 

(b) Dua garis berimpit; 

(c) Dua garis sejajar; 

(2) Kedua garis tidak sebidang; 

2. Apa yang kalian ketahui tentang 

proyeksi? 

Proyeksi merupakan cara untuk 

melukis suatu bangun datar (dua 

dimensi) atau bangun ruang 

(tiga dimensi) pada bidang datar 

dengan cara menjatuhkan setiap 

titik pada bangun/bentuk ke 

bidang proyeksi. 
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3. Sebutkan macam-macam 

proyeksi? 

(a)  Proyeksi titik pada garis; 

(b)  Proyeksi garis pada garis; 

(c)  Proyeksi titik pada bidang; 

dan  

(d)  Proyeksi garis pada bidang. 

4. Dipunyai  siku-siku di , 

sebutkan teorema phytagoras 

yang berlaku pada segitiga 

tersebut? 

 

 

5. Dipunyai  siku-siku di . 

Sebutkan perbandingan 

trigonometri yang berlaku pada 

segitiga tersebut? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dipunyai segitiga lancip  

dengan panjang sisi  dan . 

Sebutkan aturan sinus yang 

berlaku pada segitiga tersebut? 

 

 

7. Dipunyai segitiga lancip  

dengan panjang sisi  dan . 

Sebutkan aturan cosinus yang 

berlaku pada segitiga tersebut? 

(a)  

(b)  

(c)  

   
 

Kegiatan Inti: 

Fase 2: menyajikan informasi 

(a) Dengan menggunakan pertanyaan konstrukstivis pada LKS 1 dan 

bimbingan guru, secara aktif siswa menemukan konsep cara menentukan 

besar sudut antara dua garis. (eksplorasi) 

 

 

Aktif 

 

 

65 

menit 
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(i) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang untuk garis  garis  

(1)  Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

 

(2)  Menentukan titik potong garis  dan garis  (sebut ). 

 

(3)  Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

 

(4)  Didefinisikan   
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(ii) Sudut Antara Dua Garis yang tidak Sebidang 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

 

(2) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

 

(3) Membuat garis  yang sejajar garis  dan melalui . 
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(4) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

 

(5) Didefinisikan  

 

(b) Dengan bimbingan guru, siswa menyelesaiakan permasalahan yang 

diberikan oleh guru. 

(1) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar 

. 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 
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Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah perpotongan garis 

 dan ? 

Jelas : perpotongan garis  

dan . 

4. Apakah sudut antara garis  

dan ? 

Jelas  

5. Hitunglah besar ! Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(2) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar 

. 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

teribat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah titik tembus garis  Jelas : titik tembus  pada 
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pada bidang ? . 

4. Tentukan garis yang sejajar 

 dan melalui titik tembus 

garis  pada bidang ? 

Jelas . 

5. Apakah sudut antara garis  

dan ? 

Jadi, . 

 

6. Hitunglah besar ! Jelas  merupakan 

segitiga sama sisi. 

Jelas . 

Jadi, . 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

masing-masing terdiri dari 4 siswa. 

(d) Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa 1. 

(e) Secara individu, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal-soal 

yang ada di Lembar Diskusi Siswa 1 dan menyelesaikan soal-soal yang 

dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab.  (Think) – (elaborasi) 

(f) Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

bisa dipikirkan secara individu. (Talk) – (elaborasi) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(g) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 1 bertanya kepada 

guru. 

Fase 5: evaluasi 

(h) Setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya, secara individu 

siswa menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 1 pada 

lembar jawaban yang disediakan (Write) – (konfirmasi) 

(i) Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Diskusi Siswa 1 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) 

(j) Jika ada siswa lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa 

tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

Masya-

rakat 

Belajar 

 

Aktif 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

Diri 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian 



163 

 

 

(k) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

didik. (konfirmasi) 

(l) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(m) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis  dengan 

teliti. (elaborasi) 

“ Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 8 cm. Hitunglah besar sudut 

antara garis AH dan DF! “ 

Fase 6: memberikan penghargaan 

(n) Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru. 

Penutup: 

(a) Secara aktif siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (konfirmasi) 

Menentukan sudut antara dua garis yang tidak sejajar melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(4) Didefinisikan . 

Menentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

(2) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(3) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(4) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(5) Didefinisikan . 

(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

baru saja dilaksanakan. 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

(1) Pada balok , , , dan . 

Hitunglah . 

(2) Dipunyai  limas beraturan T.ABCD dengan 

 

Aktif 

10 

menit 
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H. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS 1, dan Lembar Diskusi Siswa 1. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. Bogor: 

Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

Purworejo,    Mei 2013 

Peneliti, 

 

 

Arina Dwi Nur Afriyani 

NIM 4101409016 

 dan  persegi dengan panjang 

sisi 8 cm. Hitunglah cos . 

(3) Dipunyai bidang empat . Segitiga  siku-siku di , 

.  tegak lurus bidang , , dan  

terletak pada pertengahan . Hitung besar sudut antara  dengan 

. 

(d) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sudut 

antara garis dan bidang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA DUA GARIS 

PERTEMUAN KE-1 

 

(3) Kasus garis  dan garis  sebidang: 

(iv) Kasus garis   garis : 

Jika terdapat dua garis berpotongan maka yang dimaksud dengan sudut antara 

kedua garis itu adalah sudut lancip yang terjadi pada perpotongan dua garis itu 

(Iswadji, 1993:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  dan  berpotongan 

 

Keterangan:  

Tulis : titik potong garis  dan garis . 

Pilih sembarang titik  dan  yang sepihak dengan . 

Jelas . 

 

(v) Kasus garis  garis : 
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Gambar 2  dan  sejajar 

Jelas . 

 

(vi) Kasus garis  berimpit garis : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  dan  berimpit 

 

Jelas . 

 

(4) Kasus garis  dan garis  tak sebidang (  dan  bersilangan):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  dan  bersilangan 

 

Keterangan: 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Tarik garis  melalui  dan sejajar garis . 

Pilih titik-titik  pada garis  dan  pada garis  yang sepihak terhadap titik . 

Didefinisikan . 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya, Teorema Pythagoras, 

Aturan Sinus  dan Aturan Cosinus. 

 

(1) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang 

(i) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(5) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(6) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(7) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(8) Didefinisikan  ....  

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua garis pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Garis pada Bangun Ruang 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 
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(ii) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang sejajar. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii)Kasus garis   berhimpit garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang berhimpit melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang berhimpit. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Sudut Antara Dua Garis yang Tak Sebidang 

Tentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 
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(b) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(c) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(d) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(e) Didefinisikan   .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan garis  dan ? 

_______________________________________ 

(2) Apakah sudut antara garis  dan ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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(4) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

_______________________________________ 

(2) Tentukan garis yang sejajar  dan melalui 

titik tembus garis  pada bidang ? 

________________________________________________________________ 

(3) Apakah sudut antara garis  dan ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya, Proyeksi, Teorema Pythagoras,  

Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

(1) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang 

(i) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang sebidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(4) Didefinisikan .  

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang sejajar. 

(2) Didefinisikan . 

Penyelesaian: 

 
 
 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua garis pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Garis pada Bangun Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) Kasus garis  berhimpit garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang berhimpit melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang berhimpit. 

(b) Didefinisikan . 

Penyelesaian: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) Sudut Antara Dua Garis yang Tak Sebidang 

Tentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

(b) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(c) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(d) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(e) Didefinisikan .  

Penyelesaian:  
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(3) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus.  

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan garis  dan ? 

Jelas : perpotongan garis  dan . 

(2) Apakah sudut antara garis  dan ? 

Jelas  

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(4) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada . 
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(2) Tentukan garis yang sejajar  dan melalui titik tembus garis  pada bidang ? 

Jelas . 

(3) Apakah sudut antara garis  dan ? 

Jadi, . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  merupakan segitiga sama sisi. 

Jelas . 

Jadi, . 
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Lembar  Diskusi  Siswa 1 
Pertemuan 1 

SUDUT ANTARA DUA GARIS PADA BANGUN RUANG 

 

Petunjuk :  (a)  Kerjakan semua soal berikut secara individu; 

 (b) Setelah selesai bergabunglah dengan kelompokmu dan 
mendiskusikan hasil jawab yang telah kalian pikirkan; 

 (c) Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah 
disediakan. 

(1)  adalah sebuah kubus dengan bidang alas  dan bidang atas . 

Tentukan sudut antara diagonal  dan diagonal ruang . 

(2) Dipunyai balok  dengan , , dan . Hitunglah 

sin . 

(3) Persegi panjang  terletak pada bidang vertikal. Segitiga sama kaki  dengan 

 terletak pada bidang horizontal. dan . 

Hitunglah besar sudut antara garis  dengan . 

 

SOAL 

LEMBAR  JAWAB 
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Kunci  Lembar  Diskusi  Siswa 1 
Pertemuan 1 

Sudut Antara Dua Garis pada Bangun Ruang 
 

(1)  adalah sebuah kubus dengan bidang alas  dan bidang atas 

. Tentukan sudut antara diagonal  dan diagonal ruang . 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Jelas  dan  bersilangan. 

Buat bidang  yang melalui . 

Tulis : titik tembus  pada bidang . 

Buat garis  melalui  dan sejajar . 

Pilih  dan . 

Jelas . 

Tinjau bidang  dan . 

Jelas . 

Jadi,  karena . 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(2) Dipunyai balok dengan , , dan . 

Hitunglah . 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

Tulis   ukuran panjang balok; 

 ukuran lebar balok; dan 

 ukuran tinggi balok.  

Dipunyai  ;  

 dan 

. 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas  : titik tembus  pada bidang  dan 

 : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

 

Jadi, sin   

Jadi, sin . 

 
(3) Persegi panjang  terletak pada bidang vertikal. Segitiga sama kaki  

dengan  terletak pada bidang horizontal. dan 

. Hitunglah besar sudut antara garis  dengan . 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai:  dan . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih  

Jelas : titik tembus  pada bidang , 

 : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di  dan segitiga  merupakan 

segitiga siku-siku di .  

Jadi,  dan 

 . 

Jelas  

  

  

  

  

 

 

Jadi, . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 1 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus dengan rusuk 8 cm. Hitunglah besar sudut 

antara garis  dan ! 

 

PENYELESAIAN: 

 

Tulis  ukuran rusuk kubus. 

Dipunyai  

Jelas  dan  bersilangan. 

Buat bidang  yang memuat . 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Buat garis  pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas  

Lihat bidang  dan bidang . 

Jelas  dan . 

Jelas  karena . 

Jelas . 

Jadi . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 1 

 

SOAL: 

(4) Pada balok , , , dan . Hitunglah 

. 

(5) Dipunyai  limas beraturan T.ABCD dengan  dan 

 persegi dengan panjang sisi 8 cm. Hitunglah cos . 

(6) Dipunyai bidang empat . Segitiga  siku-siku di , .  

tegak lurus bidang , , dan  terletak pada pertengahan . Hitung 

besar sudut antara  dengan . 

 

PENYELESAIAN: 

(1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang balok; 

 : ukuran lebar balok; dan  

 : ukuran tinggi balok. 

Dipunyai , , dan . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 
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Jelas . 

Jelas ; ; 

; dan 

. 

Jelas  

 

 

Jadi, . 

 

(2)  

 

 

 

 

Tulis  ukuran panjang sisi alas dan 

ukuran rusuk tegak limas beraturan. 

Dipunyai  dan . 

Jelas TA dan BC bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas  titik tembus  pada bidang  dan 

 garis pada bidang  yang melalui dan sejajar dengan . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki. 

Buat : garis tinggi dan garis berat . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan . 

Jadi, cos  

  

  

 

 
 



183 

 

 

Jadi, cos . 

(3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai , . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas : titik tembus  pada bidang  

Buat  garis pada bidang  yang melaui dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siki di  sehingga 

 

Jelas  merupakan segitiga siku-siki di  sehingga 

 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki sehingga  

 

 

. 

Jadi, . 

. 

Jadi . 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kelas Eksperimen I (TTW)  

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 2 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. Indikator   

6.3.5. Menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang; 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diharapkan siswa dapat 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. 

E. Materi Pembelajaran 

Sudut antara Garis dan Bidang pada Ruang Dimensi Tiga 

F. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : TTW (Think Talk Write). 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan  memberi salam pada siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 2. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

(c) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

 

Disiplin 

10 

menit 

Lampiran 25 
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yaitu siswa dapat menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada 

bangun ruang. 

(d) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam pemecahan 

masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang terlibat dalam 

masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana 

konstanta dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang 

mengendalikan masalah; (f) mencari solusi model; dan (g) 

menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah.” 

Motivasi 

(e) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaannya. 

Apersepsi. 

(f) Dengan menjawab pertanyaan dari guru, siswa mengingat kembali materi 

bab sebelumnya yaitu tentang kedudukan suatu garis terhadap suatu 

bidang.   

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

Sebutkan kedudukan suatu garis 

terhadap suatu bidang? 

(1) Garis terletak pada bidang; 

(2) Garis terletak di luar bidang; 

(a) Garis memotong atau 

menembus bidang; 

(b) Garis sejajar dengan bidang; 

  
 

Kegiatan Inti: 

Fase 2: menyajikan informasi 

(a) Dengan menggunakan pertanyaan konstrukstivis pada LKS 2 dan 

bimbingan dari guru, secara aktif siswa menemukan konsep cara 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. 

(eksplorasi) 

 

 

Aktif 

 

 

 

70 

menit 
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Sudut Antara Garis dan Bidang untuk Garis  Memotong atau Menembus 

Bidang : 

(1) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

 

(2) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis . 

 

(4) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 
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(5) Hubungkan  dan . 

 

(6) Didefinisikan . 

 

(b) Dengan bimbingan guru, siswa menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru. 

Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar 

. 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 
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Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah titik tembus  

pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada 

bidang . 

4. Pilih sembarang titik pada 

! 

Pilih  

5. Apakah proyeksi titik 

tersebut pada bidang  

Jelas : proyeksi  pada . 

6. Apakah sudut antara garis 

 dan bidang ? 

Jelas . 

7. Hitunglah besar 

! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

masing-masing terdiri dari 4 siswa. 

(d) Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa 2. 

(e) Secara individu, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal-soal 

yang ada di Lembar Diskusi Siswa 2 dan menyelesaikan soal-soal yang 

dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab.  (Think) – (elaborasi) 

(f) Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang 

belum bisa dipikirkan oleh secara individu. (Talk) – (elaborasi) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(g) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

Masya-

rakat 

Belajar 

 

Aktif 
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menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 2 bertanya kepada 

guru. 

Fase 5: evaluasi 

(h) Setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya, secara individu 

siswa menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 2 pada 

lembar jawaban yang disediakan (Write) – (konfirmasi) 

(i) Dengan penuh percaya diri, siswa yang telah menyelesaikan sol-soal pada 

Lembar Diskusi Siswa 2 menyajikan hasil pekerjaannya yang selanjutnya 

ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) 

(j) Jika ada siswa lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa 

tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

(k) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

didik. (konfirmasi) 

(l) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(m) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis dengan 

teliti. (elaborasi) 

“Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan 

. Hitunglah cosinus sudut antara  dan bidang .” 

Fase 6: memberikan penghargaan 

(n) Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

Diri 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian 

Penutup: 

(a) Secara aktif, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(konfirmasi) 

Menentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(4) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(5) Hubungkan  dan . 

(6) Didefinisikan . 

 

Aktif 

5 

menit 
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(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan. 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

(1)  adalah empat pesegi panjang pada bidang horisontal dan 

 adalah empat persegi panjang pada bidang vertikal. Panjang 

, dan . Jika  dan  berturut-turut 

adalah sudut antara  dengan bidang  dan , tentukan 

. 

(2) Segitiga  dan segitiga  masing-masing adalah segitiga sama 

sisi dengan pnjang sisi . Segitiga  terletak pada bidang 

horisontal dan segitiga  terletak pada bidang vertikal. Hitunglah 

besar . 

(3) Limas beraturan  mempunyai ukuran  dan 

  Hitunglah besar . 

(d) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sudut 

antara dua bidang pada bangun ruang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

H. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS 2, dan Lembar Diskusi Siswa 2. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. 

Bogor: Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

 

 

Purworejo, Mei 2013 

Peneliti, 

 

 

Arina Dwi Nur Afriyani 

NIM 4101409016 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA GARIS DAN BIDANG 

PERTEMUAN KE-2 

 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Definisi: 

Jika suatu garis tidak tegak lurus pada suatu bidang, maka sudut antara garis itu 

dan bidang tersebut adalah sudut lancip antara garis itu dengan proyeksi garis itu 

pada bidang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 ,  memotong atau menembus  

 

Keterangan: 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Pilih sembarang titik  pada . 

Buat garis melalui  dan tegak lurus  di titik . 

Buat garis  melalui  dan . 

Didefinisikan . 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 ,  tegak lurus  

 

Jelas . 

 

(3) Kasus garis  sejajar dengan bidang : 

 

 

 

 

 

Gambar 3 ,  sejajar  

 

Jelas . 

 

(4) Kasus garis  pada bidang : 

 

 

 

 

 

Gambar 4 ,  pada  

 

Jelas .
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap biang, Proyeksi, Teorema Pythagoras,  

Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

Sudut Antara Garis dan Bidang 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Hubungkan  dan . 

(f) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
garis dan bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling tegak lurus melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling tegak lurus. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Membuat garis  pada  yang melalui  dan . 

(f) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kasus garis  sejajar bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling sejajar. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 
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(4) Kasus garis  pada bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  pada bidang . 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

_______________________________________ 

(2) Pilih sembarang titik pada ! 

_______________________________________ 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada bidang  

________________________________________________________________ 

(4) Apakah sudut antara garis  dan bidang ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap bidang, Proyeksi, Teorema Pythagoras,  

Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

Sudut Antara Garis dan Bidang 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Menentukan titik tembus pada (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis  

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Hubungkan  dan . 

(f) Didefinisikan  .  

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan peserta didik dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
garis dan bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling tegak lurus melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling tegak lurus. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Membuat garis  pada  yang melalui  dan . 

(f) Didefinisikan  .  

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kasus garis  sejajar bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling sejajar. 

(b) Didefinisikan  . 

Penyelesaian:  
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(4) Kasus garis  pada bidang : 

Tentukan sudut antara garis pada suatu bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  pada bidang . 

(b) Didefinisikan  . 

Penyelesaian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus.  

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

(2) Pilih sembarang titik pada ! 

Pilih . 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada bidang  

Jelas : proyeksi  pada . 

(4) Apakah sudut antara garis  dan bidang ? 

Jelas . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, .  
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(1) Dipunyai kubus  dengan rusuk 4 cm. Hitunglah: 

(a) sin ; dan  

(b) besar  

(2)  adalah persegi panjang yang terletak pada bidang horisontal,  adalah 

persegi panjang yang terletak pada bidang vertikal. Jarak titik  dan titik  adalah 

, panjang , dan . Misalkan  adalah sudut yang dibentuk oleh 

garis  dengan bidang . Hitunglah ! 

 

 

SOAL 

LEMBAR  JAWAB 

Petunjuk :  (a) Kerjakan semua soal berikut secara individu; 

 (b) Setelah selesai bergabunglah dengan kelompokmu dan 
mendiskusikan hasil jawab yang telah kalian pikirkan; 

 (c) Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah 
disediakan. 
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Kunci  Lembar  Diskusi  Siswa 2 

 

(1) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Hitunglah: 

(a) sin  dan  

(b)besar . 

 

Penyelesaian: 

Tulis : ukuran rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(a)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : titik tembus garis  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas . 

Jadi, sin . 

Jadi, sin . 
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(b)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada garis . 

Buat  pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas segitiga  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas

Jadi, tan  

Jelas  . 

Jadi, . 

 

(2)  adalah persegi panjang yang terletak pada bidang horisontal,  adalah 

persegi panjang yang terletak pada bidang vertikal. Jarak titik  dan titik  adalah 

, panjang , dan . Misalkan  adalah sudut yang 

dibentuk oleh garis  dengan bidang . Hitunglah ! 

Penyelesaian: 
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Jelas : titik tembus  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas segitiga  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

 dan 

  

Jadi, cos . 

Jadi, . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 2 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik potong 

antara  dan . Hitunglah besar sudut antara  dengan bidang . 

 

PENYELESAIAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih  bidang yang sejajar dengan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Hubungkan . 

Jadi, . 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan  

. 

Jadi, . 

  

Jadi,  
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 2 

 

SOAL: 

(1)  adalah empat pesegi panjang pada bidang horisontal dan  adalah empat 

persegi panjang pada bidang vertikal. Panjang , dan 

. Jika  dan  berturut-turut adalah sudut antara  dengan bidang 

 dan , tentukan . 

(2) Segitiga  dan segitiga  masing-masing adalah segitiga sama sisi dengan 

pnjang sisi . Segitiga  terletak pada bidang horisontal dan segitiga  

terletak pada bidang vertikal. Hitunglah besar . 

(3) Limas beraturan  mempunyai ukuran  dan   

Hitunglah besar . 

 

PENYELESAIAN: 

(1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai dan . 

Jelas  dan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas . 
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Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan  

 . 

Jelas  

Jadi, . 

 

Jelas : titik tembus  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan 

   

Jelas . 

Jadi, . 

Jadi  

 

(2)    

 

Tulis ukuran panjang sisi segitiga. 

Dipunyai . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis  proyeksi titik pada bidang . 
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Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di  

Jelas garis tinggi dan garis berat . 

Jelas . 

Jadi  merupakan segitiga siku-siku sama kaki. 

Jadi, . 

Jadi, . 

 

(3)    

 

Tulis   ukuran panjang rusuk alas dan 

ukuran rusuk tegak limas beraturan. 

Dipunyai  dan 

. 

Jelas : titik tembus  pada bidang  

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas  proyeksi garis  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

Jelas cos . 

Jadi,  

Jadi, . 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kelas Eksperimen I (TTW) 

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 3 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. Indikator   

6.3.6. Menentukan besar sudut antara dua bidang pada bangun ruang; 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) diharapkan siswa dapat 

menentukan  besar sudut antara dua bidang pada bangun ruang. 

E. Materi Pembelajaran 

Sudut antara Dua Bidang pada Ruang Dimensi Tiga 

F. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : TTW (Think Talk Write). 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan  memberi salam pada siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 3. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

(c) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

 

Disiplin 

10 

menit 

Lampiran 26 
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yaitu siswa dapat menentukan besar sudut antara dua bidang pada bangun 

ruang. 

(d) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam pemecahan 

masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang terlibat dalam 

masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana konstanta 

dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang mengendalikan 

masalah; (f) mencari solusi model; dan (g) menginterpretasi solusi model 

yang berupa solusi masalah.” 

Motivasi 

(e) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaannya. 

Apersepsi. 

(f) Dengan menjawab pertanyaan guru, siswa mengingat kembali materi bab 

sebelumnya yaitu tentang kedudukan suatu bidang terhadap bidang lainnya. 

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

Sebutkan kedudukan suatu bidang 

terhadap bidang lainnya? 

(1) Kedua bidang berimpit; 

(2) Kedua bidang sejajar; 

(3) Kedua bidang saling 

berpotongan. 
 

 

Kegiatan Inti: 

Fase 2: menyajikan informasi 

(a) Dengan menggunakan pertanyaan konstrukstivis pada LKS 3 dan 

bimbingan guru siswa menemukan konsep cara menentukan besar sudut 

antara dua bidang pada bangun ruang. (eksplorasi) 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

70 

menit 
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Sudut Antara Dua Bidang 

(1) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pilih titik  pada bidang . 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

 

 

 

 

 

 

(5) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 
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Didefinisikan  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Dengan bimbingan guru, siswa menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru. 

Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Tentukan 

besar . 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

3. Apakah perpotongan bidang 

 dan bidang ? 

Jelas : perpotongan bidang 

 dan bidang . 

4. Pilih sembarang titik pada 

bidang ! 

Pilih . 

5. Apakah proyeksi titik 

tersebut pada garis  

Jelas : proyeksi  pada . 

6. Apakah garis pada bidang 

 yang melalui titik 

Jelas : garis pada bidang 

 yang melalui  dan tegak 
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proyeksi dan tegak lurus 

 

lurus . 

7. Apakah sudut antara bidang 

 dan bidang ? 

Jelas . 

8. Hitunglah besar 

! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

masing-masing terdiri dari 4 siswa. 

(d) Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa 3. 

(e) Secara individu, siswa diminta memikirkan kemungkinan penyelesaian 

soal-soal yang ada di Lembar Diskusi Siswa 3 dan menyelesaikan soal-soal 

yang dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab.  (Think) – 

(elaborasi) 

(f) Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

bisa dipikirkan oleh secara individu. (Talk) – (elaborasi) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(g) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 3 bertanya kepada 

guru. 

Fase 5: evaluasi 

(h) Setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya, secara individu 

siswa menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 3 pada 

lembar jawaban yang disediakan (Write) – (konfirmasi) 

(i) Dengan penuh percaya diri, siswa yang telah menyelesaikan soal-soal pada 

Lembar Diskusi Siswa 3 menyajikan hasil pekerjaannya yang selanjutnya 

ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) 

(j) Jika ada siswa yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa tersebut 

menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

(k) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

 

Masya-

rakat 

Belajar 

 

Aktif 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

Diri 
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didik. (konfirmasi) 

(l) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(m) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis dengan 

teliti. (elaborasi) 

“Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah 

besar sudut antara bidang  dan bidang .” 

Fase 6: memberikan penghargaan 

(n) Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

 

 

Ketelitian 

Penutup: 

(a) Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (konfirmasi) 

Menentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(2) Pilih titik  pada bidang . 

(3) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(4) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(5) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(6) Didefinisian . 

(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan. 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

(1) Pada limas segi empat , bidang alas  berbentuk 

persegi panjang dengan , dan 

 Sudut  adalah sudut antara bidang 

 dan bidang . Hitunglah cos ! 

(2) Dipunyai kubus .  dan  berturut-turut adalah titik 

tengah  dan . Hitunglah . 

(3) Diketahui bidang empat  dengan  dan  bidang 

. Jika  dan , tentukanlah besar 

sudut yang dibentuk oleh bidang  dan bidang . 

 

Aktif 

10 

menit 
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(d) Guru meminta siswa untuk menyiapkan tes materi sudut pada bangun 

ruang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

H. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS, dan Lembar Diskusi Siswa. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. Bogor: 

Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA DUA BIDANG 

PERTEMUAN KE-3 

 

 Sebagian dari ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang  dan  yang 

berpotongan dinamakan sudut bidang dua atau sudut ruang. Bidang-bidang batas  dan  

disebut sisi-sisi sudut bidang dua, sedangkan  adalah rusuknya. Besar sudut sebuah 

sudut bidang dua ditentukan oleh sudut tumpuannya. Sudut tumpuan itu ada pada bidang 

tumpuan yang letaknya tegak lurus pada rusuk  (Ilman, 1972: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 , dan  berpotongan 

 

Keterangan: 

Dipunyai bidang  dan bidang , dan  berpotongan.  

Tulis : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi  pada . 

Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

Didefinisikan . 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu bidang terhadap bidang lainnya, Proyeksi, Teorema 

Pythagoras,  Aturan Sinus, dan Aturan Cosinus. 

 
  

(1) Sudut Antara dua Bidang 

 

Tentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Pilih titik  pada bidang . 

(c) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(d) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(e) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(f) Didefinisian  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 

 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 3 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menentukan dan menghitung besar sudut antara dua bidang 
pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar 

. 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan bidang  dan bidang ? 

___________________________________________ 

(2) Pilih sembarang titik pada bidang ! 

________________________________________________________________ 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada garis  

________________________________________________________________ 

(4) Apakah garis pada bidang  yang melalui titik proyeksi tersebut dan 

tegak lurus  

________________________________________________________________ 

(5) Apakah sudut antara bidang  dan bidang ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu bidang terhadap bidang lainnya, Proyeksi, Teorema 

Pythagoras,  Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 
  

(1) Sudut Antara dua Bidang 

 

Tentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Pilih titik  pada bidang . 

(c) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(d) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(e) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(f) Didefinisian  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 3 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar 

. 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan bidang  dan bidang ? 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

(2) Pilih sembarang titik pada bidang ! 

Pilih . 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada garis  

Jelas : proyeksi  pada . 

(4) Apakah garis pada bidang  yang melalui titik proyeksi tersebut dan tegak 

lurus  

Jelas : garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

(5) Apakah sudut antara bidang  dan bidang ? 

Jelas . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 
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Lembar  Diskusi  Siswa 3 

(1) Suatu balok  dengan panjang , , dan alasnya 

berbentuk persegi. Hitunglah: 

(a) sin ; 

(b) tan . 

(2) Dipunyai prisma tegak  yang alasnya segitiga sama sisi dan sisi tegaknya 

persegi. Hitunglah besar sudut antara bidang  dan . 

SOAL 

LEMBAR  JAWAB 

 

Petunjuk :  (a) Kerjakan semua soal berikut secara individu; 

 (b) Setelah selesai bergabunglah dengan kelompokmu dan 
mendiskusikan hasil jawab yang telah kalian pikirkan; 

 (c) Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah 
disediakan. 
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Kunci  Lembar Diskusi Siswa 
Pertemuan 3 

Sudut Antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
 

(1) Suatu balok  dengan panjang , , dan alasnya 

berbentuk persegi. Hitunglah: 

(a) sin ; 

(b) tan . 

Penyelesaian: 

Tulis   ukuran rusuk alas balok dan 

: ukuran tinggi balok 

Dipunyai  dan . 

 

 

(a)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih  

Jelas  proyeksi titik  pada bidang  dan 

garis pada bidang yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

Jadi, sin  

Jadi, sin 
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(b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang  

Pilih  

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Buat  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan 

 

Jadi, tan  

Jadi, tan . 

 

(2) Dipunyai prisma tegak  yang alasnya segitiga sama sisi dan sisi tegaknya 

persegi. Hitunglah besar sudut antara bidang  dan . 

Penyelesaian: 
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Tulis : ukuran rusuk prisma tegak. 

Jelas : perpotongan bidang  dan . 

Pilih . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Tulis : proyeksi  pada garis . 

Buat  pada bidang  yang tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakn segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sehingga  merupakan garis tinggi 

dan garis berat . 

Jelas  

Jadi, tan . 

Jadi,  

Jadi, . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 3 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Hitunglah besar 

sudut antara bidang  dan bidang . 

 

PENYELESAIAN: 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik pada garis . 

Jelas  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus .  

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki denga . 

Jelas  merupakan sama sisi sehingga  merupakan garis tinggi dan garis berat 

. 

Jelas   

 dan 

. 

Jadi,  
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Jadi,  

Jadi,  
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 3 

 

SOAL: 

(1) Pada limas segi empat , bidang alas  berbentuk persegi panjang 

dengan , dan  Sudut  

adalah sudut antara bidang  dan bidang . Hitunglah cos ! 

(2) Dipunyai kubus .  dan  berturut-turut adalah titik tengah  dan 

. Hitunglah . 

(3) Diketahui bidang empat  dengan  dan  bidang . Jika 

 dan , tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh 

bidang  dan bidang . 

PENYELESAIAN: 

(1)   

 

 

 

 

 

 

 

Tulis   ukuran panjang persegi panjang; 

: ukuran lebar persegi panjang; dan 

ukuran rusuk tegak limas segi empat. 

Dipunyai  

 ; dan 

 . 

Buat  pada bidang  yang tegak lurus  dan 

  pada bidang  yang tegak lurus . 
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Jelas . 

Jelas merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Jelas  

dan 

  

Jelas  

 

 

 

 

 

Jadi, .  

 

(2)     

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran rusuk kubus . 

Pilih bidang  yang sejajar bidang . 

Jelas  perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Jelas  proyeksi titik  pada  dan  

  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan . 

Jelas  
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Jadi,  

Jadi, . 

(3)   

 

Dipunyai  dan . 

Jelas  dan . 

Jelas  perpotongan bidang  dan . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Pilih . 

Tulis  proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas : garis pada bidang yang melalui titik  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan garis tinggi dan garis berat . 

Jelas  

dan  

 . 

Jelas . 

. 

Jadi, . 
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PENGGALAN SILABUS  

KELAS EKSPERIMEN II (Small-Group Work) 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X/ Genap 

Standar Kompetensi : Geometri  

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

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3 M

enentuka

n besar 

sudut 

antara 2 

garis, 

garis dan 

bidang, 

serta 

antara 

Sudut antara 

dua garis 

pada bangun 

ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar tentang 

sudut antara dua garis menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Small-Group Work  melalui 

kegiatan: 

(a) eksplorasi; 

Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu tentang kedudukan 

suatu garis terhadap garis lain, 

6.3.1. Menentukan 

besar sudut 

antara dua 

garis pada 

bangun ruang; 

Tes 

Tertulis 

Uraian Hitunglah sudut 

antara garis  dan 

 jika diketahui 

kubus  

dengan panjang 

rusuk  dan  

pertengahan garis 

. 

 

 Noorman

diri, B.K. 

2004. 

Matemati

ka SMA 

untuk 

Kelas X. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

Tampoma

s, Husein. 

Lampiran 27 
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dua 

bidang 

dalam 

ruang 

dimensi 

tiga. 

ketegaklurusan, proyeksi, teorema 

phytagoras, dan aturan cosinus serta 

aturan sinus. Secara berkelompok 

siswa diminta untuk menemukan 

konsep menentukan sudut antara dua 

garis. 

(b) elaborasi; 

Melalui diskusi kelompok, siswa 

diberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah 

melalui penyelesaian soal-soal yang 

terdapat pada kartu soal. 

(c) konfirmasi. 

Siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari.  

2005. 

Seribu 

Pena 

Matemati

ka SMA 

untuk 

Kelas X. 

Bogor: 

Erlangga. 

 

Wirodikr

omo, 

Sartono. 

2008. 

Matemati

ka untuk 

SMA Kelas 

X. Jakarta: 

PT Gelora 

Aksara 

Pratama. 

 

Sukino. 

2007. 

Matemati

ka Jilid 1B 

Sudut antara 

garis dan 

bidang pada 

bangun ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar tentang 

sudut antara garis dan bidang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Small-Group 

Work melalui kegiatan: 

(a) eksplorasi; 

6.3.2. Menentukan 

besar sudut 

antara garis 

dan bidang 

pada bangun 

ruang; 

Sebuah kubus 

 dengan 

panjang rusuk . 

Titik  pada  

sehingga . 

Hitunglah  
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Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu tentang kedudukan 

suatu garis terhadap bidang. Secara 

berkelompok siswa diminta untuk 

menemukan konsep menentukan sudut 

antara garis dan bidang. 

(b) elaborasi; 

Melalui diskusi kelompok, siswa 

diberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah 

melalui penyelesaian soal-soal yang 

terdapat pada kartu soal. 

(c) konfirmasi. 

Siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

bidang . 

 

untuk 

Kelas X. 

Jakarta: 

Erlangga. 

 

Sudut antara 

dua bidang 

pada bangun 

ruang 

Siswa diberi pengalaman belajar tentang 

sudut antara dua bidang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Small-Group Work melalui 

kegiatan: 

6.3.3. Menentukan 

besar sudut 

antara dua 

bidang pada 

bangun ruang; 

Tiga rusuk yang 

bertemu di titik  

dari bidang empat 

 adalah saling 

tegak lurus. 
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(a) eksplorasi; 

Siswa diminta mengingat kembali 

materi prasyarat yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu tentang kedudukan 

suatu bidang terhadap bidang lainnya. 

Secara berkelompok siswa diminta 

untuk menemukan konsep menentukan 

sudut antara dua bidang. 

(b) elaborasi; 

Melalui diskusi kelompok, siswa 

diberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah 

melalui penyelesaian soal-soal yang 

terdapat pada kartu soal. 

(c) konfirmasi. 

Siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

 

dan . 

Hitunglah cosinus 

sudut antara bidang 

 dan bidang  

Purworejo,  Mei 2013    

  Peneliti,  

 

 

 

   Arina Dwi Nur Afriyani 

   NIM 4101409016
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kelas Eksperimen II (Small-Group Work) 

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 1 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

I. Indikator   

6.3.7. Menentukan besar sudut antara dua garis pada bangun ruang; 

J. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Small-Group Work diharapkan siswa dapat 

menentukan besar sudut antara dua garis pada bangun ruang. 

K. Materi Pembelajaran 

Sudut antara Dua Garis 

L. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Small-Group Work. 

M. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan  memberi salam pada siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 1 pada setiap 

individu. 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

masing-masing terdiri dari 4 siswa. (Planning) 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

 

Disiplin 

15 

menit 

Lampiran 28 
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(g) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

yaitu siswa dapat menentukan dan menghitung besar sudut antara dua garis 

pada bangun ruang serta tujuan penggunaan strategi Small-Group Work. 

(Planning) 

(h) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam pemecahan 

masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang terlibat dalam 

masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana konstanta 

dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang mengendalikan masalah; 

(f) mencari solusi model; dan (g) menginterpretasi solusi model yang 

berupa solusi masalah.”   

Motivasi 

(i) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. 

Fase 2: menyajikan informasi 

Apersepsi. 

(j) Dengan menjawab pertanyaan dari guru, siswa mengingat kembali materi 

bab sebelumnya yaitu tentang kedudukan suatu garis terhadap garis lain, 

proyeksi, teorma pythagoras, perbandingan trigonometri, dan aturan sinus 

serta aturan sinus.  

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Sebutkan kedudukan suatu garis 

terhadap garis lain? 

(1) Kedua garis itu sebidang; 

(a) Dua garis berpotongan; 

(b) Dua garis berimpit; 

(c) Dua garis sejajar; 

(2) Kedua garis tidak sebidang; 

2. Apa yang kalian ketahui tentang 

proyeksi? 

Proyeksi merupakan cara untuk 

melukis suatu bangun datar (dua 
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dimensi) atau bangun ruang 

(tiga dimensi) pada bidang datar 

dengan cara menjatuhkan setiap 

titik pada bangun/bentuk ke 

bidang proyeksi. 

3. Sebutkan macam-macam 

proyeksi? 

(a)  Proyeksi titik pada garis; 

(b)  Proyeksi garis pada garis; 

(c)  Proyeksi titik pada bidang; 

dan  

(d)  Proyeksi garis pada bidang. 

4. Dipunyai  siku-siku di , 

sebutkan teorema phytagoras 

yang berlaku pada segitiga 

tersebut? 

 

 

5. 

 

Dipunyai  siku-siku di . 

Sebutkan perbandingan 

trigonometri yang berlaku pada 

segitiga tersebut? 

 

 

 

 

6. Dipunyai segitiga lancip  

dengan panjang sisi  dan . 

Sebutkan aturan sinus yang 

berlaku pada segitiga tersebut? 

 

 

7. Dipunyai segitiga lancip  

dengan panjang sisi  dan . 

Sebutkan aturan cosinus yang 

berlaku pada segitiga tersebut? 

(a)  

(b)  

(c)  
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Kegiatan Inti: 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(a) Secara berkelompok siswa mendiskusikan pertanyaan pada LKS 1 untuk 

menemukan konsep cara menentukan sudut antara dua garis. 

(implementation) – (eksplorasi)  

(i) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang untuk Garis   Garis  

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

 

(2)  Menentukan titik potong garis  dan garis  (sebut ). 

 

(3)  Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

 

(4)  Didefinisikan   

 

 

Masya-

rakat 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

menit 
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(ii) Sudut Antara Dua Garis yang tidak Sebidang 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

 

(2) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

 

(3) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 
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(4) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

 

(5) Didefinisikan  

 

(b) Guru mengkonfirmasi konsep sudut antara dua garis yang telah ditemukan 

siswa.  

(c) Secara berkelompok, siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

guru. (implementation) 

(1) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

belajar  
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No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah perpotongan garis 

 dan ? 

Jelas : perpotongan garis  

dan . 

4. Apakah sudut antara garis  

dan ? 

Jelas  

5. Hitunglah besar ! Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(2) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar 

. 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran yang 

terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 
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3. Apakah titik tembus garis  

pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada 

. 

4. Tentukan garis yang sejajar 

 dan melalui titik tembus 

garis  pada bidang ? 

Jelas . 

5. Apakah sudut antara garis  

dan ? 

Jadi, . 

 

6. Hitunglah besar ! Jelas  merupakan 

segitiga sama sisi. 

Jelas . 

Jadi, . 

(d) Guru membagikan Kartu Soal Paket 1 pada setiap kelompok. 

(e) Siswa mendiskusikan penyelesaian soal-soal pada Kartu Soal Paket 1. 

(implementation) 

 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(f) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Kartu Soal Paket 1 bertanya kepada guru. 

(implementation) 

Fase 5: evaluasi 

(g) Dengan penuh percaya diri, kelompok yang telah menyelesaikan soal-soal 

pada Kartu Soal Paket 1 menyajikan hasil pekerjaannya yang selanjutnya 

ditanggapi oleh siswa yang lain. (report) – (elaborasi)  

(h) Jika ada kelompok lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka 

kelompok tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

(i) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

didik. (konfirmasi) 

(j) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(k) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis dengan teliti. 

(elaborasi) 

“ Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 8 cm. Hitunglah besar sudut 

antara garis AH dan DF! “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

belajar 

 

Aktif 

 

 

 

Percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian 
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Fase 6: memberikan penghargaan 

(l) Kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapatkan penghargaan 

dari guru. 

Penutup: 

(a) Secara aktif, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (reflection) 

– (konfirmasi) 

Menentukan sudut antara dua garis yang tidak sejajar melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(4) Didefinisikan . 

Menentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

(2) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(3) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(4) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(5) Didefinisikan . 

(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan. (reflection) 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

(1) Pada balok , , , dan . 

Hitunglah . 

(2) Dipunyai  limas beraturan T.ABCD dengan 

 dan  persegi dengan panjang 

sisi 8 cm. Hitunglah cos . 

(3) Dipunyai bidang empat . Segitiga  siku-siku di , 

.  tegak lurus bidang , , dan  

terletak pada pertengahan . Hitung besar sudut antara  dengan 

 

Aktif 

 

10 

menit 
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. 

(d) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sudut 

antara garis dan bidang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

N. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS, dan Kartu Soal. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. 

Bogor: Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA DUA GARIS 

PERTEMUAN KE-1 

 

(1) Kasus garis  dan garis  sebidang: 

(i) Kasus garis   garis : 

Jika terdapat dua garis berpotongan maka yang dimaksud dengan sudut antara 

kedua garis itu adalah sudut lancip yang terjadi pada perpotongan dua garis itu 

(Iswadji, 1993:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  dan  berpotongan 

 

Keterangan:  

Tulis : titik potong garis  dan garis . 

Pilih sembarang titik  dan  yang sepihak dengan . 

Jelas . 

 

(ii) Kasus garis  garis : 
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Gambar 2  dan  sejajar 

Jelas . 

 

(iii) Kasus garis  berimpit garis : 

 

 

 

 

 

Gambar 3  dan  berimpit 

 

Jelas . 

 

(2) Kasus garis  dan garis  tak sebidang (  dan  bersilangan):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  dan  bersilangan 

Keterangan: 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Tarik garis  melalui  dan sejajar garis . 

Pilih titik-titik  pada garis  dan  pada garis  yang sepihak terhadap titik . 

Didefinisikan . 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya, Teorema Pythagoras, 

Aturan Sinus  dan Aturan Cosinus. 

 

(1) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang 

(i) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(4) Didefinisikan  ....  

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 

 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua garis pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Garis pada Bangun Ruang 
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(ii) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang sejajar. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii)Kasus garis   berhimpit garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang berhimpit melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang berhimpit. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Sudut Antara Dua Garis yang Tak Sebidang 

Tentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 
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(b) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(c) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(d) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(e) Didefinisikan   .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan garis  dan ? 

_______________________________________ 

(2) Apakah sudut antara garis  dan ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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(4) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

_______________________________________ 

(2) Tentukan garis yang sejajar  dan melalui 

titik tembus garis  pada bidang ? 

________________________________________________________________ 

(3) Apakah sudut antara garis  dan ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya, Proyeksi, Teorema 

Pythagoras,  Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

(1) Sudut Antara Dua Garis yang Sebidang 

(i) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang sebidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik potong garis  dan  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis  dan  pada garis . 

(4) Didefinisikan .  

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) Kasus garis   garis : 

Tentukan sudut antara dua garis sejajar melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang sejajar. 

(b) Didefinisikan . 

Penyelesaian: 

 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua garis pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Garis pada Bangun Ruang 
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(iii) Kasus garis  berhimpit garis : 

Tentukan sudut antara dua garis yang berhimpit melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang berhimpit. 

(b) Didefinisikan . 

Penyelesaian: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) Sudut Antara Dua Garis yang Tak Sebidang 

Tentukan sudut antara dua garis yang tak sebidang melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar garis  dan garis  yang tidak sebidang. 

(b) Menentukan titik tembus garis  pada bidang  (sebut ). 

(c) Membuat garis  yang sejajar  dan melalui . 

(d) Pilih sembarang titik  pada garis  dan titik  pada garis . 

(e) Didefinisikan .  

Penyelesaian:  
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(3) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus.  

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(3) Apakah perpotongan garis  dan ? 

Jelas : perpotongan garis  dan . 

(4) Apakah sudut antara garis  dan ? 

Jelas  

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(4) Dipunyai kubus  dengan  rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada . 
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(2) Tentukan garis yang sejajar  dan melalui titik tembus garis  pada bidang 

? 

Jelas . 

(3) Apakah sudut antara garis  dan ? 

Jadi, . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  merupakan segitiga sama sisi. 

Jelas . 

Jadi, . 
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KARTU SOAL PAKET 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL I 

 adalah sebuah kubus dengan bidang alas  dan 

bidang atas . Tentukan sudut antara diagonal  dan 

diagonal ruang . 

SOAL  II 

Dipunyai balok  dengan , , 

dan . Hitunglah sin . 

SOAL  III 

Persegi panjang  terletak pada bidang vertikal. Segitiga 

sama kaki  dengan  terletak pada bidang 

horizontal. dan . Hitunglah 

besar sudut antara garis  dengan . 
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Kunci  Kartu Soal Paket 1 
Pertemuan 1 

Sudut Antara Dua Garis pada Bangun Ruang 
 

(1)  adalah sebuah kubus dengan bidang alas  dan bidang atas 

. Tentukan sudut antara diagonal  dan diagonal ruang . 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Jelas  dan  bersilangan. 

Buat bidang  yang melalui . 

Tulis : titik tembus  pada bidang . 

Buat garis  melalui  dan sejajar . 

Pilih  dan . 

Jelas . 

Tinjau bidang  dan . 

Jelas . 

Jadi,  karena . 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(2) Dipunyai balok dengan , , dan . 

Hitunglah . 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

Tulis   ukuran panjang balok; 

 ukuran lebar balok; dan 

 ukuran tinggi balok.  

Dipunyai  ;  

 dan 

. 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas  : titik tembus  pada bidang  dan 

 : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

 

Jadi, sin   

Jadi, sin . 

 
(3) Persegi panjang  terletak pada bidang vertikal. Segitiga sama kaki  

dengan  terletak pada bidang horizontal. dan 

. Hitunglah besar sudut antara garis  dengan . 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai:  dan . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Jelas : titik tembus  pada bidang , 

 : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di  dan segitiga  merupakan 

segitiga siku-siku di .  

Jadi,  dan 

 . 

Jelas  

  

  

  

  

 

 

Jadi, . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 1 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus dengan rusuk 8 cm. Hitunglah besar sudut 

antara garis  dan ! 

 

PENYELESAIAN: 

 

Tulis  ukuran rusuk kubus. 

Dipunyai  

Jelas  dan  bersilangan. 

Buat bidang  yang memuat . 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Buat garis  pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

Jelas  

Lihat bidang  dan bidang . 

Jelas  dan . 

Jelas  karena . 

Jelas . 

Jadi . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 1 

 

SOAL: 

(1) Pada balok , , , dan . Hitunglah 

. 

(2) Dipunyai  limas beraturan T.ABCD dengan  dan 

 persegi dengan panjang sisi 8 cm. Hitunglah cos . 

(3) Dipunyai bidang empat . Segitiga  siku-siku di , .  

tegak lurus bidang , , dan  terletak pada pertengahan . Hitung 

besar sudut antara  dengan . 

 

PENYELESAIAN: 

(1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang balok; 

 : ukuran lebar balok; dan  

 : ukuran tinggi balok. 

Dipunyai , , dan . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih : garis pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 
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Jelas . 

Jelas ; ; 

; dan 

. 

Jelas  

 

 

Jadi, . 

 

(2)  

 

 

 

 

Tulis  ukuran panjang sisi alas dan 

ukuran rusuk tegak limas beraturan. 

Dipunyai  dan . 

Jelas TA dan BC bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas  titik tembus  pada bidang  dan 

 garis pada bidang  yang melalui dan sejajar dengan . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki. 

Buat : garis tinggi dan garis berat . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan . 

Jadi, cos  
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Jadi, cos . 

 

(3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai , . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih bidang  yang memuat . 

Jelas : titik tembus  pada bidang  

Buat  garis pada bidang  yang melaui dan sejajar . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siki di  sehingga 

 

Jelas  merupakan segitiga siku-siki di  sehingga 

 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki sehingga  

 

 

. 

Jadi, . 

. 

Jadi . 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Eksperimen II (Small-Group Work) 

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 2 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. Indikator   

6.3.2. Menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang; 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Small-Group Work diharapkan siswa dapat 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. 

E. Materi Pembelajaran 

Sudut antara Garis dan Bidang 

F. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Small-Group Work 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan  memberi salam pada 

siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 2 pada 

setiap individu. 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

 

Disiplin 

10 

menit 

Lampiran 29 
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masing-masing terdiri dari 4 siswa. (Planning) 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

(d) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

yaitu siswa dapat menentukan dan menghitung besar sudut antara garis 

dan bidang pada bangun ruang serta tujuan penggunaan strategi Small-

Group Work. (Planning) 

(e) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam pemecahan 

masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang terlibat dalam 

masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap besaran yang 

teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang itu, mana 

konstanta dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang 

mengendalikan masalah; (f) mencari solusi model; dan (g) 

menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah.”   

Motivasi 

(f) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. 

Fase 2: menyajikan informasi 

Apersepsi. 

(g) Dengan menjawab pertanyaan dari guru, siswa mengingat kembali 

materi bab sebelumnya yaitu tentang kedudukan suatu garis terhadap 

bidang dan proyeksi.  

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

Sebutkan kedudukan suatu garis 

terhadap suatu bidang? 

(1) Garis terletak pada bidang; 

(2) Garis terletak di luar bidang; 

(a) Garis memotong atau 

menembus bidang; 

(b) Garis sejajar dengan bidang; 

  
 

Kegiatan Inti:  70 
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Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(a) Secara berkelompok siswa mendiskusikan pertanyaan pada LKS 2 untuk 

menemukan konsep sudut antara garis dan bidang. (implementation) – 

(eksplorasi)  

Sudut Antara Garis dan Bidang untuk garis  memotong atau menembus 

bidang : 

(1) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

 

(2) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis . 

 

 

Masya-

rakat 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menit 
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(4) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

 

(5) Hubungkan  dan . 

 

(6) Didefinisikan . 

 

(b) Guru mengkonfirmasi konsep sudut antara garis dan bidang yang telah 

ditemukan siswa.  

(c) Secara berkelompok, siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

guru. (implementation) 

Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

belajar 
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No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran 

yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah titik tembus  

pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada 

bidang . 

4. Pilih sembarang titik pada 

! 

Pilih  

5. Apakah proyeksi titik 

tersebut pada bidang 

 

Jelas : proyeksi  pada . 

6. Apakah sudut antara garis 

 dan bidang ? 

Jelas . 

7. Hitunglah besar 

! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(d) Guru membagikan Kartu Soal Paket 2 pada setiap kelompok. 

(e) Siswa mendiskusikan penyelesaian soal-soal pada Kartu Soal Paket 2. 

(implementation) 

 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(f) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Kartu Soal Paket 2 bertanya kepada guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

belajar 

Aktif 
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(implementation) 

Fase 5: evaluasi 

(g) Dengan penuh percaya diri, kelompok yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Kartu Soal Paket 2 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (report) – (elaborasi)  

(h) Jika ada kelompok lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka 

kelompok tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

(i) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

didik. (konfirmasi) 

(j) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(k) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis dengan 

teliti. (elaborasi) 

“Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan 

. Hitunglah cosinus sudut antara  dan bidang .” 

Fase 6: memberikan penghargaan 

(l) Kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapatkan penghargaan 

dari guru. 

 

 

Percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian 

Penutup: 

(a) Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (reflection) – 

(konfirmasi) 

Menentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(2) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(3) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(4) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(5) Hubungkan  dan . 

(6) Didefinisikan . 

(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan. (reflection) 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

(1)  adalah empat pesegi panjang pada bidang horisontal dan 

 

Aktif 

 

10 

menit 
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 adalah empat persegi panjang pada bidang vertikal. Panjang 

, dan . Jika  dan  berturut-

turut adalah sudut antara  dengan bidang  dan , 

tentukan . 

(2) Segitiga  dan segitiga  masing-masing adalah segitiga 

sama sisi dengan pnjang sisi . Segitiga  terletak pada 

bidang horisontal dan segitiga  terletak pada bidang vertikal. 

Hitunglah besar . 

(3) Limas beraturan  mempunyai ukuran  dan 

  Hitunglah besar . 

(d) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sudut 

antara dua bidang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

H. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS, dan Kartu Soal. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. Bogor: 

Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

 

Purworejo,   Mei 2013 

Peneliti, 

 

 

 

Arina Dwi Nur Afriyani 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA GARIS DAN BIDANG 

PERTEMUAN KE-2 

 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Definisi: 

Jika suatu garis tidak tegak lurus pada suatu bidang, maka sudut antara garis itu 

dan bidang tersebut adalah sudut lancip antara garis itu dengan proyeksi garis itu 

pada bidang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 ,  memotong atau menembus  

 

Keterangan: 

Tulis  titik tembus garis  pada bidang . 

Pilih sembarang titik  pada . 

Buat garis melalui  dan tegak lurus  di titik . 

Buat garis  melalui  dan . 

Didefinisikan . 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 ,  tegak lurus  

 

Jelas . 

 

(3) Kasus garis  sejajar dengan bidang : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 ,  sejajar  

 

Jelas . 

 

(4) Kasus garis  pada bidang : 

 

 

 

 

 

Gambar 4 ,  pada  

Jelas . 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap biang, Proyeksi, Teorema Pythagoras,  

Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

Sudut Antara Garis dan Bidang 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Hubungkan  dan . 

(f) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Siswa(LKS) 2 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
garis dan bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling tegak lurus melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling tegak lurus. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Membuat garis  pada  yang melalui  dan . 

(f) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kasus garis  sejajar bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling sejajar. 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 
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(4) Kasus garis  pada bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  pada bidang . 

(b) Didefinisikan  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

_______________________________________ 

(2) Pilih sembarang titik pada ! 

_______________________________________ 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada bidang  

________________________________________________________________ 

(4) Apakah sudut antara garis  dan bidang ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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Prasyarat:  Kedudukan suatu garis terhadap bidang, Proyeksi, Teorema Pythagoras,  

Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 

Sudut Antara Garis dan Bidang 

(1) Kasus garis  memotong atau menembus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Menentukan titik tembus pada (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis  

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Hubungkan  dan . 

(f) Didefinisikan  .  

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
garis dan bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Kasus garis  tegak lurus bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling tegak lurus melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling tegak lurus. 

(b) Menentukan titik tembus  pada  (sebut ). 

(c) Pilih sembarang titik  pada garis . 

(d) Menentukan proyeksi  pada  (sebut ). 

(e) Membuat garis  pada  yang melalui  dan . 

(f) Didefinisikan  .  

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kasus garis  sejajar bidang : 

Tentukan sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  dan bidang  yang saling sejajar. 

(b) Didefinisikan  . 

Penyelesaian:  
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(4) Kasus garis  pada bidang : 

Tentukan sudut antara garis pada suatu bidang melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Menggambar garis  pada bidang . 

(b) Didefinisikan  . 

Penyelesaian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Tentukan besar . 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus.  

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah titik tembus garis  pada bidang ? 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

(2) Pilih sembarang titik pada ! 

Pilih . 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada bidang  

Jelas : proyeksi  pada . 

(4) Apakah sudut antara garis  dan bidang ? 

Jelas . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, .  
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KARTU SOAL PAKET 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL I 

Dipunyai kubus  dengan rusuk 4 cm. Hitunglah: 

(c) sin ; dan  

(d) besar  

SOAL  II 

 adalah persegi panjang yang terletak pada bidang 

horisontal,  adalah persegi panjang yang terletak pada 

bidang vertikal. Jarak titik  dan titik  adalah , panjang 

, dan . Misalkan  adalah sudut yang 

dibentuk oleh garis  dengan bidang . Hitunglah ! 
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Kunci  Kartu Soal 2 
Pertemuan 2 

Sudut Antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 
 

(1) Dipunyai kubus  dengan rusuk . Hitunglah: 

(a) sin  dan  

(b)besar . 

 

Penyelesaian: 

Tulis : ukuran rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(a)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : titik tembus garis  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas . 

Jadi, sin . 

Jadi, sin . 
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(b)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada garis . 

Buat  pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas segitiga  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas 

Jadi, tan  

Jelas  . 

Jadi, . 

 

(2)  adalah persegi panjang yang terletak pada bidang horisontal,  adalah 

persegi panjang yang terletak pada bidang vertikal. Jarak titik  dan titik  adalah 

, panjang , dan . Misalkan  adalah sudut yang 

dibentuk oleh garis  dengan bidang . Hitunglah ! 

Penyelesaian: 
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Jelas : titik tembus  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas segitiga  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

 dan 

  

Jadi, cos . 

Jadi, .
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 2 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk .  adalah titik 

potong antara  dan . Hitunglah besar sudut antara  dengan bidang 

. 

 

PENYELESAIAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  dan  bersilangan. 

Pilih  bidang yang sejajar dengan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Hubungkan . 

Jadi, . 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan  

. 

Jadi, . 

  

Jadi, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



282 

 

 

 

SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 2 

 

SOAL: 

(1)  adalah empat pesegi panjang pada bidang horisontal dan  adalah empat 

persegi panjang pada bidang vertikal. Panjang , dan 

. Jika  dan  berturut-turut adalah sudut antara  dengan bidang  

dan , tentukan . 

(2) Segitiga  dan segitiga  masing-masing adalah segitiga sama sisi dengan 

pnjang sisi . Segitiga  terletak pada bidang horisontal dan segitiga  

terletak pada bidang vertikal. Hitunglah besar . 

(3) Limas beraturan  mempunyai ukuran  dan   

Hitunglah besar . 

 

PENYELESAIAN: 

(1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai dan . 

Jelas  dan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 
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Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan  

 . 

Jelas  

Jadi, . 

 

Jelas : titik tembus  pada bidang   

Pilih . 

Jelas : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan 

   

Jelas . 

Jadi, . 

Jadi  

 

(2)    

 

Tulis ukuran panjang sisi segitiga. 

Dipunyai . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 
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Tulis  proyeksi titik pada bidang . 

Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di  

Jelas garis tinggi dan garis berat . 

Jelas . 

Jadi  merupakan segitiga siku-siku sama kaki. 

Jadi, . 

Jadi, . 

 

(3)    

 

Tulis   ukuran panjang rusuk alas dan 

ukuran rusuk tegak limas beraturan. 

Dipunyai  dan 

. 

Jelas : titik tembus  pada bidang  

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas  proyeksi garis  pada bidang . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

Jelas cos . 

Jadi,  

Jadi, . 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kelas Eksperimen II (Small-Group Work) 

Sekolah : SMA N 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke- : 3 

 

A.   Standar Kompetensi 

6.   Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. Kompetensi Dasar 

6.3.  Menentukan besar sudut antara dua garis, garis dan bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

C. Indikator   

6.3.3. Menentukan besar sudut antara dua bidang pada bangun ruang; 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui strategi pembelajaran Small-Group Work diharapkan siswa dapat 

menentukan besar sudut antara dua bidang pada bangun ruang. 

E. Materi Pembelajaran 

Sudut antara Dua Bidang 

F. Model dan Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Small-Group Work. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB Waktu 

Pendahuluan: 

(a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan  memberi salam pada 

siswa. 

(b) Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagikan LKS 3 pada 

setiap individu. 

(c) Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang 

 

Disiplin 

10 

menit 

Lampiran 30 
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masing-masing terdiri dari 4 siswa. (Planning) 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

(d) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

yaitu siswa dapat menentukan dan menghitung besar sudut antara garis 

dan bidang pada bangun ruang serta tujuan penggunaan strategi Small-

Group Work. (Planning) 

(e) Guru menjelaskan aktivitas pemodelan matematika yang akan dilakukan 

siswa. 

“Pemodelan matematika merupakan tahapan-tahapan dalam 

pemecahan masalah, yang meliputi: (a) identifikasi besaran yang 

terlibat dalam masalah itu; (b) memberikan lambang untuk setiap 

besaran yang teridentifikasi; (c) memberikan satuan untuk setiap 

besaran yang teridentifikasi; (d) memilah-milah dari setiap lambang 

itu, mana konstanta dan mana yang variabel; (e) mencari hukum yang 

mengendalikan masalah; (f) mencari solusi model; dan (g) 

menginterpretasi solusi model yang berupa solusi masalah.”   

Motivasi 

(f) Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu dengan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. 

Fase 2: menyajikan informasi 

Apersepsi. 

(g) Dengan menjawab pertanyaan dari guru, siswa mengingat kembali 

materi bab sebelumnya yaitu tentang kedudukan suatu bidang terhadap 

bidang lainnya. 

Sebutkan kedudukan suatu 

bidang terhadap bidang lainnya? 

(1) Kedua bidang berimpit; 

(2) Kedua bidang sejajar; 

(3) Kedua bidang saling 

berpotongan. 

    

Kegiatan Inti: 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

(a) Secara berkelompok siswa mendiskusikan pertanyaan pada LKS 3 

bagian kegiatan inti untuk menemukan konsep sudut antara dua bidang. 

 

 

 

 

70 

menit 
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(implementation) – (eksplorasi)  

Sudut Antara Dua Bidang 

(1) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pilih titik  pada bidang . 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 
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(5) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Didefinisian  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Guru mengkonfirmasi konsep sudut antara dua bidang yang telah 

ditemukan siswa.  

(c) Secara berkelompok, siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

guru. (implementation) 

Dipunyai kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan 

besar . 

No Pertanyaan Jawaban yang diharapkan 

1. Identifikasikan besaran 

yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk 

kubus. 

Dipunyai . 

2. Lukislah sudut yang 

dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

Belajar 
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3. Apakah perpotongan 

bidang  dan bidang 

? 

Jelas : perpotongan bidang 

 dan bidang . 

4. Pilih sembarang titik pada 

bidang ! 

Pilih . 

5. Apakah proyeksi titik 

tersebut pada garis  

Jelas : proyeksi  pada . 

6. Apakah garis pada bidang 

 yang melalui titik 

proyeksi dan tegak lurus 

 

Jelas : garis pada bidang 

 yang melalui  dan tegak 

lurus . 

7. Apakah sudut antara bidang 

 dan bidang ? 

Jelas . 

8. Hitunglah besar 

! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 

 

(d) Guru membagikan Kartu Soal Paket 3 pada setiap kelompok. 

(e) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan penyelesaian soal-soal pada 

Kartu Soal Paket 3. (implementation) 

 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

(f) Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Kartu Soal Paket 2 bertanya kepada guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masya-

rakat 

belajar 

 

Aktif 
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(implementation) 

 

Fase 5: evaluasi 

(g) Dengan penuh percaya diri, kelompok yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Kartu Soal Paket 2 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (report) – (elaborasi)  

(h) Jika ada kelompok lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka 

kelompok tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. 

(i) Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan perserta 

didik. (konfirmasi) 

(j) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(k) Siswa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam kuis dengan 

teliti. (elaborasi) 

“Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah 

besar sudut antara bidang  dan bidang .” 

Fase 6: memberikan penghargaan 

(l) Kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapatkan penghargaan 

dari guru. 

 

 

 

Percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian 

Penutup: 

(a) Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (reflection) – 

(konfirmasi) 

Menentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(2) Pilih titik  pada bidang . 

(3) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(4) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(5) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(6) Didefinisian . 

(b) Siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. (reflection) 

(c) Guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. 

 

Aktif 

 

10 

menit 
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(1) Pada limas segi empat , bidang alas  berbentuk 

persegi panjang dengan , dan 

 Sudut  adalah sudut antara 

bidang  dan bidang . Hitunglah cos ! 

(2) Dipunyai kubus .  dan  berturut-turut adalah titik 

tengah  dan . Hitunglah . 

(3) Diketahui bidang empat  dengan  dan  

bidang . Jika  dan , 

tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh bidang  dan 

bidang . 

(d) Guru meminta siswa untuk mempersiapkan tes kemampuan 

pemecahan masalah dengan materi sudut pada bangun ruang. 

(e) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

H. Sumber Belajar 

(1) Media/Alat       : Papan tulis, alat tulis, LKS, dan Kartu Soal. 

(2) Sumber Belajar : 

(a) Noormandiri, B.K. 2004. Matematika SMA untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

(b) Tampomas, Husein. 2005. Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X. Bogor: 

Erlangga. 

(c) Wirodikromo, Sartono. 2008. Matematika untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama. 

(d) Sukino. 2007. Matematika Jilid 1B untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

 

Purworejo,   Mei 2013 

Peneliti, 

 

 

 

Arina Dwi Nur Afriyani 

NIM 4101409016 
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BAHAN AJAR SUDUT ANTARA DUA BIDANG 

PERTEMUAN KE-3 

 

 Sebagian dari ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang  dan  yang 

berpotongan dinamakan sudut bidang dua atau sudut ruang. Bidang-bidang batas  dan  

disebut sisi-sisi sudut bidang dua, sedangkan  adalah rusuknya. Besar sudut sebuah 

sudut bidang dua ditentukan oleh sudut tumpuannya. Sudut tumpuan itu ada pada bidang 

tumpuan yang letaknya tegak lurus pada rusuk  (Ilman, 1972: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 , dan  berpotongan 

 

Keterangan: 

Dipunyai bidang  dan bidang , dan  berpotongan.  

Tulis : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi  pada . 

Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

Didefinisikan .
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Prasyarat:  Kedudukan suatu bidang terhadap bidang lainnya, Proyeksi, Teorema 

Pythagoras,  Aturan Sinus, dan Aturan Cosinus. 

 
  

(1) Sudut Antara dua Bidang 

 

Tentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Pilih titik  pada bidang . 

(c) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(d) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(e) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(f) Didefinisian  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : …………………………………………... 

Kelas : …………………………………………... 

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 3 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan siswa dapat 
menentukan dan menghitung besar sudut antara dua bidang 
pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar 

. 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan bidang  dan bidang ? 

___________________________________________ 

(2) Pilih sembarang titik pada bidang ! 

________________________________________________________________ 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada garis  

________________________________________________________________ 

(4) Apakah garis pada bidang  yang melalui titik proyeksi tersebut dan 

tegak lurus  

________________________________________________________________ 

(5) Apakah sudut antara bidang  dan bidang ? 

________________________________________________________________ 

(c) Hitunglah besar ! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 
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Prasyarat:  Kedudukan suatu bidang terhadap bidang lainnya, Proyeksi, Teorema 

Pythagoras,  Aturan Sinus dan Aturan Cosinus. 

 
  

(1) Sudut Antara dua Bidang 

 

Tentukan sudut antara dua bidang yang tidak sejajar melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(a) Menggambar bidang  dan bidang  yang tidak sejajar. 

(b) Pilih titik  pada bidang . 

(c) Proyeksikan titik  pada . (sebut  

(d) Pada  buat garis  melalui  dan tegak lurus . 

(e) Pilih  pada  sepihak dengan  dan . 

(f) Didefinisian  .... 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 3 

Tujuan : Setelah mengerjakan LKS ini, diharapkan peserta didik dapat 
menemukan konsep cara menentukan besar sudut antara 
dua bidang pada bangun ruang. 

Petunjuk : Jawablah semua pertanyaan berikut pada LKS. 

Sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
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(2) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar 

. 

Penyelesaian: 

(a) Identifikasikan besaran yang terlibat! 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

(b) Lukislah sudut yang dimaksud! 

(1) Apakah perpotongan bidang  dan bidang ? 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

(2) Pilih sembarang titik pada bidang ! 

Pilih . 

(3) Apakah proyeksi titik tersebut pada garis  

Jelas : proyeksi  pada . 

(4) Apakah garis pada bidang  yang melalui titik proyeksi tersebut dan tegak 

lurus  

Jelas : garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

(5) Apakah sudut antara bidang  dan bidang ? 

Jelas . 

(c) Hitunglah besar ! 

Jelas  persegi. 

Jelas . 

Jadi, . 
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KARTU SOAL PAKET 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL  I 

Suatu balok  dengan panjang , 

, dan alasnya berbentuk persegi. Hitunglah: 

(c) sin ; 

(d) tan . 

SOAL  II 

Dipunyai prisma tegak  yang alasnya segitiga sama 

sisi dan sisi tegaknya persegi. Hitunglah besar sudut antara 

bidang  dan . 
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Kunci  Kartu Soal Paket 3 

 

(1) Suatu balok  dengan panjang , , dan alasnya 

berbentuk persegi. Hitunglah: 

(a) sin ; 

(b) tan . 

Penyelesaian: 

Tulis   ukuran rusuk alas balok dan 

: ukuran tinggi balok 

Dipunyai  dan . 

 

(a)  

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih  

Jelas  proyeksi titik  pada bidang  dan 

garis pada bidang yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas  

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

Jadi, sin  

Jadi, sin  
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(b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang  

Pilih  

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Buat  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas dan 

 

Jadi, tan  

Jadi, tan . 

 

(2) Dipunyai prisma tegak  yang alasnya segitiga sama sisi dan sisi tegaknya 

persegi. Hitunglah besar sudut antara bidang  dan . 

Penyelesaian: 
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Tulis : ukuran rusuk prisma tegak. 

Jelas : perpotongan bidang  dan . 

Pilih . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Tulis : proyeksi  pada garis . 

Buat  pada bidang  yang tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakn segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sehingga  merupakan garis tinggi 

dan garis berat . 

Jelas  

Jadi, tan . 

Jadi,  

Jadi, . 
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN KUIS 3 

 

SOAL: 

Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Hitunglah besar 

sudut antara bidang  dan bidang . 

 

PENYELESAIAN: 

 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai . 

Jelas  perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik pada garis . 

Jelas  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus .  

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki denga . 

Jelas  merupakan sama sisi sehingga  merupakan garis tinggi dan garis berat 

. 

Jelas   

 dan 

. 

Jadi,  
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Jadi,  

Jadi,  
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SOAL DAN KUNCI JAWABAN PR 

Pertemuan 3 

 

SOAL: 

(1) Pada limas segi empat , bidang alas  berbentuk persegi panjang 

dengan , dan  Sudut  

adalah sudut antara bidang  dan bidang . Hitunglah cos ! 

(2) Dipunyai kubus .  dan  berturut-turut adalah titik tengah  dan 

. Hitunglah . 

(3) Diketahui bidang empat  dengan  dan  bidang . Jika 

 dan , tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh 

bidang  dan bidang . 

 

PENYELESAIAN: 

(1)   

 

Tulis   ukuran panjang persegi panjang; 

: ukuran lebar persegi panjang; dan 

ukuran rusuk tegak limas segi empat. 

Dipunyai  

 ; dan 

 . 
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Buat  pada bidang  yang tegak lurus  dan 

  pada bidang  yang tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Jelas  

dan 

  

Jelas  

 

 

 

 

 

Jadi, .  

 

(2)     

 

Tulis : ukuran rusuk kubus . 

Pilih bidang  yang sejajar bidang . 

Jelas  perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Jelas  proyeksi titik  pada  dan  

  garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Jelas . 
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Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan . 

Jelas  

Jadi,  

Jadi, . 

 

(3)   

 

Dipunyai  dan . 

Jelas  dan . 

Jelas  perpotongan bidang  dan . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan . 

Jelas  merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Pilih . 

Tulis  proyeksi titik  pada bidang . 

Jelas : garis pada bidang yang melalui titik  dan tegak lurus . 

Jelas . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan garis tinggi dan garis berat . 

Jelas  

dan  
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 . 

Jelas . 

. 

Jadi, . 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 7 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X/ Genap 

Materi Pokok : Sudut pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu :  menit 

Banyak Soal : 5 soal 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Aspek yang 

diukur 

Bentuk 

Tes 
No Soal 

Menentukan besar sudut 

antara dua garis, garis dan 

bidang, serta antara dua 

bidang dalam ruang dimensi 

tiga. 

Sudut antara dua garis 

pada bangun ruang. 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua garis 

pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 1 

Sudut antara garis dan 

bidang pada bangun 

ruang. 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara garis dan 

bidang pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 2 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara garis dan 

bidang pada bidang limas segitiga beraturan. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 3 

Sudut antara dua bidang 

pada bangun ruang 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua 

bidang  pada bidang empat. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 4 

Siswa dapat menghitung besar sudut antara dua 

bidang pada kubus. 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 5 

Purworejo,    Mei 2013 

Peneliti,  

 
Arina Dwi Nur Afriyani 

NIM 4101409016 

Lampiran 31 
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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 8508112 

 

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : X 

Hari/ Tanggal : Jum’at/ 17 Mei 2013 

Alokasi Waktu : 90 menit 

 

Petunjuk: 

(1) Sebelum mengerjakan soal, tulislah identitas Anda pada lembar jawab yang 

tersedia. 

(2) Bacalah soal dengan seksama dan kerjakan soal dengan menggunakan 

algoritma yang runtut dan benar. 

(3) Banyaknya soal adalah 5 butir. 

 

SOAL: 

(1) Hitunglah besar sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus 

 dengan panjang rusuk . 

(2) Sebuah kubus  dengan panjang rusuk . Titik  pada  

sehingga . Hitunglah besar , . 

(3) Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan 

. Hitunglah cosinus sudut antara  dan bidang . 

(4) Tiga rusuk yang bertemu di titik  dari bidang empat  adalah saling 

tegak lurus.  dan . Hitunglah besar sudut 

antara bidang  dan bidang . 

(5) Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Titik dan 

 masing-masing ditengah-tengah  dan . Hitunglah besar sudut 

antara bidang  dan bidang .  

 

 

::: Selamat Mengerjakan ::: 

Lampiran 32 
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PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No 
Aspek 

yang 

dinilai 

Penyelesaian Skor 

1. Hitunglah sudut antara garis  dan  jika diketahui kubus  dengan panjang rusuk 

. 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 

Dipunyai .  

Jelas  dan  bersilangan. 

Tulis : titik tembus  pada bidang . 

Buat  pada bidang  yang melalui  dan sejajar . 

1 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jelas . 1 

Jelas  dan 

. 

Jelas ,  

 dan  

1 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

Lampiran 33 
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. 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  

  

  

  

 dan 

  

  

  

  

. 

2 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jadi, . 

1 

Jelas  

  

 

 

 

 

. 

3 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 1 12 

2. Sebuah kubus  dengan panjang rusuk . Titik  pada  sehingga . 

Hitunglah  . 

Identifikasi Tulis : ukuran panjang rusuk kubus. 1 
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besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Dipunyai . 

Jelas . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

Jelas . 1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  dan 

. 

2 

Jelas  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 2 9 

3. Pada limas segitiga beraturan  panjang rusuk  dan . Hitunglah 

cosinus sudut antara  dan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran rusuk alas limas dan 

  : ukuran panjang rusuk tegak limas. 

Dipunyai  dan . 

Jelas : titik tembus  pada bidang . 

Tulis : proyeksi titik  pada bidang . 

1 
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Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga sama sisi. 

Jelas : garis tinggi dan garis berat . 

Jadi,   

, dan  

 . 

3 

Jelas . 
1 

Kesimpulan Jadi, cos . 1 

Total Skor Soal Nomor 3 9 

4. Tiga rusuk yang bertemu di titik  dari bidang empat  adalah saling tegak lurus. 

 dan . Hitunglah besar sudut antara bidang  dan bidang 

. 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

Jelas  dan . 

Dipunyai  dan . 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi  pada garis . 

1 
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lambang. Jelas   merupakan segitiga sama kaki dengan . 

Jelas  tegak lurus . 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jadi . 1 

Jelas merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas  merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan . 

Jelas  merupakan garis berat dan garis tinggi dari . 

Jelas ; 

; dan 

. 

3 

Jadi,  

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 4 10 

5. Dipunyai kubus  dengan panjang rusuk . Titik dan  masing-masing 

ditengah-tengah  dan . Hitunglah besar sudut antara bidang  dan bidang . 

Identifikasi 

besaran 

yang 

terlibat dan 

pemberian 

lambang. 

Tulis : ukuran rusuk kubus.  

Dipunyai . 

Jelas : perpotongan bidang  dan bidang . 

Pilih . 

Tulis : proyeksi titik  pada garis . 

Jelas : garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus  dan  

1 
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: garis pada bidang  yang melalui  dan tegak lurus . 

Ilustrasi 

masalah. 

 

2 

Mencari 

solusi 

 

Jelas . 1 

Jelas segitigaa  merupakan segitiga siku-siku di . 

Jelas

,  

,  

  

. 

3 

Jelas . 

. 

2 

Kesimpulan Jadi, . 1 

Total Skor Soal Nomor 5 10 
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NO SOAL SKOR 

1 12 

2 9 

3 9 

 4 10 

5 10 

TOTAL 50 
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DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS 

EKSPERIMEN I 

 

No Kode 

Skor Tiap Butir Skor 
Total Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 

12 9 9 10 10 50 

1 E1-01 12 8 8 3 8 39 78 Tuntas 

2 E1-02 9 9 6 10 7 41 82 Tuntas 

3 E1-03 7 9 8 10 10 44 88 Tuntas 

4 E1-04 5 7 7 10 9 38 76 Tuntas 

5 E1-05 12 4 9 10 10 45 90 Tuntas 

6 E1-06 9 8 9 8 10 44 88 Tuntas 

7 E1-07 12 6 5 9 7 39 78 Tuntas 

8 E1-08 12 7 9 3 7 38 76 Tuntas 

9 E1-09 4 8 8 10 9 39 78 Tuntas 

10 E1-10 6 8 7 5 8 34 68 Tidak Tuntas 

11 E1-11 8 9 9 7 9 42 84 Tuntas 

12 E1-12 7 6 3 5 10 31 62 Tidak Tuntas 

13 E1-13 9 9 5 8 9 40 80 Tuntas 

14 E1-14 5 9 7 10 8 39 78 Tuntas 

15 E1-15 8 8 6 8 9 39 78 Tuntas 

16 E1-16 6 9 9 8 9 41 82 Tuntas 

17 E1-17 9 8 6 8 7 38 76 Tuntas 

18 E1-18 5 9 8 7 10 39 78 Tuntas 

19 E1-19 12 7 5 10 6 40 80 Tuntas 

20 E1-20 6 9 9 6 8 38 76 Tuntas 

21 E1-21 12 9 9 10 5 45 90 Tuntas 

22 E1-22 12 4 9 10 4 39 78 Tuntas 

23 E1-23 8 9 8 10 6 41 82 Tuntas 

24 E1-24 8 7 9 10 10 44 88 Tuntas 

25 E1-25 8 9 8 5 9 39 78 Tuntas 

26 E1-26 11 9 5 6 10 41 82 Tuntas 

27 E1-27 5 7 8 9 9 38 76 Tuntas 

28 E1-28 9 8 9 10 5 41 82 Tuntas 

29 E1-29 6 7 9 4 8 34 68 Tidak Tuntas 

30 E1-30 6 5 8 9 10 38 76 Tuntas 

31 E1-31 9 4 9 10 9 41 82 Tuntas 

Rata-rata 79,645 

 Nilai tertinggi 92 

Nilai terendah 62 

Lampiran 34 
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DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS 

EKSPERIMEN I 

 

No Kode 

Skor Tiap Butir Skor 
Total Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 

12 9 9 10 10 50 

1 E2-01 12 8 7 6 7 40 80 Tuntas 

2 E2-02 3 5 7 10 8 33 66 Tidak Tuntas 

3 E2-03 8 8 7 9 8 40 80 Tuntas 

4 E2-04 9 9 7 6 9 40 80 Tuntas 

5 E2-05 10 7 7 4 10 38 76 Tuntas 

6 E2-06 9 8 8 4 9 38 76 Tuntas 

7 E2-07 10 8 9 9 3 39 78 Tuntas 

8 E2-08 6 5 5 7 10 33 66 Tidak Tuntas 

9 E2-09 7 8 8 9 7 39 78 Tuntas 

10 E2-10 12 3 5 10 10 40 80 Tuntas 

11 E2-11 7 7 8 9 8 39 78 Tuntas 

12 E2-12 4 9 6 10 9 38 76 Tuntas 

13 E2-13 6 9 5 9 9 38 76 Tuntas 

14 E2-14 10 8 7 4 9 38 76 Tuntas 

15 E2-15 9 2 9 9 9 38 76 Tuntas 

16 E2-16 6 9 8 9 7 39 78 Tuntas 

17 E2-17 12 9 7 8 6 42 84 Tuntas 

18 E2-18 10 7 8 8 9 42 84 Tuntas 

19 E2-19 3 8 8 9 10 38 76 Tuntas 

20 E2-20 8 9 8 8 7 40 80 Tuntas 

21 E2-21 7 8 7 8 8 38 76 Tuntas 

22 E2-22 12 8 9 5 4 38 76 Tuntas 

23 E2-23 5 7 7 7 9 35 70 Tidak Tuntas 

24 E2-24 5 8 9 9 7 38 76 Tuntas 

25 E2-25 8 8 9 5 8 38 76 Tuntas 

26 E2-26 7 9 9 10 9 44 88 Tuntas 

27 E2-27 7 8 8 9 6 38 76 Tuntas 

28 E2-28 5 8 8 8 9 38 76 Tuntas 

29 E2-29 6 7 8 8 9 38 76 Tuntas 

30 E2-30 6 8 6 9 9 38 76 Tuntas 

31 E2-31 9 9 9 9 5 41 82 Tuntas 

32 E2-32 11 8 6 7 8 40 80 Tuntas 

Rata-rata 77,25 

 Nilai tertinggi 88 

Nilai terendah 66 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN I  

 

Hipotesis statistik: 

 : data berdistribusi normal 

 : data tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

 diterima jika . 

 

 

 

 

 

Uji statistik: 

Nilai maksimal = 90 

Nilai minimal = 62 

Rentang = 28 

Banyak kelas = 6 

Panjang kelas = 5 

 

Daftar Distribusi Frekuensi: 

Kelas 
Interval       

62-66 1 64 64 -15,645 244,771 244,771 

67-71 2 69 138 -10,645 113,319 226,639 

72-76 6 74 444 -5,645 31,868 191,207 

77-81 10 79 790 -0,645 0,416 4,162 

82-86 7 84 588 4,355 18,965 132,752 

87-91 5 89 445 9,355 87,513 437,565 
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Rata-rata: . 

Simpangan baku: . 

 

Daftar Frekuensi Harapan dan Pengamatan: 

Kelas 

Interval 

Batas atas 

kelas  
 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk  

Luas kelas 

untuk  
 

 
 

 

62-66 61,5 -2,83 -0,4977 0,0179 0,5549 1 0,3570 

67-71 66,5 -2,05 -0,4798 0,0818 2,5358 2 0,1132 

72-76 71,5 -1,27 -0,398 0,2101 6,5131 6 0,0404 

77-81 76,5 -0,49 -0,1879 0,3020 9,3620 10 0,0435 

82-86 81,5 0,29 0,1141 0,2436 7,5516 7 0,0403 

87-91 86,5 1,07 0,3577 0,1101 3,4131 5 0,7378 

 91,5 1,85 0,4678 
    

 1,3322 

 

Diperoleh  dan 

. 

 

 

 

 

Jelas . 

Jadi  diterima. 

 

Penarikan kesimpulan: 

Jadi, data berdistribusi normal.

Jumlah 31  2469   1237,097 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN II  

 

Hipotesis statistik: 

 : data berdistribusi normal 

 : data tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

 diterima jika . 

 

 

 

 

 

Uji statistik: 

Nilai maksimal = 94 

Nilai minimal = 29 

Rentang = 65 

Banyak kelas = 6 

Panjang kelas = 1
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Daftar Distribusi Frekuensi: 

Kelas 
Interval       

66-69 2 67,5 135,0 -9,750 95,063 190,125 

70-73 1 71,5 71,5 -5,750 33,063 33,063 

74-77 15 75,5 1132,5 -1,750 3,063 45,938 

78-81 10 79,5 795,0 2,250 5,063 50,625 

82-85 3 83,5 250,5 6,250 39,063 117,188 

86-89 1 87,5 87,5 10,250 105,063 105,063 

jumlah 32 
 

2472,0 
  

  542 

Rata-rata: . 

Simpangan baku: . 

Daftar Frekuensi Harapan dan Pengamatan: 

Kelas 

Interval 

Batas atas 

kelas  

 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk  

Luas kelas 

untuk  
 

 
 

 

66-69 65,5 -2,81 -0,4975 0,0297 0,9504 2 1,1592 

70-73 69,5 -1,85 -0,4678 0,1519 4,8608 1 3,0665 

74-77 73,5 -0,90 -0,3159 0,3398 10,8736 15 1,5659 

78-81 77,5 0,06 0,0239 0,3222 10,3104 10 0,0093 

82-85 81,5 1,02 0,3461 0,1295 4,1440 3 0,3158 

86-89 85,5 1,97 0,4756 0,0227 0,7264 1 0,1031 

 89,5 2,93 0,4983     

 6,2198 

Diperoleh  dan 

. 

 

 

 

 

Jelas . 

Jadi  diterima. 

Penarikan kesimpulan: 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II 

 

Hipotesis statistik: 

 (sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama) 

 (sampel berasal dari kondisi yang tidak homogen/sama) 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

Kriteria yang digunakan: 

Terima  jika . 

Uji Statistik: 

Harga-harga untuk uji Bartlett: 

Sampel 

ke  
 

 
    

   38,676 1160,287 1,587 47,623 

   19,548 606 1,291 40,024 

Jumlah    1766,287  87,648 

 

Dari harga-harga di atas, diperoleh: 

 

 

 

 

Diperoleh  dan . 

Jelas . 

Jadi,  diterima. 

Kesimpulan: 

Sampel berasal dari kondisi yang homogen/sama. 
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UJI KETUNTASAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

KELAS EKSPERIMEN I (UJI HIPOTESIS 1) 

 

Hipotesis statistik: 

 , artinya proporsi peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal kurang dari atau sama dengan ; 

 , artinya proporsi peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari . 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 
 

Kriteriayang digunakan: 

Tolak  jika  dimana  didapat dari daftar distribusi normal baku 

dengan peluang . Untuk  hipotesis  diterima. 

 

Uji Statistik: 

Jelas  dan . 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh . 

 

Pilih . 

Jelas . 

Jadi, . 

Diperoleh  dan  

 

Simpulan: 

Karena  maka  ditolak. Artinya proporsi peserta didik yang memenuhi 

kriteria minimal lebih dari atau sama dengan . Dengan kata lain, model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada materi dimensi tiga. 
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UJI KETUNTASAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

KELAS EKSPERIMEN II (UJI HIPOTESIS 2) 

 

Hipotesis statistik: 

 , artinya proporsi peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal kurang dari atau sama dengan ; 

 , artinya proporsi peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari . 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 
 

Kriteriayang digunakan: 

Tolak  jika  dimana  didapat dari daftar distribusi normal baku 

dengan peluang . Untuk  hipotesis  diterima. 

 

Uji Statistik: 

Jelas  dan . 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh . 

 

Pilih . 

Jelas . 

Jadi, . 

Diperoleh  dan  

 

Kesimpulan: 

Karena  maka  ditolak. Artinya proporsi peserta didik yang memenuhi 

kriteria minimal lebih dari atau sama dengan . Dengan kata lain, model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi dimensi tiga. 
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UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA AKHIR  

KELAS EKSPERIMEN I DAN KELAS EKSPERIMEN II  

(UJI HIPOTESIS 3) 

 

Hipotesis statistik: 

 , artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen I kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen II; 

 , artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen I lebih baik dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen II. 

 

Pengujian hipotesis: 

Taraf signifikansi . 

Karena , rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

Terima  jika  dengan  dan taraf signifikan  

 

 

 

 

Uji Statistik: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

N 31 32 

Rata-rata 79,645 77,250 

  38,676 19,548 

 

 

 

, dengan 
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Berdasarkan data di atas diperoleh: 

 

 

 

dan  

 

 

Jelas . 

Untuk  dengan  diperoleh . 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Karena  maka  ditolak. Artinya rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen I lebih baik dari rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen II. Dengan kata lain, rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang diajar dengan menggunakan strategi Think-Talk-

Write (TTW) lebih baik daripada rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

yang diajar dengan menggunakan strategi Small-Group Work berbantuan kartu soal. 

 

 

Daerah penolakan  
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kegiatan Pendahuluan Kelas Eks. I Tahap “think” pada Kelas Eks. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tahap “talk” pada Kelas Eks. I Guru membimbing diskusi kelompok 
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Tahap “write” pada Kelas Eks. I Peserta didik menyajikan hasil pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peserta didik berdiskusi menemukan konsep  Peserta didik berdiskusi menyelesaikan  

masalah pada kartu soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guru membimbing diskusi kelompok  Peserta didik menyajikan hasil pekerjaannya 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
    Tes kemampuan pemecahan masalah  Tes kemampuan pemecahan masalah  

kelas eksperimen I  kelas eksperimen II 
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SURAT KETETAPAN  DOSEN PEMBIMBING 

 

 

Lampiran 43 



330 

 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT BUKTI PENELITIAN 
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