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ABSTRAK 

 
Sholihah, A.N. 2013. Penerapan Pembelajaran Open Ended Bermuatan 

Pendidikan Karakter untuk Mengetahui Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi 

Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII SMP Negeri 23 Semarang. Skripsi. Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dr. Rochmad, M. Si., Pembimbing II: Drs. Darmo. 

 

Kata kunci: pembelajaran open ended; pemecahan masalah; pendidikan karakter. 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah hasil belajar peserta didik 

mencapai KKM klasikal minimal 80%, apakah kemampuan pemecahan masalah 

dan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih 

baik daripada peserta didik dengan pembelajaran ekspositori. Pengumpulan data 

dengan tes kemudian dianalisis menggunakan uji proporsi dan uji perbedaan dua 

rata-rata. Dari uji proporsi diperoleh 𝑧𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,22 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 

ditolak. Dari uji perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah diperoleh 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 2,747 > 1,69 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak. Sedangkan uji perbedaan rata-

rata nilai pendidikan karakter diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,969 > 2,92 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 

ditolak. Hasil penelitian menyimpulkan hasil belajar peserta didik mencapai KKM 

klasikal minimal 80% serta kemampuan pemecahan masalah dan nilai kejujuran, 

kedisiplinan, juga rasa keingintahuan peserta didik dengan menerapkan model 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih baik daripada 

peserta didik dengan pembelajaran ekspositori. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan  klasik pada mata pelajaran matematika adalah peserta didik 

masih kesulitan dalam menerima pelajaran matematika karena dianggap sebagai 

mata pelajaran yang menakutkan sekaligus sulit dipahami. Menurut pendapat 

Marpaung (2003:2) matematika dianggap sulit karena: (1) pada umumnya peserta 

didik takut pada pelajaran matematika, (2) matematika dianggap sulit, abstrak, 

dan tak bermakna, (3) pelajaran matematika membuat peserta didik stress, (4) 

bahan yang dipelajari terlalu banyak, (5) matematika penuh dengan rumus-rumus, 

(6) guru matematika umumnya galak, dan (7) serius dan kurang menyenangkan. 

Hal ini pula yang terjadi di SMP Negeri 23 Semarang. 

SMP N 23 Semarang beralamat di Jalan Wonolopo Kecamatan Mijen, 

Semarang. Walaupun sekolah tersebut berada di kota besar dengan fasilitas yang 

cukup memadai tetapi tidak semua peserta didik mempunyai kemampuan yang 

unggul, masih banyak masalah matematika yang di alami para peserta didik 

terutama dalam materi bangun ruang. Pembelajaran matematika di sekolah ini 

juga masih cenderung pada pembelajaran ekspositori, dimana sebagian besar 

kegiatan belajar mengajar masih didominasi oleh guru yang secara aktif 

mengajarkan matematika, lalu memberikan contoh dan latihan, di sisi lain peserta 
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didik  hanya mendengar, mencatat, dan mengerjakan soal yang diberikan guru.  

Gambaran yang tampak dalam bidang pendidikan selama ini, pembelajaran 

matematika lebih menekankan pada hafalan dan mencari satu jawaban yang benar, 

proses pemikiran tingkat tinggi termasuk berpikir kreatif jarang dilatihkan. Buku 

pelajaran yang dipakai peserta didik kalau dikaji kebanyakan hanya meliputi 

tugas-tugas yang harus mencari satu jawaban yang benar (konvergen). Menurut 

Sagala (2006:79) pendekatan ekspositori  adalah pendekatan yang menempatkan 

guru sebagai pusat pengajaran yang menunjukkan guru berperan lebih aktif dan 

lebih banyak melakukan aktivitas dibanding peserta didiknya karena guru telah 

menyiapkan bahan ajar secara tuntas sedangkan peserta didik hanya menerima 

bahan ajaran yang disampaikan guru. 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik juga belum bisa dikatakan 

membanggakan. Ketika guru memberikan satu soal latihan (Soal 1) dan guru 

menyuruh peserta didik agar mencoba mengerjakannya dengan berbagai cara. 

Beberapa jawaban peserta didik ada pada Jawaban 1 dan Jawaban 2 di bawah.   

Dari jawaban-jawaban tersebut diketahui bahwa peserta didik mengerjakan suatu 

soal hanya dengan satu cara, yaitu sesuai dengan cara yang diajarkan oleh 

gurunya, tidak semua peserta didik ingat untuk menyimpulkan jawaban akhir, 

sedangkan untuk langkah-langkah lain seperti: memahami masalah (menuliskan 

diketahui dan ditanyakan dalam soal), serta merencanakan penyelesaian 

(menentukan rumus, menuliskan rumus) sudah dilakukan oleh peserta didik.  
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Dari Jawaban 1 dan Jawaban 2 dapat dilihat bahwa peserta didik 

menjawab  pertanyaan Soal 1 hanya menggunakan satu cara yang mereka ketahui. 

Hal ini disebabkan kemampuan pemecahan masalah yang masih kurang aktif dan 

kreatif. Keadaan ini menuntut pembelajaran juga harus disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang digunakan. Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah 

open ended. Open ended yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan 

keleluasaan berpikir pada peserta didik secara aktif dan kreatif. 

Soal 1 

Jawaban 1 

Peserta didik mengerjakan Soal 1 dengan menggunakan rumus umum 

volume balok. 

 

Jawaban 2 

Peserta didik mengerjakan Soal 1 dengan menggunakan rumus umum 
volume balok. 
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 Selain itu, di SMP N 23 Semarang masih banyak peserta didik yang belum 

menerapkan pendidikan karakter di sekolah, terutama saat sedang berlangsung 

mata pelajaran matematika.  Di sekolah tersebut masih ditemukan peserta didik 

yang bersikap acuh ketika guru sedang mengajar, tidak bertanggung jawab dengan 

soal yang dikerjakannya, belum memanfaatkan kerja kelompok, dan juga tidak 

jujur ketika mengerjakan tugas dari guru. Jadi pada penelitian ini akan 

menggunakan metode pembelajaran open ended yang bermuatan pendidikan 

karakter guna membenahi karakter peserta didik yang dirasa menurun kualitasnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu guru 

matematika di SMP N 23 Semarang, beliau mengatakan bahwa, sebagian besar 

peserta didiknya masih menganggap mata pelajaran matematika itu sulit dan 

membosankan, sehingga tidak ada ketertarikan dari peserta didik untuk belajar 

matematika. Masalah spesifik yang dihadapi peserta didik lebih sering pada 

materi bangun  ruang, khususnya prisma dan limas karena biasanya peserta didik  

kurang memahami bangun-bangun datar yang ada di dalam bangun ruang, dan 

peserta didik merasa bosan jika guru hanya menggambar prisma dan limas pada 

papan tulis. Untuk itulah pada penelitian ini akan menggunakan bantuan CD 

pembelajaran agar menarik minat belajar peserta didik pada materi bangun ruang 

sisi datar. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya dibutuhkan kompetensi 

guru yang memadai tetapi juga didukung dengan media pembelajaran yang 

menarik. Media diperlukan untuk mengembangkan kemampuan bertanya peserta 

didik dalam menggali informasi, mengecek pemahaman, dan meningkatkan 
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respon peserta didik,  selain itu juga diperlukan agar suatu konsep yang sifatnya 

abstrak akan menjadi lebih konkret. Jadi, penggunaan media untuk 

menyampaikan materi pelajaran dapat membuat peserta didik lebih mudah untuk 

menangkap dan memahami mata pelajaran yang sifatnya abstrak. 

Hasil pengamatan penulis disertai data hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 23 Semarang, diketahui bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi bangun ruang sisi datar 

masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang mencapai 

KKM pada saat ulangan harian masih di bawah KKM klasikal sebesar 80%. 

Berdasarkan data awal diperoleh, banyaknya siswa yang mencapai KKM pada 

kelas eksperimen sebesar 36%, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 16%. 

Peneliti menduga hal ini disebabkan kurangnya kemampuan pemecahan masalah 

dan penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Pembelajaran 

matematika untuk materi bangun ruang sisi datar biasanya diajarkan dengan cara 

ceramah atau hanya menuliskan rumus-rumus matematika saja sehingga saat 

dihadapkan dalam suatu persoalan kehidupan sehari-hari peserta didik 

menghadapi kesulitan yang berakibat tidak memenuhi batas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu sebesar 67.   

Dari hasil wawancara dengan guru kelas VIII bidang studi matematika di 

SMP Negeri 23 Semarang menunjukkan bahwa: 
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(1) pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi hanya menggunakan metode 

ceramah dan diskusi kelas. guru kurang bisa merancang pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan, 

(2) peserta didik masih banyak yang menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang sulit sehingga tidak menyukai pelajaran ini, 

(3) peserta didik dalam mengerjakan soal masih terpaku dengan satu cara yang 

diajarkan oleh guru kelas, 

(4) dalam mengerjakan soal matematika, peserta didik masih banyak yang belum 

disiplin, jujur, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul 

Penerapan Pembelajaran Open Ended Bermuatan Pendidikan Karakter untuk 

Mengetahui Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Kelas VIII SMP Negeri 23 Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

(1) Apakah hasil belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) klasikal minimal 80%? 

(2) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih tinggi 
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daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model 

pembelajaran ekspositori? 

(3) Apakah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik 

dengan menerapkan model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan 

karakter lebih baik daripada peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran ekspositori? 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Untuk mengetahui apakah hasil belajar peserta didik dengan menerapkan 

model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal minimal 80%. 

(2) Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik  

dalam model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih 

tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model 

pembelajaran ekspositori. 

(3) Untuk mengetahui apakah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa 

keingintahuan peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter lebih baik daripada peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, 

peserta didik, dan sekolah adapun manfaat yang diperoleh: 
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(1) Guru 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat 

dipertimbangkan dalam mencapai prestasi belajar peserta didik memberikan 

variasi pembelajaran yang lain termasuk pemilihan pendekatan untuk lebih 

mengaktifkan peserta didik dalam belajar matematika (learning by doing), 

sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan lebih efektif. 

(2) Peserta didik 

Diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah  dengan banyak 

cara sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar yang meningkat dari 

sebelumnya dan peserta didik mampu  menerapkan pendidikan karakter di 

segala aspek kehidupan.  

(3)  Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi tambahan 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter. 

1.5 Penegasan Istilah 

Peneliti perlu menyajikan batasan atau arti kata-kata yang menjadi judul 

dalam skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian 

terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Batasan-batasan tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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1.5.1 Hasil Belajar 

 Hasil belajar menurut Anni (2006: 5) adalah hasil yang diperoleh siswa 

sebagai akibat proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Hasil belajar dalam 

penelitian ini berupa nilai kemampuan pemecahan masalah siswa yang diperoleh 

dari tes setelah dilakukan pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

pembelajaran open ended. 

1.5.2  Model Pembelajaran Open Ended 

Pendekatan open ended menurut Suherman dkk (2003: 123) adalah 

problem yang diformulasikan memiliki multijawaban yang benar. Peserta didik 

yang dihadapkan dengan open ended problem, tujuan utamanya lebih menekankan 

pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir bebas (menemukan sendiri) 

dalam mengungkapkan ide-ide matematika sesuai kemampuannya dengan 

memberikan keluasan berpikir secara aktif dan mampu mengundang peserta didik 

untuk menjawab permasalahan malalui berbagai strategi sehingga memacu 

perkembangan kemampuan matematikanya. Dalam penelitian ini, guru akan 

memberikan contoh sebuah masalah dan  banyak penyelesaian, lalu memberikan 

beberapa soal kepada peserta didik agar peserta didik termotivasi untuk mencari 

pemecahan masalah dengan banyak cara dari setiap masalah. 

1.5.3  Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter adalah  suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Ada 18 (delapan 
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belas) nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa (Kemendiknas, 

2010: 9-10), yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin,  (5) kerja 

keras, (6) kreatif, (7) mandiri,  (8) demokratis,  (9) rasa ingin tahu,  (10) 

semangat kebangsaan,  (11) cinta tanah air,  (12) menghargai prestasi, (13) 

bersahabat/ komuniktif,  (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Dalam penelitian ini, 

nilai-nilai karakter bangsa yang akan diamati dari peserta didik pada saat 

pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut. 

1) Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Sedangkan yang akan dinilai pada penelitian ini adalah nilai kejujuran, yaitu 

saat dimana peserta didik dapat memegang kebenaran sehingga dapat 

dipercaya. 

2) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Sedangkan nilai kedisiplinan adalah sikap 

mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan 

norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. 

3) Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. Sedangkan nilai rasa keingintahuan adalah perasaan 

atau sikap yang kuat untuk mengetahui sesuatu; dorongan kuat untuk 

mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. 
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1.5.4 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik per mata pelajaran, 

sehingga peserta didik yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas. 

KKM yang ditetapkan oleh SMP N 23 Semarang untuk pelajaran matematikan 

kelas VIII adalah 67. Dalam penelitian ini hasil belajar aspek pemecahan masalah 

dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar apabila sekurang-kurangnya 80% 

dari peserta didik dalam satu kelas memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

67. 

1.5.5  Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Sagala (2006: 79) pendekatan ekspositori  adalah pendekatan 

yang menempatkan guru sebagai pusat pengajaran yang menunjukkan guru 

berperan lebih aktif dan lebih banyak melakukan aktivitas dibanding peserta 

didiknya karena guru telah menyiapkan bahan ajar secara tuntas sedangkan 

peserta didik hanya menerima bahan ajaran yang disampaikan guru. Adapun 

pembelajaran ekspositori dalam penelitian ini merupakan pembelajaran dimana 

guru terlebih dahulu menjelaskan materi kemudian memberikan contoh-contoh 

soal. Selanjutnya siswa diberikan latihan soal untuk diselesaikan, siswa 

diperbolehkan bertanya jika tidak mengerti.  

1.5.6  Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan proses mental dan intelektual dalam 

menentukan suatu masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang 

akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Proses 
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pemecahan masalah dalam penelitian ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berperan aktif dalam mempelajari, mencari dan menemukan sendiri 

informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori atau kesimpulan.  

1.5.7 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi kemampuan 

yaitu kesanggupan/kecakapan. Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu 

aktivitas intelektual untuk mencari penyelesaiaan masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan bekal pengetahuan yang sudah dimiliki. Adapun kemampuan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan yang ditunjukkan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang meliputi proses memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian, melakukan perhitungan, dan 

menyimpulkan. 

1.5.8 Lebih Tinggi 

Lebih tinggi juga dapat berarti lebih baik. Pada penelitian ini yang 

dimaksud lebih tinggi adalah lebih efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

efektif berarti baik hasilnya, dapat membawa hasil, berhasil guna (Tim penyusun 

KBBI, 2003: 219). Adapun yang dimaksud dengan lebih tinggi dalam penelitian 

ini adalah keberhasilan pemberian model pembelajaran open ended bermuatan 

pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Dalam 

penelitian ini, lebih tinggi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. 

1) Nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 
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meningkat dari nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta 

didik.  

2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter meningkat dari kemampuan 

pemecahan masalah sebelumnya. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir. 

(1) Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar grafik, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori dan 

hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penegasan istilah, manfaat penelitian, dan  sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis 

Berisi tentang teori-teori yang melandasi permasalahan skripsi 

serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan  

dalam skripsi, pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dan hipotesis tindakan. 
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Bab III Metode Penelitian 

Berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian,  

desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan analisis data penelitian. 

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab V Penutup 

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

(3) Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Pendidikan Karakter 

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas sebagaimana dikutip 

oleh Amri (2011: 3) adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Menurut Mumpuniarti (2012: 252) 

karakter adalah ciri-ciri tingkah laku seseorang yang menandai individu berbeda 

dengan individu lainnya dan mencirikan sesorang dalam merespon situasi dan 

kondisi sosial yang dihadapi. Sedangkan pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. 

Secara akademis, menurut Lickona sebagaimana dikutip Ikhwanuddin (2012: 154) 

pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, atau pendidikan akhlak yang tujuannya 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-

buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.  

Pendidikan karakter digunakan sebagai usaha sengaja guru untuk 

mengembangkan kebajikan kepada peserta didik.  Guru membantu membentuk 
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watak peserta didik. Sebagaimana dikutip oleh Lestyarini (2012: 348), menurut 

Komarudin Hidayat seorang guru perlu melakukan life’s journey yaitu upaya 

memahami kecenderungan sifat-sifat dasar watak atau karakter manusia. Hal ini 

mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait 

lainnya.  

Menurut Ramli sebagaimana dikutip oleh Amri (2011: 4) pendidikan 

karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Schwartz 

sebagaimana dikutip oleh Ikhwanuddin (2012: 154) mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter sering digunakan untuk merujuk bagaimana seseorang 

menjadi “baik”, yaitu menunjukkan kualitas pribadi yang sesuai dengan yang 

diinginkan masyarakat. Identitas diri anak sebagai wujud pembentukan karakter 

anak dan perkembangannya akan dipengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk 

lingkungan sekolah (Idrus, 2012: 120). Menurut Rosada sebagaimana dikutip 

Suhardi (2012: 319) menjelaskan bahwa karakter dapat dikembangkan melalui 

tahap pengetahuan (knowing), bertindak (acting), dan menuju kebiasaan (habit).  

Karakter bukan hanya sebatas pada pengetahuan saja, tetapi perlu adanya 

perlakuan dan kebiasaan untuk berbuat. Sedangkan menurut Sudrajat 

sebagaimana dikutip Mumpuniarti (2012: 254), ada empat cara untuk 

mengimplementasikan karakter di sekolah, yaitu (1) pembelajaran; (2) 

keteladanan; (3) penguatan; dan (4) pembiasaan.  Keberhasilan pendidikan 
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karakter akan dipengaruhi oleh teladan dan contoh nyata dalam kehidupan dan 

dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua 

komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan 

pendidikanan, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah. 

Pendidikan karakter tidak bisa dipaksakan, namun dijalani sebagai mana 

adanya dalam kehidupan keseharian sehingga akan dengan sendirinya melekat 

kuat pada diri setiap peserta didik (Sumardi, 2009: 280). Kriteria pencapaian 

pendidikan  karakter di sekolah adalah terbentuknya budaya sekolah, seperti 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dari 18 nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan karakter, dalam penelitian ini hanya tiga nilai 

yang akan diteliti seperti tercantum dalam Halaman 10. 

2.1.2. Belajar 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar. Piaget 

sebagaimana dikutip Sugandi (2004:35), mengemukakan tiga prinsip 

pembelajaran, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat 

pengalaman sendiri. Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
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interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan J.A. Brunner sebagaimana dikutip 

Sugandi (2004:36) menyatakan bahwa dalam belajar ada empat hal pokok yang 

perlu diperhatikan, yaitu peranan pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan 

mempelajari sesuatu, intuisi, dan cara membangkitkan motivasi belajar. 

Menurut Kusmiyati & Setiamihardja (2007: 1) peran guru dalam proses 

belajar mengajar adalah menciptakan serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan dan dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan peserta didik itu sendiri. Hal 

tersebut dikarenakan belajar merupakan proses yang aktif sebagai upaya untuk 

mengembangkan knowledge, logic (nalar) dan structure. Sehingga guru dituntut 

untuk mampu menghargai anak yang bernalar, terlepas dari benar atau salahnya 

penalaran peserta didik tersebut, para guru harus mampu mendorong dan 

memperkayanya. Dalam penelitian ini, peserta didik diarahkan untuk 

mengkonstruk pengetahuannya sendiri dengan cara mengembangkan pengetahuan 

yang sudah dimiliki sebelumnya. 

2.1.3 Teori Konstruktivisme 

 Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan 

bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia (Hapsari, 2011: 35). 

Sedangkan menurut Von Glasersfeld sebagaimana dikutip Suparno (1997: 23) 

mengatakan bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

Pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dasar dari pandangan konstruktivistik adalah anggapan 
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bahwa dalam proses belajar: (a) peserta didik tidak menerima begitu saja 

pengetahuan yang didapatkan mereka dan menyimpannya di kepala, melainkan 

mereka menerima informasi dari dunia sekelilingnya, kemudian membangun 

pandangan mereka sendiri tentang pengetahuan yang mereka dapatkan; dan (b) 

semua pengetahuan disimpan dan digunakan oleh setiap orang melalui 

pengalaman yang berhubungan dengan ranah pengetahuan tertentu (Fachrurrazy, 

2002: 1-2). 

Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah 

menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk 

menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Dapat mengkonstruksi 

pengetahuan secara pribadi serta menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang 

lain. Teori ini juga mengharapkan anak untuk aktif dalam belajar mungkin dengan 

membentuk sebuah kelompok belajar kecil untuk berdiskusi dengan teman 

sebaya.  

Proses mengajar adalah suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, bukan kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari guru ke peserta didik. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

mediator dan fasilitator untuk membantu optimalisasi belajar peserta didik 

(Sardiman, 2008: 38). Tugas guru dalam teori konstruktivisme menurut Sugandi 

(2007: 42) adalah: (a) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta 

didik; (b) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau 

menerapkan idenya sendiri; dan (c) menyadarkan peserta didik agar menerapkan 

strategi mereka sendiri dalam belajar. 



20 
 

 
 

2.1.4 Pembelajaran Matematika 

Menurut Suherman (2003: 8) pembelajaran adalah proses komunikasi 

fungsional antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta 

didik, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi kebiasaan 

bagi peserta didik yang bersangkutan. Sedangkan matematika merupakan suatu 

ilmu yang mendasari perkembangan  teknologi modern, mempunyai peran yang 

penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia 

(Suherman, 2003: 15). Jadi pembelajaran matematika dapat berarti proses 

komunikasi antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta 

didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir agar peserta didik memiliki 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan matematis yang bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan di sekelilingnya yang selalu 

berkembang. 

Pada penelitian ini para peserta didik dibiasakan untuk memperoleh 

pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak 

dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Dengan mengamati contoh-contoh dan 

bukan contoh diharapkan peserta didik mampu menangkap pengertian suatu 

konsep. Selanjutnya, peserta didik dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan, atau 

kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang 

dikembangkan melalui contoh-contoh khusus (generalisasi). Tentunya 

kesemuanya itu harus disesuaikan dengan perkembangan kemampuan peserta 

didik, sehingga pada akhirnya akan sangat membantu kelancaran proses 

pembelajaran matematika di sekolah (Suherman, 2003: 57) 
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2.1.5 Model Pembelajaran Open Ended 

Menurut Suherman (2003: 124) pendekatan open ended adalah 

pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu 

untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Kegiatan pembelajaran harus 

membawa peserta didik dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan 

mungkin juga banyak jawaban (yang benar) sehingga mengundang potensi 

intelektual dan pengalaman peserta didik dalam proses menemukan sesuatu. 

Menurut Inprasitha (2006: 170-171) pada pendekatan open ended, guru 

memberikan peserta didik soal yang mempunyai solusi tidak tunggal. Kemudian 

guru membuat soal yang bermacam-macam dengan harapan dapat memberikan 

peserta didik pengalaman dalam menemukan sesuatu yang baru dengan 

mengombinasikan pengetahuan, ketrampilan, dan cara berpikir matematis yang 

telah mereka miliki sebelumnya. 

Tujuan dari pembelajaran open ended menurut Nohda sebagaimana dikutip 

Kusmiyati (2007: 2) yaitu membawa peserta didik lebih mengembangkan 

kegiatan kreatif dan pola pikir matematisnya melalui problem solving secara 

simultan. Dengan kata lain kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik 

harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap 

peserta didik. Pokok pikiran pembelajaran dengan open ended yaitu pembelajaran 

yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan peserta didik 

sehingga mengundang peserta didik untuk menjawab permasalahan melalui 

berbagai strategi (Nurdin&Paduppai, 2008: 912).  
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 Pembelajaran berbasis problem open ended memberikan ruang yang 

cukup bagi peserta didik untuk mengeksplorasi permasalahan sesuai kemampuan, 

bakat, dan minatnya, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang 

lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta 

didik dengan kemampuan lebih rendah menikmati kegiatan pembelajaran 

matematika sesuai dengan kemampuannya. Menurut Swada sebagaimana dikutip 

Wahyuningsih (2006: 27) pendekatan open ended memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

a) Peserta didik berperan lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih sering 

menyatakan pendapatnya. 

b) Peserta didik mendapat kesempatan lebih untuk menggunakan keterampilan 

matematika secara komprehensif. 

c) Peserta didik berkemampuan rendah dapat memberi jawaban menurut 

caranya sendiri. 

d) Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk membuktikan. 

e) Peserta didik memperoleh banyak pengalaman dalam menemukan dan 

menerima pengakuan dari teman lain. 

Kelemahan pendekatan open ended sebagai berikut. 

a) Sukar untuk membuat situasi soal yang bermakna. 

b) Sukar bagi guru untuk menyajikan soal secara jelas. 

c) Sering kali peserta didik mengalami kesulitan memahami bagaimana harus 

menjawab soal benar secara matematis. 
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d) Peserta didik yang berkemampuan rendah mungkin mengalami kecemasan 

tentang jawaban yang ia buat. 

e) Peserta didik mungkin merasa tidak puas karena kesulitan dalam merangkum. 

Sintak dari model pembelajaran open ended adalah menyajikan masalah, 

pengorganisasian pembelajaran, memperhatikan dan mencatat respon peserta 

didik, melakukan bimbingan dan pengarahan, lalu membuat kesimpulan. Dalam 

pendekatan open ended, guru memberi peserta didik soal yang mempunyai solusi 

tunggal. Kemudian guru membuat soal yang bermacam-macam dengan harapan 

dapat memberikan peserta didik pengalaman dalam menemukan sesuatu yang 

baru dengan mengkombinasikan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir 

matematis yang telah mereka miliki sebelumnya. Guru tidak perlu mengarahkan 

peserta didik memecahkan permasalahan dengan cara atau pola yang sudah 

ditentukan, sebab akan menghambat kebebasan berpikir peserta didik untuk 

menemukan cara baru menyelesaikan permasalahan. Penekanan penerapan soal-

soal open ended bukan pada jawaban akhir melainkan pada upaya peserta didik 

mendapatkan berbagai cara atau pendekatan untuk memperoleh jawaban yang 

benar. Open ended tepat dijadikan sarana meningkatkan kreativitas dan 

kemandirian belajar peserta didik. (Nurdin&Paduppai, 2008: 914) 

Pendekatan open ended memerlukan penekanan khusus pada berpikir 

matematis peserta didik secara individu, guru harus hati-hati untuk tidak 

memaksakan suatu tujuan khusus bagi semua peserta didik dengan mengadopsi 

pendapat peserta didik tertentu. Gaya pembelajaran ini, seperti pembelajaran biasa 

memuat suatu kombinasi dari dua hal: kerja individu dan diskusi oleh seluruh 
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kelas. Tetapi karena tidak menyelidiki solusi tunggal, maka dapat memperkirakan 

sebuah pandangan baru, salah satu yang belum terjadi pada peserta didik akan 

membahayakan tahap dimana proses pembelajaran individu ke diskusi kelas. Ini 

adalah hal yang sangat krusial dalam pendekatan ini untuk memproses dari 

pembelajaran individu ke pembelajaran kelompok (Swada, 1999: 10). 

2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, peserta 

didik dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Hal ini sesuai dengan standar isi yang menjelaskan salah satu 

tujuan mata pelajaran matematika bagi peserta didik adalah memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (BSNP, 2006: 140). 

Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah menurut Shadiq (2009: 

14-15) sebagai berikut. (1) Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah. (2) 

Kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. (3) Kemampuan menyajikan masalah secara matematika 

dalam berbagai bentuk. (4) Kemampuan memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat. (5) Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah. (6) Kemampuan membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah. (7) Kemampuan menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin. 
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Polya menyatakan 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 (Suherman, 2003: 89-91). 

Kemampuan pemecahan masalah  pada penelitian ini adalah kemampuan yang 

ditunjukkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika yang 

meliputi proses memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melakukan 

perhitungan, dan menyimpulkan. 

2.1.7 Model Ekspositori 

Menurut Sagala (2006:79) pendekatan ekspositori  adalah pendekatan 

yang menempatkan guru sebagai pusat pengajaran yang menunjukkan guru 

berperan lebih aktif dan lebih banyak melakukan aktivitas dibanding peserta 

didiknya karena guru telah menyiapkan bahan ajar secara tuntas sedangkan 

peserta didik hanya menerima bahan ajaran yang disampaikan guru. Karakteristik 

pembelajaran ekspositori menurut Depdiknas (2008: 31) adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi 

pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama 

dalam melakukan strategi ini, oleh karena itu sering orang mengidentikannya 

dengan ceramah. 

(2) Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang 

sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal 

sehingga tidak menuntut peserta didik untuk berpikir ulang. 
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(3) Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. 

Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir peserta didik diharapkan dapat 

memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali 

materi yang telah diuraikan. 

Menurut Suyitno (2004: 4) model ekspositori adalah cara penyampaian 

pelajaran dari seorang guru kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara 

berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya 

jawab. Meskipun pembelajaran masih terpusat pada guru, tetapi dominasi guru 

sudah banyak berkurang. Dalam model ekspositori peserta didik tidak hanya 

mendengar dan membuat catatan. Guru bersama peserta didik berlatih 

menyelesaikan soal latihan dan peserta didik bertanya kalau belum mengerti. 

Guru dapat memeriksa pekerjaan peserta didik secara individual, menjelaskan lagi 

kepada peserta didik secara individual atau klasikal. Peserta didik mengerjakan 

latihan sendiri atau dapat bertanya temannya, atau disuruh guru untuk 

mengerjakannya di papan tulis. Dalam sistem ini guru menyajikan bahan dalam 

bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga 

peserta didik tinggal menyimak dan mencernanya secara teratur dan tertib. 

2.1.8 Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2006: 30). Sedangkan menurut  

Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Hasil 
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belajar individu dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan secara bertahap 

selama proses belajar mengajar itu berlangsung. Evaluasi dapat dilakukan pada 

awal pelajaran, selama pelajaran berlangsung atau pada akhir pelajaran. Evaluasi 

yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai hasil belajar biasanya 

menggunakan tes.  

Menurut Ngalim Purwanto sebagaimana dikutip Usman (2011) tes hasil 

belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah 

diberikan guru kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

demikian, hasil penilaian dari evaluasi merupakan umpan balik untuk mengukur 

sampai dimana keberhasilan proses belajar mengajar. Hasil belajar peserta didik 

dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik  dan kualitas pengajaran. Dalam hal 

ini keberhasilan mencapai hasil belajar dapat dicapai dengan memiliki karakter 

yang baik (Jais et al., 2012: 240). Penelitian hasil belajar bertujuan untuk melihat 

kemampuan belajar peserta didik dalam pembelajaran materi yang telah dipelajari 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi penelitian hasil belajar sangatlah 

penting untuk melihat kemajuan hasil belajar. 

Pada penelitian ini, hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar aspek 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat yang 

diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran baik dalam kelompok 

kontrol maupun kelompok eksperimen. Hasil belajar tersebut diukur dengan 

menggunakan tes. Tes yang dilakukan akan diuji terlebih dahulu validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitasnya sehingga layak digunakan. 
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2.1.9 Ketuntasan Belajar 

Belajar tuntas merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan agar 

bahan ajaran dikuasai dengan tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh peserta 

didik (Sugandi, 2004: 80). Satuan pendidikan harus menentukan KKM dengan 

mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. KKM untuk mata 

pelajaran matematika yang ditetapkan di SMP N 23 Semarang adalah sebesar 67. 

Hasil belajar aspek pemecahan masalah dalam penelitian ini dikatakan telah 

mencapai ketuntasan belajar apabila sekurang-kurangnya 80% dari peserta didik 

dalam satu kelas memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 67. 

2.1.10 Uraian Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Datar 

a) Luas Permukaan Prisma 

Gambar 2.1 menunjukkan prisma tegak segitiga ABD.DEF, sedangkan 

Gambar 2.2 menunjukkan jaring-jaring prisma tersebut. Rumus luas permukaan 

prisma dapat dicari melalui jaring-jaring prisma tersebut. 
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Luas permukaan prisma 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐷𝐸𝐹 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐶𝐹𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐵𝐸𝐹  

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +  𝐴𝐵 × 𝐵𝐸 +  𝐴𝐶 × 𝐴𝐷 +  𝐶𝐵 × 𝐶𝐹   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +   𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐶𝐵 × 𝐴𝐷   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆ 𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖   

=   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖    

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan prisma adalah 

 =   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 . 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 233) 

b) Luas Permukaan Limas 

Perhatikan Gambar 2.3 yang menunjukkan limas segi empat T.ABCD 

dengan alas berbentuk persegi. Sedangkan Gambar 2.4 adalah jaring-jaring dari 

limas tersebut. Luas permukaan limas dapat ditentukan dengan mencari luas 

jaring-jaring limas tersebut. 
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Luas permukaan limas 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐵 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐶𝐷 +

𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐷  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan limas adalah 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 234) 

a) Volume Prisma 

 

 

 

 

   

Perhatikan Gambar 2.5, gambar tersebut menunjukkan sebuah balok 

ABCD.EFGH.  balok merupakan salah satu contoh prisma tegak. Rumus 

volume prisma dapat ditentukan dengan cara membagi balok ABCD.EFGH 

menjadi dua prisma yang ukurannya sama. Jika balok  ABCD.EFGH dipotong 

menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua prisma segitiga yang 

kongruen seperti Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

Volume prisma ABD.EFH 

=
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2
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=
1

2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝐹𝐵  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠∆ 𝐴𝐵𝐷 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

 Jadi, rumus volume prisma = = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  (Nuharini & 

Wahyuni,  2008: 236). 

b) Volume Limas 

Untuk menentukan volume limas, lihat Gambar 2.8 yang menunjukkan 

kubus yang panjang rusuknya 2𝑎. Keempat diagonal ruangnya berpotongan di 

satu titik, yaitu titik T. Sehingga terbentuk enam buah limas yang kongruen 

seperti Gambar 2.9.  

 

 

 

 

 

Jika volume limas masing-masing adalah V maka akan dipeoleh hubungan 

berikut. 

Volume limas 

=
1

6
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠  

=
1

6
× 2𝑎 × 2𝑎 × 2𝑎  

=
1

6
×  2𝑎 2 × 2𝑎  

=
1

3
×  2𝑎 2 × 𝑎  

=
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi dapat disimpulkan untuk setiap limas berlaku rumus berikut. 

2𝑎 

2𝑎 

 

2𝑎 

 

T 

𝑎 

 

Gambar 2.8 

𝑎 

 

T 

2𝑎 

 

2𝑎 

 
Gambar 2.9 
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Volume limas =
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖. 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 237) 

 2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika sering kali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang timbul dalam kehidupan sehari-hari tidak. Maka kemampuan pemecahan 

masalah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mengingat konsep matematika 

banyak yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Departemen 

pendidikan nasional juga telah menetapkan pembelajaran matematika salah 

satunya harus mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik sebagai salah satu cakupan dari mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Dalam pemecahan masalah, biasanya ada lima langkah yang harus 

dilakukan, yaitu: (1) menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas; (2) 

menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional; (3) menyusun hipotesis-

hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik; (4) mengetes 

hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya; dan (5) mengecek 

kembali hasil yang sudah diperoleh.  

Setiap peserta didik penting untuk memiliki kemampuan pemecahan 

masalah. maka diperlukan adanya penerapan model pembelajaran yang sesuai 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Model pembelajaran 

matematika yang diberikan kepada peserta didik dalam penelitian ini  adalah 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter. Melalui pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter diharapkan hasil belajar dan sikap 
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peserta didik dapat meningkat sehingga pembelajaran matematika yang 

berlangsung akan lebih bermakna. 

Pembelajaran ekspositori atau yang berpusat pada guru, kurang sesuai 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena peserta didik hanya 

menerima informasi dari guru dan menyelesaikan masalah seperti yang 

dicontohkan oleh gurunya. Akibatnya, peserta didik kurang berpengalaman 

menemukan informasi sendiri dan menyelesaikan masalah matematis yang 

sifatnya tidak rutin. Demi tercapainya tujuan pembelajaran, pada penelitian ini 

pembelajaran matematika dibuat semenarik mungkin agar peserta didik dan guru 

memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti proses belajar mengajar.  

Dalam teori belajar Piaget, dijelaskan tiga prinsip utama pembelajaran, 

yaitu: belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat pengalaman 

sendiri. Oleh karena itu mewujudkan pembelajaran matematika yang berorientasi 

pada peserta didik sangatlah penting diterapkan oleh seorang guru. Dalam 

penelitian ini, materi pelajaran yang dikaji adalah bangun ruang sisi datar. Materi 

ini dipilih konsep bangun ruang sisi datar dapat digunakan untuk menyelesaikan 

banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan masalah 

matematika, akan lebih bermakna jika peserta didik mampu mengidentifikasi 

masalah, melakukan perencanaan pemecahan masalah, serta menyelesaikan 

masalah secara mandiri.  

Pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter merupakan 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada peserta didik. Jadi, kemampuan 

pemecahan masalah  peserta didik menggunakan pembelajaran open ended 
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bermuatan pendidikan karakter akan lebih baik daripada menggunakan 

pembelajaran ekspositori. Alur kerangka berpikir dapat dilihat pada diagram 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10.  Alur Kerangka Berpikir 

 

 

Hasil belajar, nilai sikap, dan kemampuan pemecahan masalah dengan 

menggunakan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih 

baik daripada menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Tes hasil belajar aspek kemampuan pemecahan 

masalah dan nilai sikap peserta didik 

a. Peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran  

b. Peserta didik dapat memberi 

jawaban menurut caranya 

sendiri. 

c. Peserta didik termotivasi untuk 

membuktikan 

d. Peserta didik memperoleh 

banyak pengalaman dalam 

menemukan 

Pembelajaran Open Ended 

Bermuatan Pendidikan Karakter 

Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran Matematika 

a. peserta didik kurang aktif 

dalam pembelajaran 

b. penekanan sering hanya pada 

penyelesaian tugas 

c. pembelajaran lebih terpusat 

pada guru 

d. jiwa sosial peserta didik tidak 

terlihat 

e. peserta didik cepat bosan 

sehingga minat kurang 

 

Nilai tes kelas kontrol Nilai tes kelas eksperimen 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) klasikal minimal 80%. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter lebih tinggi daripada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik  dalam model pembelajaran ekspositori. 

(3) Nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 

lebih baik daripada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

23 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 yaitu sebanyak 252 peserta didik. 

3.1.2 Sampel dan Teknik Sampling 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 56). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik random sampling dengan mengambil satu kelas, dimana 

yang diacak adalah kelasnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

1) Peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum sama. 

2) Peserta didik yang menjadi obyek penelitian duduk pada kelas paralel yang 

sama. 

3) Peserta didik mendapat waktu pelajaran yang sama. 

4) Tidak mengenal adanya istilah kelas unggulan atau kelas favorit. 

Berdasarkan teknik random sampling dalam penelitian ini terpilih kelas 

eksperimen yaitu kelas VIII E sebanyak 36 peserta didik dan kelas kontrol yaitu 

kelas VIII F sebanyak 36 peserta didik. Daftar nama peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.  
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3.1.3 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada materi bangun ruang sisi datar, dengan sub materi prisma dan 

limas setelah perlakuan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter. 

3.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

kelompok perlakuan tes 

Kelompok 

eksperimen 

X1 Test 

Kelompok 

kontrol 

X2 test 

Keterangan: 

X1   :  Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran open ended 

bermuatan pendidikan karakter. 

X2 : Pembelajaran dengan menerapkan ekspositori. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi penelitian. 
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(2) Menentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik randon sampling. 

Kemudian menentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian.  

(3) Menyusun kisi-kisi tes. 

(4) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

(5) Menyusun rencana pembelajaran. 

(6) Melaksanakan pembelajaran. 

(7) Mengujicobakan instrumen tes ujicoba pada kelas uji coba. 

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

reabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda soal. 

(9) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan poin (8). 

(10) Melaksanakan tes 

(11) Menganalisis hasil tes. 

(12) Menyusun hasil penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah 

observasi langsung. Dalam metode ini digunakan lembar observasi untuk 

mendapatkan data tentang aktivitas peserta didik, pendidikan karakter peserta 

didik, serta kualitas pembelajaran ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.  

 Untuk pengisian lembar observasi tentang aktivitas peserta didik dan 

kualitas pembelajaran dilakukan dengan menggunakan check list. Check list atau 

daftar cek terdiri dari daftar item yang berisi faktor-faktor yang diobservasi. 
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Untuk pendidikan karakter peserta didik, terdapat 4 nilai yang akan diamati, yaitu 

teliti, disiplin, jujur, dan rasa ingin tahu. Pada lembar pengamatannya, nilai-nilai 

tersebut akan dijelaskan melalui indikator-indikator sehingga dapat diamati 

dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, pengamat mengamati keadaan kelas 

kemudian menuliskan banyaknya peserta didik yang melakukan dan peserta didik 

yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan  

3.4.2 Metode Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

dan bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2009:123).  

Pemberian tes dilakukan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

matematika pokok bangun ruang sisi datar pada peserta didik yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. Tes dalam penelitian ini memuat pertanyaan yang 

terdiri dari sembilan soal uraian yang telah diujicobakan pada 36 peserta didik. 

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, 2009: 160). 

Instrumen tes pada penelitian ini meliputi tes hasil belajar peserta didik 

kelas VII pada materi bangun ruang sisi datar dan lembar observasi. Adapun kisi-

kisi, soal tes, dan kunci jawaban baik pada saat uji coba maupun penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 7-9, halaman 94-105. 
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Setelah instrumen tes diujicobakan, kemudian instrumen di analisis 

dengan analisis sebagai berikut: 

3.5.1 Validitas 

 Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto 

(2009: 72) sebagai berikut. 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌  = koefisien korelasi antara 𝑋 dan 𝑌 

𝑋 = skor butir 

𝑌 = skor total 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r pada tabel 

product moment. Suatu butir dikatakan valid jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas tes adalah ketetapan suatu tes apabila diberikan pada subjek 

yang sama, untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil 

(Arikunto, 2009). Untuk mengetahui besarnya koefisien reliabilitas (𝑟𝑥𝑥 ) suatu tes 

dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam teori klasik yang penting adalah 

menemukan besarnya skor sesungguhnya pada peserta tes dalam suatu kerangka 

tes tertentu. Besarnya skor sesungguhnya ini merupakan suatu ukuran bagi 

kemampuan sesungguhnya dari seorang peserta tes. Namun didalam 

pelaksanaanya yang dapat diamati adalah skor tampak, besarnya skor 
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sesungguhnya maupun skor kesalahan keduanya tidak dapat diamati secara 

langsung. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah melakukan estimasi 

reliabilitas berdasarkan skor tampak melalaui beberapa metode tertentu.  

Rumusnya adalah: 
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  (Winarti, 2009:14)

 

Keterangan: 

'

XXr  = koefisien reabilitas 

N = banyaknya butir soal 

Xs 2  = variansi skor total 

P = proporsi jawaban benar peserta didik dengan seluruh peserta tes (taraf 

kesukaran) 

Kriteria koefisien reabilitas: 

0,00 – 0, 20  rendah sekali 

0,21 – 0,40  rendah 

0,41 – 0,70  sedang 

0,71 – 1,00  sangat tinggi 

Keterangan: 

170,0  r   reliabel 

70,030,0  r  soal diperbaiki 
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30,00  r   soal diperbaiki atau dibuang 

3.5.3 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran didefinisikan sebagai presentase subjek yang menjawab 

benar soal tersebut. Jika taraf kesukaran dilambangkan dengan p maka: 

T

B
P 

     (Winarti, 2009:11) 

Keterangan : 

P  = taraf kesukaran 

B = banyaknya subjek yang menjawab butir soal dengan benar 

T = banyaknya subjek yang mengerjakan soal 

Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut 

0,00 – 0,30  soal sukar 

0,31 – 0,70  soal sedang 

0,71 – 1,00  soal mudah 

3.5.4 Daya Pembeda 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta 

didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. 

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

Cara menentukan daya beda (d) seluruh perangkat tes diurutkan menurut 

besarnya skor total yang diperoleh, mulai dari skor yang tertinggi. Kelompokkan 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas (kelompok dengan skor tinggi) dan 

kelompok bawah (kelompok dengan skor rendah). Pada butir tertentu jika 

kelompok atas dapat menjawab semuanya dengan benar dan kelompok bawah 
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menjawab salah semuanya maka butir soal tersebut mempunyai daya beda paling 

besar (1,00). Sebaliknya jika kelompok atas semua menjawab salah dan kelompok 

bawah semua menjawab benar, maka soal tersebut tidak mampu membedakan 

sama sekali sehingga daya pembedanya paling rendah (-1,00). 

       

 

(Winarti, 2009:12) 

Keterangan: 

d     = daya beda 

𝑃𝐴  = taraf kesukaran kelompok A 

𝑃𝐵   = taraf kesukaran kelompok B 

Klasifikasi daya pembeda (d) 

0,00 – 0,20  jelek 

0,21 – 0,40  cukup 

0,41 – 0,70  baik 

0,71 – 1,00  baik sekali 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Hipotesis 1 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas perlu dilakukan untuk membuktikan asumsi bahwa data 

setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk menguji 

apakah suatu data berdistribusi normal  atau tidak maka dilakukan uji normalitas 

dengan menggunakan chi kuadrat atau kolmogorov. 

BA

B

B

A

A PP
T

B

T

B
d   
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Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 

(1) Menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan chi 

kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 6. Hal ini sesuai dengan 6 

bidang yang ada pada kurva normal baku. 

(2) Menentukan panjang kelas interval. 

    IntervalKelasJumlah

terkecilDataterbesarData

6



 

(3) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 

untuk menghitung harga chi kuadrat chi kuadrat hitung.  

(4) Menghitung 𝑓  (frekuensi yang diharapkan) 

Cara  menghitung 𝑓 , didasarkan pada persentase luas tiap bidang kurva 

normal dikalikan jumlah data observasi (jumlah individu dalam sampel). 

Memasukkan harga-harga 𝑓  ke dalam tabel kolom 𝑓 , sekaligus 

menghitung harga-harga  2ho ff   dan 
 

h

h

f

ff
2

0  . Harga 
 

h

h

f

ff
2

0 

adalah merupakan harga chi kuadrat (
2 ) hitung. 

(5) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. Bila 

harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari pada harga chi kuadrat tabel (

tabelhitung
22   ), maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal, dan 

bila lebih besar data dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berupa data yang berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Ho  : sampel berasal dari populasi yang normal 

H1  : sampel tidak berasal dari populasi yang normal 

Untuk mengetahui uji kenormalan digunakan uji Chi-kuadrat, dengan rumus 

sebagai berikut: 
 







k

i i

ii

E

EO

1

2

   
 

Keterangan: 

2 = Chi Kuadrat
 

Oi  = frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

Ei  = frekuensi yang diharapkan 

k   = banyaknya kelas interval  

hitung
2  ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel

2  yang diperoleh dari tabel 

Chi_kuadrat dengan taraf signifikan %5 dan derajat kebebasan dk = k – 3 

serta k banyaknya interval kelas. Kriteria pengujiannya yaitu, jika hitung
2  < 

hitung
2  maka populasi dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika hitung

2  > 

tabel
2  maka populasi dikatakan tidak berdistribusi normal. (Sudjana, 2002: 273). 

3.6.1.2 Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari kondisi yang 

sama (homogen) atau tidak maka dilakukan uji homogenitas. 

Hipotesis yang digunakan: 
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2

2

2

1:  oH
  

2

2

2

11 :  H  

Rumus yang digunakan adalah 𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
.   

(Sudjana, 2002:250) 

Kriteria oH  ditolak jika 
 21 ,

2

1
vv

hitung FF


 . 

Prosedur pengujian hipotesis: 

(1) Menentukan formulasi hipotesis 

21:  oH   

21:  aH  

(2) Menentukan taraf nyata    dan tabelt  

tabelt  dimana tabelt  didapat dari daftar distribusi t dengan  221  nndk

untuk taraf nyata  . 

(3) Menentukan kriteria pengujuan  

oH diterima jika 
tabelhitung tt    

oH ditolak jika 
tabelhitung tt    

(4) Menentukan uji statistik 
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(5) Menarik kesimpulan 

Untuk mengetahui apakah varians dari data sama atau tidak maka dilakukan 

uji homogenitas. 

Hipotesis yang digunakan: 

21:  oH
  

21:  aH  

3.6.1.3 Uji Proporsi 

Uji proporsi dilakukan untuk menguji apakah hasil belajar peserta didik 

pada materi bangun ruang sisi datar dengan penerapan pembelajaran open ended 

bermuatan pendidikan karakter dapat mencapai ketuntasan. Indikator mencapai 

ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan klasikal. Kriteria ketuntasan klasikal 

yaitu minimal 80% peserta didik memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

67. Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak.
 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝐻𝑜: 𝜋 ≤ 0,795
 

𝐻1: 𝜋 > 0,795
 

Rumus yang digunakan adalah: 

 
𝑧 =

𝑥

𝑛
−𝜋0

 𝜋0 1−𝜋0 

𝑛

      
 

Keterangan: 

Keterangan: 

z : nilai t yang dihitung. 
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𝑥 : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual. 

𝜋0  : nilai yang dihipotesiskan. 

𝑛 : jumlah anggota sampel 

Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼 . Nilai 𝑧0,5−𝛼  didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang (0,5 - 𝛼) dengan 𝛼 = 0,05. Dalam hal lainnya H0 

diterima. (Sudjana, 2002: 233 – 234). 

3.6.2 Uji Hipotesis 2 

3.6.2.1 Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

 Untuk menguji apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dengan menerapkan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 

lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan model 

pembelajaran ekspositori digunakan uji t yaitu untuk menguji 2 sampel yang 

datanya berdistribusi normal.  

Hipotesis 

H0:  μ1 = μ2 (rata-rata skor tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dengan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter sama dengan 

rata-rata skor tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori ) 

H1:  μ1 > μ2 ( rata-rata skor tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dengan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih baik dari 

rata-rata  skor tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori ) 

Keterangan: 
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𝜇1: Nilai rata-rata tes matematika dengan menerapkan pembelajaran open ended 

bermuatan pendidikan karakter pada materi bangun ruang sisi datar. 

𝜇2: Nilai rata-rata tes matematika dengan menerapkan pembelajaran ekspositori 

pada materi bangun ruang sisi datar. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

a) Jika kedua kelompok sampel memiliki varians sama atau 𝜎1 = 𝜎2, maka 

digunakan rumus: 𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

. 

 Dimana 𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠1
2

𝑛1+𝑛2−2
 

 Dengan:  

𝑥1    = rata-rata nilai peserta didik pada kelas eksperimen 

𝑥2    = rata-rata nilai peserta didik pada kelas kontrol 

𝑛1 = jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 

𝑛2 = jumlah peserta didik pada kelas kontrol 

𝑠 = simpangan baku 

𝑠1 = simpangan baku kelas eksperimen 

𝑠2 = simpangan baku kelas kontrol.  (Sudjana, 2004:239) 

Kriteria penolakan 𝐻0 adalah jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 1−𝛼 (𝑛1+𝑛2−2) dengan taraf 

signifikan 5%. 

b) Jika kedua kelompok sampel memiliki varians tidak sama atau 𝜎1 ≠ 𝜎2, maka 

digunakan rumus: 
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𝑡 ′ =
𝑥1   − 𝑥2   

 
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

 Kriteria penolakan 𝐻0 adalah jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
′ >

𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
 

Dengan : 

   𝑤1 =
𝑠1

2

𝑛1
  

𝑤2 =
𝑠1

2

𝑛1
  

𝑡1 = 𝑡
 1−

1
2
𝛼 (𝑛1−1)

 

𝑡2 = 𝑡
 1−

1

2
𝛼 (𝑛2−1)

       (Sudjana, 2004: 243) 

 Selanjutnya, menarik kesimpulan yaitu jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 

ditolak. Ini berarti rata-rata skor tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen lebih baik dibanding rata-rata skor tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas kontrol 

3.6.3 Uji Hipotesis 3 

3.6.3.1 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

 Untuk menguji apakah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa 

keingintahuan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran open ended 

bermuatan pendidikan karakter lebih tinggi daripada nilai kejujuran, kedisiplinan, 

dan rasa keingintahuan peserta didik dengan model pembelajaran ekspositori 

digunakan uji t yaitu untuk menguji 2 sampel yang datanya berdistribusi normal.  
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Hipotesis: 

H0:  μ1 = μ2 (rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan 

peserta didik dengan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 

sama dengan rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta 

didik dengan pembelajaran ekspositori ) 

H1:  μ1 > μ2 ( rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan 

peserta didik dengan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 

lebih baik dari rata-rata  nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan 

peserta didik dengan pembelajaran ekspositori ) 

Keterangan: 

𝜇1: rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan dengan 

menerapkan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter pada materi 

bangun ruang sisi datar. 

𝜇2: rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan dengan 

menerapkan pembelajaran ekspositori pada materi bangun ruang sisi datar. 

Rumus yang digunakan seperti tercantum di Halaman 49-50. 

 Selanjutnya, menarik kesimpulan yaitu jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 

ditolak. Ini berarti rata-rata nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan 

peserta didik kelas eksperimen lebih baik dibanding rata-rata nilai kejujuran, 

kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik kelas kontrol. 
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3.6.4 Analisis Lembar Pengamatan 

3.6.4.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Untuk pengamatan aktivitas peserta didik dilaksanakan tiga kali 

pengamatan selama tiga pertemuan pembelajaran di kelas. Pengamatan dilakukan 

oleh observer terhadap peserta didik pada waktu memberikan pembelajaran 

matematika dengan penerapan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan 

karakter. Isian lembar pengamatan berupa check list. Terdapat 14 butir pernyataan 

dalam lembar pengamatan ini. Untuk mengukur aktivitas peserta didik dalam 

melaksanakan pembelajaran digunakan skala. Pada skala ini, awal skor tertinggi 

adalah 4 dan skor terendah 1, yaitu, 4 (sangat aktif), 3 (aktif), 2 (cukup aktif), dan 

1 (tidak aktif).Penilaian dengan menggunakan rumus berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑟𝑢 (𝑝) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

Keterangan skala penilaian sebagai berikut. 

Sangat aktif : 75% ≤ 𝑝 ≤ 100% 

Aktif : 50% ≤ 𝑝 < 75% 

Cukup Aktif : 25% ≤ 𝑝 < 50% 

Tidak Aktif : 0% ≤ 𝑝 < 25% 

3.6.4.2 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

Untuk menilai aktivitas guru dilaksanakan tiga kali pengamatan selama 

tiga pertemuan pembelajaran di kelas. Pengamatan dilakukan oleh observer 

terhadap guru pada waktu memberikan pembelajaran matematika dengan 

penerapan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter. Isian lembar 

pengamatan berupa check list. Terdapat 14 butir pernyataan dalam lembar 
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pengamatan ini. Untuk mengukur aktivitas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran digunakan skala. Pada skala ini, awal skor tertinggi adalah 5 dan 

skor terendah 1, yaitu, 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup baik), dan 1 (tidak 

baik).Penilaian dengan menggunakan rumus berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑟𝑢 (𝑝) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

Keterangan skala penilaian sebagai berikut. 

Sangat baik : 75% ≤ 𝑝 ≤ 100% 

Baik : 50% ≤ 𝑝 < 75% 

Cukup Baik : 25% ≤ 𝑝 < 50% 

Tidak Baik : 0% ≤ 𝑝 < 25% 

3.6.4.3 Lembar Pengamatan Pendidikan Karakter 

Untuk pengamatan pendidikan karakter digunakan cara memberikan tanda cek  

(√) pada kolom skor yang tersedia pada lembar pengamatan pendidikan karakter 

peserta didik. Diberikan 4 skor dengan ketentuan sebagai berikut. 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25%. 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%.  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75%. 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75%. 

Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
jumlah   skor

40
× 100% 

  

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  
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Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

3.6.4.4 Lembar Pengamatan Kualitas Pembelajaran 

Lembar pengamatan kualitas pembelajaran guru disesuaikan dengan 

indikator dan dimensi kualitas pembelajaran. Terdapat 29 butir pernyataan dalam 

lembar pengamatan ini. Untuk mengukur kualitas pembelajaran guru dalam 

melaksanakan pembelajaran digunakan skala Likert. Pada skala Likert, awal skor 

tertinggi adalah 5 dan skor terendah 1, yaitu 5 (sangat sering), 4 (sering), 3 

(kadang-kadang), 2 (kurang), dan 1 (tidak pernah). (Ekawati, 2011:36-37).  

Penilaian dengan menggunakan rumus berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑝)

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

dengan pedoman penentuan kriteria penilaian sebagai berikut. 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan dua kelas 

sampel, yaitu kelas sampel, yaitu kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII F sebagai kelas kontrol. Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di 

SMP Negeri 23 Semarang. Penelitian dilakukan sebanyak masing-masing tiga kali 

pertemuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk proses penerapan 

pembelajaran, dan satu pertemuan terakhir untuk evaluasi. Pada kelas eksperimen 

diterapkan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter sedangkan 

pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran ekspositori. Materi pokok yang dipilih 

untuk penelitian adalah bangun ruang sisi datar dan sebelum penelitian 

dilaksanakan terlebih dahulu disusun instrumen pembelajaran seperti kisi-kisi soal 

uji coba, soal uji coba, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen terdiri dari 3 kegiatan, 

yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pendahuluan meliputi persiapan 

kondisi fisik (buku pelajaran, CS pembelajaran, soal-soal latihan), menjelaskan 

tujuan pembelajaran, serta menggali pengetahuan prasyarat peserta didik dengan 

serangkaian pertanyaan. Kegiatan inti meliputi kegiatan klasikal, diskusi 

kelompok dan kegiatan individual yaitu latihan soal (kuis) untuk memantapkan 

materi yang dibahas. Sedangkan penutup meliputi kegiatan membuat kesimpulan 
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materi yang dibimbing guru, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, 

menyampaikan PR serta memberikan informasi materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya.  

Pertemuan pertama kelas eksperimen  terlaksana pada tanggal 1 Mei 2012. 

Saat guru sudah memasuki kelas, ada beberapa peserta didik yang datang 

terlambat .Sebelum masuk pada inti pembelajaran, guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran, mengecek  kemampuan  prasyarat peserta didik dengan 

memberikan pertanyaan  tentang  jaring-jaring prisma dan limas, dan  

mengkaitkan  materi  luas  permukaan prisma dengan kehidupan nyata dengan 

mengatakan bahwa bentuk prisma dan limas ini sering dijumpai dalam  

kehidupan. Guru menampilkan CD pembelajaran yang berisi materi luas 

permukaan prisma. Peserta didik terlihat antusias dan memperhatikan pelajaran 

dengan  baik. Lalu guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-

masing kelompok  terdiri dari 3-5 peserta didik dalam  kelas. Guru memberikan 

soal-soal pemecahan masalah berupa lembar diskusi peserta didik/LDDK kepada 

setiap kelompok. Peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan 

penyelesaian dari LDDK tersebut dengan teman sekelompoknya. Guru 

membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi mereka 

dengan bimbingan dari guru. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian dan memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Guru memberikan 
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konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok apakah sudah benar, masih kurang 

atau  kurang tepat, kemudian bersama-sama peserta didik mencari jawaban yang 

benar. Untuk  pengecekan  evaluasi pembelajaran  peserta didik,  guru  

memberikan  soal  kuis yang dikerjakan  oleh  setiap  peserta didik  secara  

individual. Namun saat mengerjakan kuis masih banyak peserta didik yang 

mencontek hasil pekerjaan peserta didik lain. Hasil  pekerjaan  peserta didik 

dikumpulkan sebagai nilai individual. Pada akhir pembelajaran guru membimbing 

peserta didik untuk membuat kesimpulan, memberi PR dan membuat refleksi 

pembelajaran hari ini . Guru memberi motivasi dan menyampaikan bahwa dalam 

pembelajaran selanjutnya peserta didik harus lebih aktif dan disiplin dalam kelas, 

berani menyampaikan pendapat dan  jujur ketika diberi pekerjaan yang sifatnya 

individu.    

Pada pertemuan kedua hari Kamis, 3 Mei 2012., peserta didik sudah tidak 

ada yang datang terlambat memasuki kelas. Langkah pembelajarannya sama 

seperti pertemuan pertama. Materi yang dibahas pada pertemuan ini adalah luas 

permukaan limas. Pada pertemuan ini, peserta didik sudah mulai menunjukkan 

keberanian untuk mengajukan pendapat ataupun bertanya. Mereka terlihat lebih 

aktif dalam diskusi. Saat pembahasan soal, peserta didik saling berebut untuk 

menunjukkan hasil pekerjaannya. Seperti pertemuan sebelumnya, diadakan kuis 

kembali. Peserta didik sudah banyak yang menunjukkan nilai kejujuran saat 

mengerjakan kuis.  

Pada pertemuan ketiga hari Sabtu 5 Mei 2012. Materi yang dibahas pada 

pertemuan ini adalah volume pisma dan limas. Dalam diskusi kelompok peserta 
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didik saling bekerja sama dan aktif dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Pada 

akhir pertemuan guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan 

tes untuk mengetahui kemampuan mereka dalam memahami materi bangun ruang 

sisi datar. 

 Pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran dengan model ekspositori. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol terdiri dari 3 kegiatan yaitu 

pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi persiapan kondisi 

fisik (buku pelajaran) dan menjelaskan tujuan pembelajaran.  Kegiatan inti 

merupakan kegiatan klasikal yaitu penyampaian materi dan pemberian contoh 

soal oleh guru melalui ceramah. Peserta didik hanya mendengarkan dan membuat 

catatan. Sedangkan penutup meliputi kegiatan membuat kesimpulan dengan 

bimbingan guru dan penyampaian PR. Pada pembelajaran ini guru menyajikan 

materi bangun ruang sisi datar kepada peserta didik secara lengkap dari awal 

sampai.   

4.1.1 Hasil Analisis Uji Coba Instrumen 

 Sebelum diteskan pada subjek penelitian, item soal diujicobakan terlebih 

dahulu pada kelas uji coba yaitu kelas VIII G. Setelah dilaksanakan tes uji coba, 

dilakukan analisis butir tes yang meliputi validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan reliabilitas butir soal. Analisis butir tes tersebut bertujuan untuk 

mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan jelek. 
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4.1.1.1 Validitas 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment 

didapatkan hasil tiga butir soal tidak valid, yaitu butir soal nomor 1, 7 dan 10. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.1.1.2 Tingkat Kesukaran 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

(1) Soal  dengan kriteria mudah yaitu nomor 1, 7 dan 9 . 

(2) Soal dengan kriteria sedang yaitu nomor 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. 

(3) Soal dengan kriteria sulit yaitu nomor 5 dan 10. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. 

4.1.1.3 Daya Pembeda 

 Hasil perhitungan uji signifikansi daya pembeda pada soal uji coba adalah 

sebagai berikut. 

(1) Soal dengan daya pembeda signifikan adalah soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 

dan 12. 

(2) Soal dengan daya pembeda tidak signifikan adalah soal nomor 1, 7, dan 10. 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda tersebut, butir soal nomor 1, 7, dan 10 

tidak dipakai karena tidak signifikan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 10. 
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4.1.1.4 Reliabilitas 

  Pada perhitungan  pada hasil tes uji coba dengan menggunakan  rumus 

alpha, didapat rhitung= 0,573    dengan nilai  rtabel=0,329.  Jadi rhitung > rtabel, sehingga soal 

reliabel. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 11. 

  Berdasarkan hasil analisis ada instrumen tes soal uji coba di atas, diperoleh 

butir-butir soal yang akan digunakan sebagai tes evaluasi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Butir soal uji coba yang dibuang pada instrumen tes ini yaitu soal 

nomor 1, 7, dan 10. 

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

  Proses pembelajaran pada kelas eksperimen meliputi tiga kegiatan, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan meliputi persiapan kondisi 

fisik (buku pelajaran, CD pembelajaran,  dan soal latihan), menjelaskan tujuan 

pembelajaran, serta memberi beberapa pertanyaan guna menggali pengetahuan 

prasyarat peserta didik. Kegiatan inti meliputi pemberian soal pemecahan masalah 

dengan strategi open ended dan latihan soal mandiri untuk pemantapan materi 

yang telah diberikan. Kegiatan penutup meliputi refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, penarikan kesimpulan oleh peserta didik 

dengan bimbingan guru, memberi pekerjaan rumah (PR), memberi motivasi 

kepada peserta didik agar mempelajari kembali materi yang telah diberikan, dan 

memberi informasi pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 
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 Kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen secara umum tidak 

mengalami hambatan berarti. Guru mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan 

RPP yang telah dibuat dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis 

open ended. Peserta didik pun semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

4.1.2.2 Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

  Pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran ekspositori sesuai dengan yang 

biasa dilakukan guru di kelas. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada 

pendahuluan dilakukan persiapan kondisi fisik (buku pelajaran) dan penjelasan 

tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti dilakukan kegiatan klasikal, yaitu guru 

menjelaskan pokok bahasan dengan metode ceramah dan memberikan contol soal, 

sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan membuat catatan. Guru 

membantu peserta didik berlatih menyelesaikan soal latihan dan peserta didik 

diperbolehkan bertanya jika ada yang belum dipahami. Sedangkan kegiatan 

penutup meliputi penarikan kesimpulan oleh peserta didik yang dibimbing oleh 

guru, memberi motivasi peserta didik untuk mempelajari kembali materi yang 

telah diberikan, dan memberikan pekerjaan rumah (PR). 

  Pada awalnya, secara umum pembelajaran di kelas kontrol berlangsung 

lancar karena pembelajaran dilakukan sama seperti sebelumnya. Namun peseta 

didik hanya mendengarkan penjelasan guru dan hanya sedikit yang mau bertanya. 

Akibatnya, peserta didik statis dalam tiap pertemuan. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Tahap Awal 

 Analisis tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan kepada 

kelompok sampel. Analisis tahap awal diperlukan guna mengetahui keadaan awal 

dari populasi pada umumnya dan keadaan awal sampel pada khususnya sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sampel berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang 

digunakan dalam analisis tahap awal pada penelitian ini adalah nilai mid semester 

mata pelajaran matematika kelas VIII SMP N 23 Semarang tahun ajaran 

2011/2012.pada analisis data awal dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji kesamaan dua rata-rata. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil perhitungan 

uji normalitas data awal, pada kelas eksperimen diperoleh 𝜒2 =6,466 dan pada 

kelas kontrol diperoleh 𝜒2= 6,751. Untuk 𝛼 = 0,05 dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 =  7,81. Karena 𝜒2

𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima, yang berarti bahwa 

data berdistribusi normal. Uji normalitas data awal dapat dilihat pada Lampiran 

13. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data mempunyai 

varians yang homogen. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹1

2
∝ 𝑛1−1,𝑛2−1 ,

𝛼 = 0,05. Dalam hal lainnya H0 ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas data awal kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol diperoleh nilai 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,167. Nilai 𝐹1

2
∝ 𝑛1−1  𝑛2−1 

𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝛼 = 0,05 

diperoleh nilai 𝐹 0,025  37 (37)= 1,96. Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹1

2
∝ 𝑛1−1  𝑛2−1 

 maka H0 

diterima, berarti data tersebut memiliki varians yang homogen. Perhitungan uji 

homogenitas data awal dapat dilihat pada Lampiran 14. 

4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

 Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah nilai awal 

sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Kriteria pengujian: terima H0 

jika    −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 , 𝑡
1−

1

2
𝛼

 didapat dari daftar distribusi t dengan dk = 

(𝑛1 + 𝑛2 − 2), taraf signifikan 5% dan peluang (1 −
1

2
∝). Dalam hal lainnya H0 

ditolak. 

 Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan rata-rata data awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = -0,5725. Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 

𝑡
1−

1

2
𝛼

  untuk 𝛼 = 0,05 dengan dk = 36 + 36 – 2 =70 diperoleh nilai ttabel = 

𝑡
1−

1

2
𝛼

=1,99. Karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒 𝑙  yang berarti rata-rata hasil belajar kedua 

kelas sama. Perhitungan uji kesamaan dua rata-rata data awal dapat dilihat pada 

Lampiran 15. 

4.2.2 Analisis Tahap Akhir 

4.2.2.1 Uji Hipotesis 1 

4.2.2.1.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 

Hipotesis: 
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H0 : sampel berasal dari populasi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak normal 

  Kriteria pengujian: terima H0 jika 𝑥𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤  𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , dengan 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 =

 𝑥 𝛼  𝑘−3 
2 , 𝛼 = 0,05. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Untuk N = 36 maka banyaknya 

kelas interval adalah 1 + 3,3(log 38)≈ 6. Untuk 𝛼 = 0,05 dan dk = 6 – 3 = 3 

diperoleh 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 =  7,81. 

 Dari hasil perhitungan uji normalitas data awal, pada kelas eksperimen 

diperoleh 𝑥2= 4,35 dan pada kelas kontrol diperoleh 𝑥2= 5,93. Karena 𝑥2< 

𝑥 𝛼 (𝑘−3)
2  maka H0 diterima, yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Uji 

normalitas data awal dapat dilihat pada Lampiran 45. 

4.2.2.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai awal sampel 

mempunyai varians yang homogen atau tidak.  

Hipotesis: 

H0: σ1
2 = σ2

2 (data homogen) 

H1: σ1
2 ≠ σ2

2 (data tidak homogen) 

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

𝐹1

2
∝ 𝑛1−1,𝑛2−1 ,

𝛼 = 0,05. Dalam hal lainnya H0 ditolak. 

 Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas data awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diperoleh nilai 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,674. Nilai 𝐹1

2
∝ 𝑛1−1  𝑛2−1 

𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝛼 =

0,05 diperoleh nilai 𝐹 0,025  36 (36)= 1,96. Karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹1

2
∝ 𝑛1−1  𝑛2−1 

 maka 
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H0 diterima, berarti kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. 

Perhitungan uji homogenitas data awal dapat dilihat pada Lampiran 46. 

4.2.2.1.3 Uji Proporsi 

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah data memenuhi KKM 

klasikal sebesar 80%. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

𝐻𝑜: 𝜋 ≤ 0,795
 

𝐻1: 𝜋 > 0,795 

Kriteria pengujian yaitu H1 diterima jika z≥ 𝑧0,5−𝛼 . Nilai 𝑧0,5−𝛼  didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 - 𝛼) dengan 𝛼 = 0,05. Dalam hal 

lainnya H1 ditolak. 

 Nilai 𝑧0,5−𝛼  dengan 𝛼 = 5% atau 𝑧0,45  = 1,64. Dari hasil perhitungan 

diperoleh z = 2,22. Karena z = 2,22 > 𝑧0,45  = 1,64 maka H1 diterima. Jadi, 

ketuntasan belajar kelas eksperimen secara klasikal lebih dari atau sama dengan 

80%. Perhitungan uji proporsi dapat dilihat pada Lampiran 47. 

4.2.2.2 Uji Hipotesis 2 

4.2.2.2.1 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah dari kelompok eksperimen lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah dari kelompok kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0:  μ1
≤ μ

2
 

H1:  μ1
> μ

2
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Kriteria pengujian: terima H1 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−∝, 𝑡1−∝ didapat dari daftar 

distribusi 𝑡 dengan dk = (𝑛1 + 𝑛2 − 2), taraf signifikan 5% dan peluang (1−∝). 

Untuk harga 𝑡 lainnya H1 ditolak. 

 Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 2,747. Nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada ∝ = 5% 

dan dk = 36 + 36 – 2 = 70 nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,69. Karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H1 

diterima, artinya kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

kelas kontrol. Perhitungan uji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada Lampiran 

48. 

4.2.2.3 Uji Hipotesis 3  

4.2.2.3.1 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui nilai kejujuran, 

kedispilinan, dan rasa keingintahuan dari kelompok eksperimen lebih baik 

daripada nilai kejujuran, kedispilinan, dan rasa keingintahuan dari kelompok 

kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0:  μ1
≤ μ

2
 

H1:  μ1
> μ

2
 

Kriteria pengujian: terima H1 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−∝, 𝑡1−∝ didapat dari daftar 

distribusi 𝑡 dengan dk = (𝑛1 + 𝑛2 − 2), taraf signifikan 5% dan peluang (1−∝). 

Untuk harga 𝑡 lainnya H1 ditolak. 

 Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,969. Nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada ∝ = 5% 

dan dk = 3 + 3 – 2 = 4 nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 2,92. Karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H1 
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diterima, artinya nilai kejujuran, kedispilinan, dan rasa keingintahuan peserta 

didik pada kelas eksperimen lebih tinggi dari nilai kejujuran, kedispilinan, dan 

rasa keingintahuan peserta didik pada kelas kontrol. Perhitungan uji kesamaan dua 

rata-rata dapat dilihat pada Lampiran 49. 

4.2.3 Hasil Pengamatan 

4.2.3.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas belajar yang dilakukan terhadap 

peserta didik pada kelas eksperimen diperoleh data sebagai berikut.  

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Pertemuan 1 2 3 

Persentase 57,14% 64,28% 76,78% 

Kriteria Aktif Aktif Sangat Aktif 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 49. 

Diagram perbandingan persentase aktivitas peserta didik tiap pertemuan 

pada kelas eksperimen ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Diagram Persentase Aktivitas Peserta Didik 
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4.2.3.2 Hasil Pengamatan Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas mengajar yang dilakukan terhadap 

guru pada kelas eksperimen diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru 

Pertemuan 1 2 3 

Persentase 83,92% 93% 91,07% 

Kriteria Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 52. 

 Diagram perbandingan persentase aktivitas guru selama pembelajaran tiap 

pertemuan pada kelas eksperimen ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Diagram Persentase Aktivitas Guru 

4.2.3.3 Hasil Pengamatan Pendidikan Karakter 

Berdasarkan hasil pengamatan pendidikan karakter  yang dilakukan 

terhadap peserta didik pada kelas eksperimen diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Pendidikan Karakter 

Kelas 

Pertemuan 

1 2 3 

Eksperimen 71,42% 78,57% 89,28% 

Kriteria Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Kontrol 42,85% 53,57% 60,71% 

Kriteria Cukup Baik Baik Baik 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 55. 

Diagram perbandingan persentase pendidikan karakter tiap pertemuan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Diagram Persentase Pendidikan Karakter 

4.2.3.4 Hasil Pengamatan Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan kualitas pembelajaran yang dilakukan 

terhadap guru pada kelas eksperimen diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Kualitas Pembelajaran 

Pertemuan I II III 

Persentase 54,48% 66,3% 75,1% 

Kriteria Baik  Baik Sangat Baik 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 61. 

Diagram perbandingan persentase kualitas pembelajaran guru tiap pertemuan pada 

kelas eksperimen ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Kualitas Pembelajaran 

4.3 Pembahasan 

Pada penelitian ini kelas VIII E dipilih secara acak sebagai kelas eksperimen 

yang dikenai pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter  dan kelas 

VIII F sebagai kelas kontrol yang diberi pembelajaran ekspositori. Dari hasil 

analisis tahap awal dapat diketahui bahwa  data yang menunjukkan kelas yang 

diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal dan mempunyai 

varians homogen. Artinya, sampel berasal dari kondisi atau keadaan yang sama 

yaitu dari pengetahuan yang sama. 
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Dari hasil uji ketuntasan belajar, peserta didik yang dikenai metode 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter telah mencapai 

ketuntasan belajar (KKM) klasikal sebesar 80%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter  dapat untuk 

melatih kemampuan pemecahan masalah bagi peserta didik. Karena peserta didik 

yang dikenai pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter akan lebih 

mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah, sesuai dengan hasil 

penelitian  Paduppai dan Nurdin (2008:904) yang menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan kreativitas belajar dengan menerapkan pembelajaran open ended.  

Pada uji kesamaan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen, rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah yang mendapat metode pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter menunjukkan perbedaan yang signifikan 

bila dibandingkan dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada kelas yang menggunakan pembelajaran ekspositori. Hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang mendapatkan metode pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter lebih baik daripada peserta didik yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. Ini berarti 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mendapatkan metode 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter  lebih baik daripada 

peserta didik yang mendapatkan pembelajaran ekspositori.  

Penelitian yang mendukung kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang mendapat pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada peserta didik 

yang mendapatkan pembelajaran ekspositori diungkapkan oleh Delima (2011: 81) 
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yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik yang mendapat perkuliahan dengan pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah lebih baik dari peserta didik yang mendapat perkuliahan dengan 

pembelajaran konvensional. 

Pada pembelajaran ekspositori, peserta didik menerima materi yang 

diberikan oleh guru secara pasif. Berbeda dengan pembelajaran ekspositori, pada 

pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter, peserta didik terlihat 

lebih aktif, memiliki antusias yang tinggi, dan cenderung siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan mempelajari terlebih dahulu topik yang akan dibahas. Hal 

ini dapat dilihat pada hasil pengamatan aktivitas dan karakter peserta didik yang 

terus meningkat pada setiap pertemuan.  

Pada pembelajaran open ended, guru tidak sekadar memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga memfasilitasi peserta didik untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan 

Piaget tentang belajar yang menyatakan bahwa proses pembelajaran adalah proses 

aktif karena pengetahuan terbentuk dari dalam subyek belajar/peserta didik. Oleh 

karena itu, perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan peserta 

didik belajar sendiri, misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol, 

mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, membandingkan penemuan 

sendiri dengan penemuan temannya (Anni, 2009: 207). 
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Faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik dengan pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter lebih baik 

daripada peserta didik dengan pembelajaran ekspositori antara lain: 

(1) Pada pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter, guru 

memberi kesempatan peserta didik belajar yang dirancang dalam bentuk 

kelompok. Dalam sebuah kelompok peserta didik dapat bertindak sebagai 

penyaji materi dan sekaligus menjadi pendengar, sehingga peserta didik akan 

mengingat apa yang telah dipelajari secara lebih baik dibandingkan dengan 

peserta didik belajar sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli 

yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu 

peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu peserta 

didik menumbuhkan kemampuan berpikir kritis (Trianto, 2007: 44). Hal ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian Setiamihardja, R. & Kusmiyati (2007: 1) 

yang menyatakan bahwa dengan pembelajaran open ended dan diskusi 

kelompok, dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. 

Pada pembelajaran secara ekspositori, peserta didik cenderung pasif dalam 

menerima materi. 

(2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran open ended bermuatan 

pendidikan karakter mendorong peserta didik untuk membangun 

pengetahuannya sendiri dengan mengaitkan pada pengetahuan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Ausubel tentang 

belajar bermakna (meaningful learning) yang merupakan proses mengaitkan 
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informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang (Anni, 2009: 210). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan metode pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter pada siswa kelas VIII SMP N 23 Semarang 

tahun pelajaran 2011/2012 diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran open 

ended bermuatan pendidikan karakter mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) klasikal minimal 80%. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik  dalam model pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter lebih tinggi daripada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik  dalam model pembelajaran ekspositori. 

(3) Nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter 

lebih baik daripada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, saran dari peneliti adalah sebagai berikut. 

(1) Guru matematika hendaknya melakukan variasi pembelajaran untuk 

menunjang pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai seperti yang diharapkan. 
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(2) Metode pembelajaran open ended bermuatan pendidikan karakter dapat 

dikembangkan untuk diterapkan pada materi pokok matematika lainnya 

dengan variasi dan inovasi dalam pembelajaran. 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL UJI COBA  

Jenjang pendidikan : SMP  

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas    : VII 

Alokasi waktu  : 80 menit 

Materi pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak  

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

Kompetensi dasar : Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas 

 

Uraian Materi Indikator No. Soal Jenis Soal 

Luas permukaan dan 

volume prisma dan limas. 

Menghitung luas permukaan prisma serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

1,5,8 Uraian 

Menghitung luas permukaan limas serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah.  

6,10,12 Uraian 

 

 

Menghitung volume prisma serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

4, 7,9,11 Uraian 

 

Menghitung volume limas serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

2, 3 Uraian 

 

 



85 
 

 

Lampiran 5 

 SOAL UJI COBA 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Kelas/Semester  : VIII/II  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Waktu  : 80 menit 

Jumlah Soal  : 12 soal 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor absen pada 

lembar jawaban. 

4. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

5. Gunakan waktu  yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

 

Butir Soal : 

1. Prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisi siku-

sikunya 30 cm dan tinggi prisma 100 cm. Prisma tersebut memiliki volume 60.000 cm
3
.  

Berapakah luas permukaan prisma? 

2. Limas beraturan memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tinggi 

segitiga pada bidang tegaknya 13 cm. Berapakah volume limas tersebut? 

3. Dudi memiliki sebuah kotak berbentuk kubus yang di dalamnya 

terdapat sebuah limas H.ABCD. 

Volume limas tersebut adalah 72.000 cm³. 

Maka berapakah volume kubus yang berada di luar limas? 
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4. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan diagonal d1 dan d2. Perbandingan d1 : 

d2 = 2 : 3. Jika tinggi prisma 10 cm dan volume prisma 480 cm³, maka berapakah panjang 

d2? 

5. Ayah Didi memiliki lempeng logam yang akan digunakan untuk membuat alat 

pengumpul sampah. Gambar berikut adalah alat pengumpul sampah berbentuk prisma 

yang ayah inginkan. Berapakah luas lempeng logam yang diperlukan ayah untuk 

membuat alat tersebut (tanpa gagang)?  

 

6. Gambar di bawah ini adalah atap rumah Salsa yang berbentuk limas dengan ukuran alas 

12 m x 12 m dan tinggi atapnya 8 m. Salsa akan memasang genting pada atap rumahnya. 

Tentukan banyak genting yang diperlukan untuk menutupi atap tersebut, jika tiap 1 m
2
 

memerlukan 7 genting! 

 

7. Di sekolah Alka terdapat sebuah kolam renang dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 10 

m. Kedalaman air pada ujung yang paling dangkal 1 m dan ujung yang paling dalam 2 m. 

Berapa liter volume air dalam kolam renang tersebut? 

 

8. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 16 

cm dan 12 cm dan tinggi prisma 12 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut! 

9. Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 20 cm. jika tinggi 

15 cm, berapakah volume prisma ini? 
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10. Diketahui suatu limas dengan alas berbentuk persegi . Luas alas limas 256 cm
2
 dan tinggi 

limas 6 cm. Berapakah luas permukaan limas? 

11. Syamil memiliki dus keripik singkong berbentuk prisma tegak yang volumenya 570 cm
3
. 

Alas dus tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan 

12 cm. Berapakah tinggi dus prisma tersebut? 

12. Gambar di bawah ini merupakan kombinasi dari limas dan prisma. Tentukan luas 

pemukaan bangun tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12cm 

12 cm 

5 cm 

8 cm 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 

INSTRUMEN UJI COBA 

No. 

Soal 

Penyelesaian Skor Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

1 Memahami masalah 

Diketahui:  

Prisma dengan alas segitiga siku-siku panjang salah satu sisi siku-

sikunya 30 cm 

t prisma=100 cm 

V prisma=60.000 cm
3 

Ditanya: luas permukaan prisma? 
Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 

Penyelesaian: 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

60000 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡𝑠 × 𝑡  

60000 =
1

2
× 𝑎 × 30 × 100  

𝑎 = 40 𝑐𝑚  

 

 

 Sisi miring = √302 + 402 

 = √900 + 1600 
 

 = √2500 

 

 = 50 𝑐𝑚 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝐿 𝑎 + (𝑘𝑙𝑙 𝑎 × 𝑡)  

=  2 ×
1

2
× 30 × 40 + {(30 + 40 + 50) × 100)  

= 1200 +  120 × 100   
= 1200 + 12000  

= 13200 𝑐𝑚2  

Menyimpulkan 

Jadi, luas permukaan prisma yaitu 13200 𝑐𝑚2. 
 

Memahami masalah 

0:  salah 

menginterpretasikan 

soal atau tidak ada 

jawaban sama sekali 

1:  salah 

menginterpretasikan 

sebagian soal atau 

mengabaikan 

kondisi soal 

2:  memahami masalah 

atau soal secara 

lengkap 

 

Merencanakan 

perhitungan 

0:  menggunakan 

strategi yang tidak 

relevan atau tidak 

ada strategi sama 

sekali 

1:  menggunakan satu 

strategi yang kurang 

dapat dilaksanakan 

dan tidak dapat 

dilanjutkan 

2:  mengarah pada 

jawaban yang salah 

atau tidak mencoba 

strategi lain 

3:  menggunakan 

prosedur yang 

mengarah ke solusi 

yang benar  

 

Melaksanakan 

perhitungan 

0:  tidak ada solusi 

sama sekali 

1:  menggunakan 

beberapa prosedur 

yang mengarah ke 

solusi yang benar 

2:  hasil salah atau 

2 Memahami masalah 

Diketahui: 

Limas beraturan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. 

Tinggi segitiga pada bidang tegaknya 13 cm. 

Ditanya: volume limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

  

30 

40 

13 

5 
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𝑡 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =  132 − 52 

 = √169 − 25 

 = √144 

 = 12 𝑐𝑚 
 

𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿 𝑎 × 𝑡  

 

=
1

3
× 102 × 12  

= 400 𝑐𝑚3  

Menyimpulkan 

Jadi, volume limas adalah 400 𝑐𝑚3. 
 

 

sebagian salah, 

tetapi hanya karena 

salah perhitungan 

saja 

3:  hasil dan proses 

benar 

 

Menyimpulkan  

0:  tidak ada 

kesimpulan sama 

sekali 

1:  ada kesimpulan 

tetapi tidak lengkap 

2:  kesimpulan ditulis 

secara lengkap dan 

benar. 

3 Memahami masalah 

Diketahui: limas H.ABCD 

V limas=72.000 cm³ 

Ditanya: volume kubus yang berada di luar limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿 𝑎 × 𝑡  

72000 =
1

3
× 𝑠2 × 𝑠  

𝑠3 = 216000  

𝑉 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠3 = 216000  
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝑉 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 − 𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠  

= 216000 − 27000  

= 189000 𝑐𝑚3  

Menyimpulkan 

Jadi, volume kubus yang berada di luar limas adalah 189000 𝑐𝑚3 

 

 

4 Memahami masalah 

Diketahui: Alas prisma berbentuk belah ketupat.  d1 : d2 = 2 : 3 

 tinggi prisma 10 cm  

V prisma= 480 cm³ 

Ditanya: panjang d2? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 
Penyelesaian: 
𝑑1

𝑑2
=

2

3
  

 𝑑1 =
2

3
𝑑2  

 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

480 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 × 𝑡  

480 =
1

2
×

2

3
𝑑2 × 𝑑2 × 10  

144 = 𝑑2
2
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𝑑2 = 12 𝑐𝑚  

Menyimpulkan 

Jadi, panjang 𝑑2 yaitu 12 cm. 

5 Memahami masalah 

Diketahui: alat pengumpul sampah berbentuk prisma dengan alas 

segitiga siku-siku 

a=6 cm 

ts=15cm 

t prisma=24 cm 

Ditanya: luas lempeng logam yang diperlukan untuk membuat alat 

tersebut? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 
Penyelesaian: 

 

 
 

 

Luas lempeng logam yang dibutuhkan=  2 × 𝐿 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 +
𝐿 𝑝𝑝 1 + 𝐿 𝑝𝑝2 

=  2 ×
1

2
× 6 × 15 +  6 × 24 + (15 × 24) 

= 90 + 144 + 360  

= 594 𝑐𝑚2  

Menyimpulkan 

Jadi, luas lempeng yang diperlukan untuk membuat alat tersebuta 

adalah 594 𝑐𝑚2. 

 

6 Memahami masalah 
Diketahui: atap rumah  berbentuk limas dengan ukuran alas 12 m x 

12 m  

tinggi atap=tinggi prisma= 8 m 

tiap 1 m
2
 memerlukan 7 genting 

Ditanya: banyak genting yang diperlukan untuk menutupi atap? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Penyelesaian: 
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  Tinggi sisi tegak= √82 + 62 

 

                     = √64 + 36 

              = √100 

                = 10 𝑐𝑚 

 

 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝐿 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  

= 4 ×
1

2
× 12 × 10 

                                           = 240 𝑐𝑚2  

Banyak genting yang diperlukan =240 × 7 

= 1680 𝑏𝑢𝑎 

Menyimpulkan 

Jadi, banyak genting yang dibutuhkan adalah sebanyak 1680 buah. 

7 Memahami masalah  

Diketahui: kolam renang dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 

10 m. Kedalaman air pada ujung yang paling dangkal 1 m dan 

ujung yang paling dalam 2 m. 

Ditanya: volume air dalam kolam renang? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Penyelesaian: 

 
𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

=
 1+2 ×20

2
× 10  

= 300 𝑚3  

Menyimpulkan 

Jadi, volume air dalam kolam renang sebanyak 300 𝑚3. 

 

8 Memahami masalah 

Diketahui: alas prisma berbentuk belah ketupat 

d1=16 cm 

d2=12 cm 

t prisma=12 cm 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Ditanya: luas permukaan prisma? 

Penyelesaian: 

 

 Sisi miring=√82 + 62 

 = √64 + 36 

 = √100 

 = 10 𝑐𝑚 

6 

8 

8 

6 
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𝐿 𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝐿 𝑎 + (𝑘𝑙𝑙 𝑎 × 𝑡)  

=  2 ×
1

2
× 16 × 12 +  4 × 10 × 12   

= 192 + 480  

= 672 𝑐𝑚2  
 

Menyimpulkan 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 672 𝑐𝑚2. 
9 Memahami masalah 

Diketahui: Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan 

panjang sisinya 20 cm. 

Tinggi prisma= 15 cm 

Ditanya:volume prisma? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

 

 Tinggi alas prisma=√202 − 102 

 = √400 − 100 

 = √300 

 

 

 

 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

=
1

2
× 20 × √300 × 15  

= 150√300 𝑐𝑚3  

 

Menyimpulkan 

Jadi, volumeprismanya adalah 150√300 𝑐𝑚3 

 

10 Memahami masalah 
Diketahui: dengan alas berbentuk persegi .  

Luas alas limas =256 cm
2
  

tinggi limas= 6 cm 

Ditanya: luas permukaan limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

𝐿 𝑎 = 𝑠2  

 256 = 𝑠2  

 𝑠 = 16 𝑐𝑚  

 

 𝑡 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 = √62 + 82 

 
                  = √36 + 64 

 
                       = √100  

 
                  = 10  

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿 𝑎 + 𝑗𝑚𝑙 𝐿 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 

 

6 

8 

10 

20 
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                        = 256 +  4 ×

1

2
× 16 × 10  

 
                       = 256 + 320 

 
                        = 576 𝑐𝑚2 

Menyimpulkan 

Jadi, luas permukaan limas adalah 576 𝑐𝑚2. 
11 Memahami masalah 

Diketahui:  

Volume prisma= 570 cm
3
.  

Alasnya berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-

sikunya 5 cm dan 12 cm. 

Ditanya:t prisma? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Penyelesaian: 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

570 =
1

2
× 5 × 12 × 𝑡  

𝑡 = 19 𝑐𝑚  

Menyimpulkan 

Jadi, tinggi prisma adalah 19 cm. 

 

12 Memahami masalah 

Diketahui:panjang alas limas=12 cm 

t kubus=5 cm 

t sisi tegak= 8 cm 

Ditanya: luas permukaan bangun? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan bangun=  4 × 12 × 5 +  12 × 12 + (4 ×
1

2
×

12 × 8) 

= 240 + 144 + 192  

= 576 𝑐𝑚2  

Menyimpulkan 

Jadi, luas bangun tersebut adalah 576 𝑐𝑚2. 
 

 Total skor 120 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑖𝑟 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100

12cm 

12 cm 

5 cm 

8 cm 
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Lampiran 7 

ANALISIS HASIL TES UJI COBA 

No Kode Nomor Soal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 U-33 9 10 10 10 10 10 10 9 10 2 9 10 

2 U-11 10 8 8 10 10 10 10 10 9 0 10 9 

3 U-19 8 5 10 10 6 10 7 10 10 9 4 10 

4 U-31 10 10 10 9 10 7 10 8 10 3 10 0 

5 U-36 10 10 10 9 10 0 10 7 10 1 10 9 

6 U-08 7 4 9 10 8 10 10 8 10 2 4 10 

7 U-20 10 10 10 10 8 0 8 10 7 4 2 9 

8 U-14 10 8 1 8 7 3 9 10 8 9 4 10 

9 U-24 8 3 5 10 9 10 10 10 9 3 2 7 

10 U-22 10 4 7 10 7 10 10 10 10 0 3 4 

11 U-32 9 10 10 8 0 10 10 10 10 0 8 0 

12 U-23 10 2 7 4 3 10 10 10 10 4 4 8 

13 U-30 10 10 6 5 4 6 8 6 10 7 5 4 

14 U-21 10 4 8 4 0 10 10 0 10 5 8 10 

15 U-04 10 3 3 10 1 10 10 10 10 1 6 3 

16 U-07 10 4 8 10 4 7 10 10 0 0 5 8 

17 U-28 10 5 10 7 0 10 10 0 10 0 3 8 

18 U-26 10 5 7 10 2 4 10 2 10 0 3 8 

19 U-18 10 4 10 3 0 10 7 10 10 0 2 5 

20 U-16 10 5 3 4 4 7 5 10 10 0 4 7 

21 U-15 10 4 7 10 3 10 10 10 0 0 3 2 

22 U-12 10 6 0 5 3 0 10 10 10 0 4 10 
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23 U-13 10 7 8 4 0 2 10 10 10 0 6 1 

24 U-10 10 5 4 0 0 8 10 10 10 4 3 2 

25 U-06 10 3 3 4 2 8 10 0 10 7 4 5 

26 U-27 10 4 3 4 1 4 10 0 10 8 2 9 

27 U-02 10 4 6 10 4 3 10 10 0 1 1 6 

28 U-03 10 4 4 4 0 1 10 0 10 8 3 10 

29 U-29 10 4 5 10 3 10 10 0 2 3 4 3 

30 U-05 10 5 4 10 3 2 8 10 0 0 2 4 

31 U-34 3 1 1 10 2 5 10 10 10 1 3 0 

32 U-01 10 4 5 10 3 5 7 1 0 2 3 5 

33 U-09 10 4 4 10 2 3 10 0 4 0 3 4 

34 U-25 5 5 4 3 1 2 9 0 10 0 4 10 

35 U-35 10 2 8 0 4 0 10 9 1 1 3 2 

36 U-17 10 4 6 4 3 0 10 0 4 4 1 3 

k
es

u
k

a
ra

n
 

jumlah 339 190 224 259 137 217 338 240 274 89 155 215 

jml gagal 1 19 12 11 26 14 0 11 9 29 27 14 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

TK 2,778 52,778 33,333 30,556 72,222 38,889 0,000 

30,55

6 

25,00

0 80,556 75,000 38,889 

Kriteria 

muda

h 

sedan

g sedang sedang sukar sedang mudah 

sedan

g 

muda

h sukar sukar sedang 

D
a
y
a
 

P
em

b
ed

a
 WH 0 2 1 0 0 3 0 0 0 7 5 1 

WL 1 7 5 4 9 6 0 6 6 8 9 6 

Ni 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Dp 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 0,3 0 0,6 0,6 0,1 0,4 0,5 

Kriteria J SB B B SB CB J SB SB J B SB 

U j i  s i g n i f i k a n s i MH 9,111 7,556 8,111 9,556 8,667 6,667 9,333 9,111 9,222 3,667 6,111 8,222 
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ML 8,667 3,667 4,556 6,778 2,333 3,111 9,333 3,333 4,556 2,111 2,889 4,556 

MH-ML 0,444 3,889 3,556 2,778 6,333 3,556 0,000 5,778 4,667 1,556 3,222 3,667 

ΣX1
2
 

10,889 64,222 78,889 4,222 18,000 

158,00

0 10,000 

10,88

9 9,556 84,000 100,889 83,556 

ΣX2
2
 

58,000 14,000 28,222 

127,55

6 12,000 80,889 10,000 

182,0

00 

150,2

22 54,889 6,889 92,222 

ni 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

t hitung 0,501 4,113 3,213 2,263 10,815 2,152 0,000 3,891 3,453 1,235 2,903 2,587 

df 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

t tabel 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Kriteria 

tidak 

sign 

signifi

kan 

signifik

an 

signifik

an 

signifik

an 

signifik

an 

tidak 

sign 

signifi

kan 

signifi

kan 

tidak 

sign signifikan signifikan 

v
a
li

d
it

a
s 

ΣX 339 190 224 259 137 217 338 240 274 89 155 215 

ΣY 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 

ΣXY 25273 14976 17522 19989 11460 17125 25156 18888 21332 6867 12417 16658 

ΣX
2
 3273 1232 1698 2235 905 1833 3226 2280 2612 521 887 1693 

ΣY
2
 

20766

3 

20766

3 207663 207663 207663 207663 207663 

20766

3 

20766

3 207663 207663 207663 

r 0,078 0,604 0,535 0,408 0,701 0,465 0,033 0,431 0,450 0,155 0,648 0,357 

rtabel 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

kriteria 
tidak 

valid valid valid valid valid valid 

tidak 

valid valid valid 

tidak 

valid valid valid 

re
li

a
b

il
it

a
s ΣX

2
 3273 1232 1698 2235 905 1833 3226 2280 2612 521 887 1693 

σb
2
 

2,243 6,367 8,451 10,323 10,657 14,583 1,460 

18,88

9 

14,62

7 8,360 6,101 11,360 

σt
2
 

238,84

2            
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Σσb
2
 

113,42

1            

r11 0,573            

rtabel 0,329            

kriteria 
reliabe

l            

ketera

ngan Dibuang 

Dipak

ai 

Dipaka

i 

Dipaka

i 

Dipaka

i 

Dipaka

i 

Dibuan

g Dipakai 

Dipak

ai 

Dibua

ng Dipakai Dipakai Dibuang 
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Lampiran 8 

Perhitungan Validitas Soal 

Rumus yang digunakan : 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

  𝑁∑𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑁∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
 

Keterangan : 

X : skor tiap butir soal 

Y : skor total setiap peserta didik 

N : jumlah peserta didik 

Kriteria : 

Hasil perhitungan 𝑟𝑋𝑌  dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel, dengan  = 5 %. Jika 𝑟𝑋𝑌  > rtabel maka butir soal 

tersebut dikatakan valid dan jika sebaliknya maka butir soal tidak valid. 

Contoh perhitungan validitas soal nomor 1: 
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𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋∑𝑌

  𝑁∑𝑋2− ∑𝑋 2  𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2 
  

𝑟𝑋𝑌 =
 36 × 25273 −  339 × 2677 

   36 × 3273 −  339 2   36 × 207663 −  2677 2 
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,078 

Pada  = 5% dengan n = 36 diperoleh rtabel = 0,32. Karena 𝑟𝑋𝑌  > rtabel, maka soal tersebut valid. 

Perhitungan validitas soal nomor selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Item Soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

∑ X 339 190 224 259 137 217 338 240 274 89 155 215 

∑ Y 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 2677 

∑XY 25273 14976 17522 19989 11460 17125 25156 18888 21332 6867 12417 16658 

∑ X
2 3273 1232 1698 2235 905 1833 3226 2280 2612 521 887 1693 

∑ Y
2 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 207663 

r xy 0,078 0,604 0,535 0,408 0,701 0,465 0,033 0,431 0,450 0,155 0,648 0,357 

rtabel 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

kriteria 
tidak 

valid valid valid valid valid valid 

tidak 

valid valid valid 

tidak 

valid valid valid 
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Lampiran 9 

Perhitungan Tingkat kesukaran Butir Soal 

Rumus yang digunakan : 

Tingkat Kesukaran=
jumlah peserta didik yang gagal

jumlah peserta didik yang mengikuti tes
× 100% 

Kriteria: 

1. Jika jumlah peserta didik yang gagal ≤ 27%, soal mudah. 

2. Jika jumlah peserta didik yang gagal antara 27% - 72%, soal sedang. 

3. Jika jumlah peserta didik yang gagal ≥ 72%, soal sukar. 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran nomor 1: 

Tingkat Kesukaran=
jumlah peserta didik yang gagal

jumlah peserta didik yang mengikuti tes
× 100%  

Tingkat Kesukaran =
1

36
× 100% = 2,778%  

Karena jumlah peserta didik yang gagal ≤ 27%,  maka tingkat kesukaran soal tersebut mudah. 
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Perhitungan tingkat kesukaran nomor selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Perhitungan Tingkat kesukaran Soal 

Item Soal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Gagal 1 19 12 11 26 14 0 11 9 29 27 14 
TK 2,778 52,778 33,333 30,556 72,222 38,889 0,000 30,556 25,000 80,556 75,000 38,889 

Kriteria mudah sedang sedang sedang sukar sedang mudah sedang mudah sukar sukar sedang 

 

  

Lam
p

iran
 9
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Lampiran 10 

Perhitungan Daya Pembeda 

1. Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal 

Rumus yang digunakan: 

𝐷𝑝 =
𝑊𝐿 − 𝑊𝐻

𝑛
 

 

Keterangan: 

Dp  : daya pembeda 

WL  : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah 

WH : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas 

n  : 27% × jumlah peserta didik 

Kriteria: 

Dp ≥ 0,40  : sangat baik 

0,30 ≤ Dp ≤ 0,39 : baik 

0,20 ≤ Dp ≤ 0,29 : cukup 

Dp ≤ 0,19  : jelek 

Contoh perhitungan daya pembeda soal nomor 1: 
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 𝐷𝑝 =
𝑊𝐿−𝑊𝐻

𝑛
 

 𝐷𝑝 =
1−0

12
= 0,1 

Karena Dp ≥ 0,40, maka soal nomor 1 memiliki kriteria jelek. 

2. Uji Signifikansi Daya Pembeda  

Rumus yang digunakan : 

𝒕 =
(𝑴𝑯−𝑴𝑳)

  
∑𝒙𝟏

𝟐+∑𝒙𝟐
𝟐

𝒏𝒊 𝒏𝒊−𝟏 
 

  

Keterangan: 

MH  : rata-rata dari kelompok atas 

ML  : rata-rata dari kelompok bawah 

∑𝑥𝟏
𝟐
  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok  atas 

∑𝑥𝟐
𝟐
  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

ni  : jumlah peserta didik kelas atas atau bawah (27 % × N) 

N  : jumlah peserta didik 

Kriteria: 
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Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttabel dengan =5%  dan dk = (n1 – 1) + (n2 – 1). Jika thitung > ttabel 

maka daya beda soal tersebut signifikan dan jika sebaliknya maka daya beda soal tidak signifikan. 

 

 

Contoh perhitungan uji signifikansi daya pembeda soal nomor 1: 

𝒕 =
(𝑴𝑯−𝑴𝑳)

  
∑𝒙𝟏

𝟐+∑𝒙𝟐
𝟐

𝒏𝒊 𝒏𝒊−𝟏 
 

  

𝑡 =
(9,1 − 8,6)

  
10,8 + 58

12 12 − 1  

= 0,5 

Pada  = 5% dengan dk = (n1 – 1) + (n2 – 1) = (12 – 1) + (12 – 1) = 22 diperoleh ttabel = 1,73, karena thitung > ttabel maka soal 

nomor 1 daya pembedanya tidak signifikan. 

Perhitungan daya pembeda nomor selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Perhitungan daya Pembeda Soal 

Item Soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WH 0 2 1 0 0 3 0 0 0 7 5 1 
WL 1 7 5 4 9 6 0 6 6 8 9 6 

ni 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Dp 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 0,3 0 0,6 0,6 0,1 0,4 0,5 

kriteria J SB B B SB CB J SB SB J B SB 

MH 9,111 7,556 8,111 9,556 8,667 6,667 9,333 9,111 9,222 3,667 6,111 8,222 

ML 8,667 3,667 4,556 6,778 2,333 3,111 9,333 3,333 4,556 2,111 2,889 4,556 
∑ X1

2 
10,889 64,222 78,889 4,222 18,000 158,000 10,000 10,889 9,556 84,000 100,889 83,556 

∑ X2
2 58,000 14,000 28,222 127,556 12,000 80,889 10,000 182,000 150,222 54,889 6,889 92,222 

t hitung 0,501 4,113 3,213 2,263 10,815 2,152 0,000 3,891 3,453 1,235 2,903 2,587 
t tabel 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

kriteria 
tidak 

sign 
signifikan signifikan signifikan signifikan signifikan 

tidak 

sign 
signifikan signifikan 

tidak 

sign 
signifikan signifikan 
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Lampiran 11 

Perhitungan Reliabilitas Soal 

Rumus yang digunakan: 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

  

Keterangan: 

 𝑟11   : reliabilitas yang dicari 

∑𝜎𝑖
2  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

 𝜎𝑡
2    : varians total 

  n : banyak item 

Kriteria: 

Instrumen dikatakan reliabel jika 𝑟11 > 𝑟tabel 

Perhitungan : 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
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=  
12

12 − 1
  1 −

113,421

238,842
  

= 0,57  

Pada  = 5% dengan n = 36 diperoleh 𝑟tabel = 0,32. Karena 𝑟11 > 𝑟tabel maka soal reliabel. 

 

Tabel Hasil Perhitungan Reliabilitas Butir Soal 

Item soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝝈𝒊
𝟐

 2,243 6,367 8,451 10,323 10,657 14,583 1,460 18,889 14,627 8,360 6,101 11,360 

∑𝝈𝒊
𝟐 113,421 

𝝈𝒕
𝟐 238,842 

r11 0,573 

r tabel 0,329 

Kriteria reliabel 
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Lampiran 12 

DATA AWAL 

No. 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 E-01 
67 

K-01 
60 

2 E-02 
57 

K-02 
73 

3 E-03 
53 

K-03 
50 

4 E-04 
37 

K-04 
53 

5 E-05 
43 

K-05 
33 

6 E-06 
67 

K-06 
73 

7 E-07 
50 

K-07 
80 

8 E-08 
63 

K-08 
70 

9 E-09 
43 

K-09 
80 

10 E-10 
63 

K-10 
73 

11 E-11 
47 

K-11 
60 

12 E-12 
57 

K-12 
77 

13 E-13 
63 

K-13 
80 

14 E-14 
40 

K-14 
68 

15 E-15 
33 

K-15 
63 

16 E-16 
53 

K-16 
83 

17 E-17 
47 

K-17 
80 

18 E-18 
57 

K-18 
60 

19 E-19 
63 

K-19 
43 

20 E-20 
43 

K-20 
50 

21 E-21 
50 

K-21 
63 
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22 E-22 
63 

K-22 
57 

23 E-23 
30 

K-23 
63 

24 E-24 
40 

K-24 
57 

25 E-25 
37 

K-25 
50 

26 E-26 
67 

K-26 
60 

27 E-27 
43 

K-27 
40 

28 E-28 
40 

K-28 
80 

29 E-29 
67 

K-29 
50 

30 E-30 
72 

K-30 
50 

31 E-31 
67 

K-31 
50 

32 E-32 
53 

K-32 
53 

33 E-33 
33 

K-33 
73 

34 E-34 
30 

K-34 
53 

35 E-35 
27 

K-35 
43 

36 E-36 
53 

K-36 
37 

 

Jumlah 
1818 

Jumlah 
2188 

Rata-Rata 
50,5 

Rata-Rata 
60,77778 

Varians 
163,0571 

Varians 
190,4063 

S 
12,76938 

S 
13,79878 
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Lampiran 13 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Uji Chi-Kuadrat 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang Digunakan 

H0 diterima jika χ
2
 < χ

2
(1-)(k-3) 

 

 

Langkah-Langkah Pengujian terhadap Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Kelas Eksperimen (VIII E) 

Nilai Maksimum: 67 Panjang kelas: 7 

Nilai Minimum: 27 Rata-rata: 50,50 

 Rentang: 40 S: 

 

12,77 

 Banyak Kelas: 6 N: 

 

36 

   

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

Batas 
Kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 
untuk Z 

Ei Oi  

27 – 34 26,5 -1,8795 0,469912 0,075015 2,700538 5 1,957952 

35 – 42 34,5 -1,253 0,394897 0,160391 5,774062 5 0,10377 

43 – 50 42,5 -0,6265 0,234506 0,234506 8,442216 8 0,023164 

51 – 58 50,5 0 0 0,234506 8,442216 7 0,246379 

59 – 66 58,5 0,626499 0,234506 0,160391 5,774062 5 0,10377 

67 - 74 66,5 1,252997 0,394897 0,075015 2,700538 6 4,031213 

 74,5 1,879496 0,469912  

𝜒2 
hitung 

6,466247 

 

Dari daftar distribusi χ
2
 untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh χ

2
(1-α)(k-3) = 7,81 

 

 

 
 

         
         

χ
2

(1-)(k-3) 
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6,4662 

7,81 
 

     Karena χ
2 

berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

Kelas Kontrol (VIII F) 

Nilai Maksimum: 83 Panjang kelas: 8 

 Nilai Minimum: 33 Rata-rata: 60,78 

 Rentang: 50 S: 

 

13,80 

 Banyak Kelas: 6 N: 

 

36 

  

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

Batas 

Kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 

Ei Oi  

33 – 41 32,5 -2,05 0,4798 0,0609806 2,1953 3 0,29497 
42 – 50 41,5 -1,40 0,4188 0,1469894 5,29162 8 1,38622 
51 – 59 50,5 -0,74 0,2718 0,2349238 8,45726 5 1,4133 
60 – 68 59,5 -0,09 0,0369 0,1752447 6,30881 8 0,45335 
69 – 77 68,5 0,56 0,2121 0,1750831 6,30299 6 0,01457 
78 – 86 77,5 1,21 0,3872 0,0816283 2,93862 6 3,18927 
 86,5 1,86 0,4688  

𝜒2 
hitung 6,75168 

 

Dari daftar distribusi χ
2
 untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh χ

2
(1-α)(k-3) = 7,81 

   

 

 
 

              

                  

      
6,7516 

7,81 
       

             Karena χ
2 

berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 14 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 (data mempunyai varians yang homogen) 

H1 : σ1
2
  σ2

2
 (data mempunyai varians yang tidak homogen) 

 
Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Uji Harley Pearson (Uji F) 

Rumus yang digunakan: 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 𝐹 < 𝐹
 

1

2
𝛼 (𝑛1−1,𝑛2−1)  

 

Langkah-Langkah Pengujian 

No Kelas Varian 

1 Kontrol 
163,0571 

2 Eksperimen 
190,4063 

 

𝐹 =
190,4063

163,0571
=1,167728 

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = 36 – 1 = 35 dan dk penyebut = 36 – 1 = 35, 

diperoleh Ftabel = F(0,025)(35,35) = 1,961089. 

Karena Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima yang artinya populasi mempunyai varians 

yang sama (homogen). 
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Lampiran 15 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL 

 

Hipotesis 

H0 : 1 = 2 (rata-rata data kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda 

secara signifikan) 

H1 : 1  2 (rata-rata data kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara 

signifikan) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

𝑡 =
𝑋1
   − 𝑋2

   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

𝑠 =  
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika −𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

< 𝑡 < 𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2  

 
 
 

Langkah-langkah pengujian: 

   Dari data diperoleh: 

     

            Sumber Varians Eksperimen Kontrol 

Jumlah nilai  1818 2188 

Banyak data 36 36 

Rata-rata 50,50 60,78 

Varians 163,057 190,406 

Standar Deviasi 12,769 13,799 

−𝑡
 1−

1
2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

 𝑡
 1−

1
2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 
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𝑠 =  
 36 − 1 163,057 +  36 − 1 190,406

36 + 36 − 2
= 76,1722 

𝑡 =
50,50 − 60,78

76,1722 1
36 +

1
36

= −0,5725 

Untuk α = 5% dan dk = 36 + 36 – 2 = 70, diperoleh t(0,975)(74)  = ttabel =1,994. 

 

 

Karena −𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

< 𝑡 < 𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

, maka H0 diterima dan dapat 

disimpulkan rata-rata data kelas kontrol dan eksperimen tidak berbeda signifikan. 

 

 

 

 

-1,994 1,994 

−0,5725 
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Lampiran 16 

 Silabus  

 

 

Sekolah    : SMP  N 23 Semarang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas   : VIII  

Semester    : 2 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN  

5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokas

i 

Waktu 

(menit

) 

Sumber / 

Bahan / 

Alat 

 

Teknik 

Bentuk 

Instrum

en 

Contoh 

Instrumen 

 

5.3 Menghitun

g luas 
permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 
prisma dan 

limas. 

 

 

 Menghitu

ng luas 

permukaa
n (sisi) 

kubus, 

balok, 

prisma 
tegak, dan 

limas 

tegak. 

 

 Mencari rumus luas 

permukaan kubus, balok, 

prisma tegak, dan limas 
tegak. 

 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung luas 

permukaan kubus, balok, 

prisma tegak, dan limas 
tegak. 

 

 Mengguna

kan rumus 

untuk 
menghitu

ng luas 

permukaa

n kubus, 
balok, 

prisma 

tegak, dan 
limas 

tegak. 

 

  Tugas 

individ

u. 

 

   

Uraian 

singka

t. 

 

1. Hitunglah luas permukaan 

dari sebuah balok yang 
panjang, lebar, dan 

tingginya berukuran 45 

cm,         15 cm, dan 12 

cm. 
 

2. Hitunglah luas permukaan 
dari se buah prisma 

ABCD.EFGH dengan sisi 

alas berbentuk 

 

4 × 40  

   menit. 

 

Sumber: 

 Buku 

paket hal. 

219-226 

dan 246-
254. 

 Buku 

referensi    

lain. 
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jajargenjang dengan 
ukuran 4 cm dan 5 cm, 

serta tinggi prisma adalah 

8 cm. 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 OHP 

 

  

 Menemuk

an dan 

menghitun

g volume 

kubus, 
balok, 

prisma 

tegak, dan 
limas 

tegak. 

 

 

 

 

 

 

 Mencari rumus volume 

kubus, balok, prisma dan 

limas tegak. 

 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung volume 

kubus, balok, prisma 

tegak, dan limas tegak. 
 

 

 Mengguna

kan rumus 

untuk 

menghitun

g volume 
kubus, 

balok, 

prisma 
tegak, dan 

limas 

tegak. 
 

 

  Tugas 

individ

u. 

 

   

Uraian 

singka

t. 

 

1. Hitunglah volume kubus 

yang panjang rusuknya 

adalah 4 cm. 

 

2. Hitunglah volume limas 

tegak sisi empat dengan 
alasnya berbentuk persegi 

dengan panjang sisi  9 cm 

dan tinggi limas 8 cm. 
 

 

4 × 40  

 menit. 

 

Sumber: 

 Buku 

paket hal. 
226-231 

dan 255-

263. 

 Buku 

referensi    
lain. 

 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 OHP 

  

Kubus, 

balok, prisma 

tegak, dan 

limas tegak. 

 Mengenal  

 

 Melakukan ulangan berisi 

materi yang berkaitan 

dengan kubus, balok, 

prisma tegak, dan limas 

tegak, yaitu mengenai 
unsur-unsur , cara 

 

 Mengerjak

an soal 

dengan 

baik 

berkaitan 
dengan 

 

   

Ulanga

n 

harian. 

 

  Uraian 

singkat

. 

 

 

1. Ukuran sebuah batu bata 

adalah      10 cm   12 cm 

  25 cm. Berapa banyak 

batu bata yang akan 
dibutuhkan untuk 

membuat sebuah dinding 

 

 2 × 40  

  menit. 

 

Sumber: 

 Buku 

paket hal. 
213-268. 

 Buku 
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unsur-
unsur 

kubus, 

balok, 
prisma dan 

limas 

tegak. 

 Menggam

bar kubus, 

balok, 

prisma 

tegak, dan 
limas 

tegak. 

 Menghitun

g luas 
permukaa

n (sisi) 

kubus, 
balok, 

prisma 

tegak, dan 

limas 
tegak. 

 Menemuk

an dan 

menghitun
g volume 

kubus, 

balok, 

prisma 
tegak, dan 

limas 

tegak. 
 

menggambar, menghitung 
luas permukaan dan 

volume dari kubus, balok, 

prisma tegak, dan limas 
tegak. 

 

materi 
mengenai      

kubus, 

balok, 
prisma 

tegak, dan 

limas 
tegak, 

yaitu 

mengenai 

unsur-
unsur , 

cara 

menggam
bar, 

menghitun

g luas 
permukaa

n dan 

volume 

dari 
kubus, 

balok, 

prisma 
tegak, dan 

limas 

tegak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pilihan 

ganda. 

 

 

 

 

 

dengan tinggi 1,75 m, tebal 
12 cm, dan panjang 60 m ? 

(abaikan ketebalan semen). 

 

 

 

 

 

2. Luas sisi limas dengan alas 

persegi adalah 384 2m . 

Panjang rusuk alasnya 12 
m. Tinggi limas itu adalah 

…. 

a.  6 m                  c.  10 m 

b.  8 m                  d.  12 m 

 

 

 

 

referensi    
lain. 

 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 OHP 
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 Karakter peserta didik yang diharapkan:  disiplin 

                                                                          jujur 

                                                                          ingin tahu 

 

 

 

 

Semarang,     Mei 2012 

                               Praktikan 

 

 

 

                                        Annisa Nur Sholihah 

                                     NIM 4101408035 
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Lampiran 17 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Pertemuan I 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Indikator  : 5.3.1 Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas 

tegak. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter, diharapkan peserta didik dapat 

menggunakan rumus untuk menghitung luas permuakaan prisma. 

 

B. Materi Ajar 

Luas Permukaan Prisma 

 Gambar 2.1 menunjukkan prisma tegak segitiga ABD.DEF, sedangkan 

Gambar 2.2 menunjukkan jaring-jaring prisma tersebut. Rumus luas 

permukaan prisma dapat dicari melalui jaring-jaring prisma tersebut. 
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Luas permukaan prisma 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐷𝐸𝐹 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐶𝐹𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐵𝐸𝐹  

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +  𝐴𝐵 × 𝐵𝐸 +  𝐴𝐶 × 𝐴𝐷 +  𝐶𝐵 × 𝐶𝐹   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +   𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐶𝐵 × 𝐴𝐷   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆ 𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖   

=   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖    

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan prisma adalah 

 =   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 . 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 233) 

C. Metode Pembelajaran 

Model : open ended bermuatan pendidikan karakter 

 Metode : tanya jawab, dikusi, presentasi, penugasan 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

10 menit I. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam, memimpin 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

mempersiapkan kondisi peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu peserta didik 

dapat menggunakan rumus untuk 

menghitung luas permukaan prisma. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat 

peserta didik, yaitu dengan memberikan 

pertanyaan tentang jaring-jaring prisma 

dan limas. 

4. Guru mengkaitkan materi luas permukaan 

prisma dengan kehidupan nyata dengan 

mengatakan bahwa bentuk prisma dan 

limas ini sering dijumpai dalam 

kehidupan. Sebagai contoh, bentuk atap 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

A B 

E 

D 

F 

H 

Gambar  2.1 

B A 

B 

C B 

F E D E 

E 

Gambar 2.2 
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rumah oleh karena itu materi ini penting 

untuk dipelajari.  

 II. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menampilkan CD pembelajaran 

yang berisi materi luas permukaan 

prisma. 

2. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

melihat, memahami, dan mempelajari 

materi dalam CD pembelajaran tersebut 

secara teliti. 

3. Guru membentuk kelompok-kelompok 

kecil yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 3-5 peserta didik dalam kelas. 

4. Guru memberikan soal-soal pemecahan 

masalah berupa lembar diskusi peserta 

didik/LDDK (Lampiran 1) kepada setiap 

kelompok. 

5. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan penyelesaian dari LDDK 

tersebut dengan teman sekelompoknya. 

6. Guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

7. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menyajikan hasil diskusi mereka dengan 

bimbingan dari guru. 

8. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka secara bergantian 

dan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

9. Guru memberikan konfirmasi terhadap 

hasil diskusi kelompok apakah sudah 

benar, masih kurang atau kurang tepat, 

kemudian bersama-sama peserta didik 

mencari jawaban yang benar. 

10. Untuk  pengecekan  evaluasi 

pembelajaran  peserta didik,  guru  

memberikan  soal  kuis (Lampiran 2) 

yang dikerjakan  oleh  setiap  peserta 

didik  secara  individual. 

11. Hasil  pekerjaan  peserta didik 

dikumpulkan sebagai nilai individual. 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Mandiri  

 

 

 

 

 

 

Elaborasi  

Rasa ingin tahu 

Teliti 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

 

 

 

Mandiri  

Percaya diri 

Teliti 
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 III. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru 

menyimpulkan materi luas permukaan 

prisma yang telah dipelajari dari awal 

sampai akhir. 

2. Guru memberikan penghargaan bagi 

kelompok yang yang aktif dan 

memberikan motivasi agar dapat lebih 

baik lagi. 

3. Guru menyampaikan pada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari pada 

petemuan yang akan datang adalah 

mencari luas permukaan limas. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah yang 

terdapat pada buku paket. 

5. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa 

dan mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, CD pembelajaran, lembar diskusi. 

2. Sumber Belajar 

Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grade VIII 2
nd

 Semester. Jakarta: Erlangga 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Jenis Tagihan :  Tugas kelompok (Lembar Diskusi Peserta didik), 

Evaluasi individu (kuis) 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

 

      Semarang,         Mei 2012 

      Peneliti 

 

 

 

       Annisa Nur Sholihah 

        NIM 4101408035 
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Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Pertemuan II 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Indikator  : 5.3.1 Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas 

tegak. 

      

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter, diharapkan peserta didik dapat 

menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan limas. 

B. Materi Ajar 

Luas Permukaan Limas 

Perhatikan Gambar 2.3 yang menunjukkan limas segi empat T.ABCD dengan 

alas berbentuk persegi. Sedangkan Gambar 2.4 adalah jaring-jaring dari limas 

tersebut. Luas permukaan limas dapat ditentukan dengan mencari luas jaring-

jaring limas tersebut. 
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Luas permukaan limas 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐵 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐶𝐷 +

𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐷  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan limas adalah 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 234) 

C. Metode Pembelajaran 

Model : open ended bermuatan pendidikan karakter 

 Metode : tanya jawab, dikusi, presentasi, penugasan 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

10 menit IV. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa 

sebelum pelajaran dimulai dan mempersiapkan 

kondisi peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu peserta didik dapat 

menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan limas. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat peserta 

didik, yaitu dengan memberikan pertanyaan 

tentang jaring-jaring limas. 

4. Guru mengkaitkan materi luas permukaan  limas 

dengan kehidupan nyata dengan mengatakan 
bahwa bentuk limas ini sering dijumpai dalam 

kehidupan. Sebagai contoh, bentuk piramida oleh 

karena itu materi ini penting untuk dipelajari.  

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 V. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menampilkan CD pembelajaran yang berisi  

T 

A B 

C D 

Gambar 2.3 

T T 

T 

T 

A B 

C D 

Gambar 2.4 
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materi luas permukaan limas. 
2. Peserta didik diberi kesempatan untuk melihat, 

memahami, dan mempelajari materi dalam CD 

pembelajaran tersebut secara teliti. 

3. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 peserta 

didik dalam kelas. 

4. Guru memberikan soal-soal pemecahan masalah 

berupa lembar diskusi peserta didik/LDDK 

(Lampiran 1) kepada setiap kelompok. 

5. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan penyelesaian dari LDDK tersebut 

dengan teman sekelompoknya. 
6. Guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

7. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyajikan 

hasil diskusi mereka dengan bimbingan dari guru. 

8. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian dan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

9. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi kelompok apakah sudah benar, masih 

kurang atau kurang tepat, kemudian bersama-sama 

peserta didik mencari jawaban yang benar. 

10. Untuk  pengecekan  evaluasi pembelajaran  peserta 

didik,  guru  memberikan  soal  kuis (Lampiran 2) 

yang dikerjakan  oleh  setiap  peserta didik  secara  

individual. 

11. Hasil  pekerjaan  peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Mandiri  

 

 

 

 

 

 

Elaborasi  

Rasa ingin tahu 

Teliti 
 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  
 

 

 

Mandiri  

Percaya diri 

Teliti 

 

 

 VI. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan 
materi luas permukaan prisma dan limas yang 

telah dipelajari dari awal sampai akhir. 

2. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok 

yang yang aktif dan memberikan motivasi agar 

dapat lebih baik lagi. 

3. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa 
materi yang akan dipelajari pada petemuan yang 

akan datang adalah mencari volume prisma dan 

limas. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat 

pada buku paket. 

5. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 
 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Religius  

 

E. Media dan Sumber Belajar 
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1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, CD pembelajaran, lembar diskusi. 

2. Sumber Belajar 

Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grade VIII 2
nd

 Semester. Jakarta: Erlangga 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Jenis Tagihan :  Tugas kelompok (Lembar Diskusi Peserta didik), 

Evaluasi individu (kuis) 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

 

 

      Semarang,         Mei 2012 

      Peneliti 

 

 

 

 

       Annisa Nur Sholihah 

        NIM 4101408035 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Pertemuan III 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Indikator  : 5.3.2 Menggunakan rumus untuk menghitung volume 

kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

      

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

open ended bermuatan pendidikan karakter, diharapkan: 

1. peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume prisma, 

2. peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume limas. 

B. Materi Ajar 

1. Volume Prisma 

 

 

   

 

Gambar 2.5 

A B 

C D 

E 

G H 

Gambar 2.6 

A B 

E 

D 

F 

H 

D 

B 

C 

H G 

Gambar 2.7 
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Perhatikan Gambar 2.5, gambar tersebut menunjukkan sebuah balok 

ABCD.EFGH.  balok merupakan salah satu contoh prisma tegak. Rumus 

volume prisma dapat ditentukan dengan cara membagi balok 

ABCD.EFGH menjadi dua prisma yang ukurannya sama. Jika balok  

ABCD.EFGH dipotong menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua 

prisma segitiga yang kongruen seperti Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.  

Volume prisma ABD.EFH 

=
1

2
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻  

=
1

2
×  𝐴𝐵 × 𝐵𝐶 × 𝐹𝐵   

=
1

2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝐹𝐵  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠∆ 𝐴𝐵𝐷 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi, rumus volume prisma = luas alas x tinggi. 

2. Volume Limas 

 

Untuk menentukan volume limas, lihat Gambar 2.8 yang 

menunjukkan kubus yang panjang rusuknya 2𝑎. Keempat diagonal 

ruangnya berpotongan di satu titik, yaitu titik T. Sehingga terbentuk enam 

buah limas yang kongruen seperti Gambar 2.9.  

 

 

 

 

 

2𝑎 

2𝑎 

 

2𝑎 

 

T 

𝑎 

 

Gambar 2.8 

𝑎 

 

T 

2𝑎 

 

2𝑎 

 
Gambar 2.9 
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Jika volume limas masing-masing adalah V maka akan dipeoleh hubungan 

berikut. 

Volume limas 

=
1

6
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠  

=
1

6
× 2𝑎 × 2𝑎 × 2𝑎  

=
1

6
×  2𝑎 2 × 2𝑎  

=
1

3
×  2𝑎 2 × 𝑎  

=
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi dapat disimpulkan untuk setiap limas berlaku rumus berikut. 

Volume limas =
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖. 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 237) 

C. Metode Pembelajaran 

Model : open ended bermuatan pendidikan karakter 

 Metode : tanya jawab, dikusi, presentasi, penugasan 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 
Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

10 menit VII. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa 

sebelum pelajaran dimulai dan mempersiapkan 

kondisi peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu peserta didik dapat 

menggunakan rumus untuk menghitung volume 

prisma dan limas. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat peserta 

didik, yaitu dengan memberikan pertanyaan 

tentang volume kubus. 

4. Guru mengkaitkan materi volume prisma dan 
limas dengan kehidupan nyata dengan mengatakan 

bahwa mencari volume prisma dan limas ini sering 

dijumpai dalam kehidupan. Sebagai contoh, untuk 

mengethui volume air yang ditempatkan pada 

wadah berbentuk prisma dan sebagainya oleh 

karena itu materi ini penting untuk dipelajari.  

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 VIII. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menampilkan CD pembelajaran yang berisi 

materi volume prisma dan limas. 

2. Peserta didik diberi kesempatan untuk melihat, 
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memahami, dan mempelajari materi dalam CD 
pembelajaran tersebut secara teliti. 

3. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 peserta 

didik dalam kelas. 

4. Guru memberikan soal-soal pemecahan masalah 

berupa lembar diskusi peserta didik/LDDK 

(Lampiran 1) kepada setiap kelompok. 

5. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan penyelesaian dari LDDK tersebut 

dengan teman sekelompoknya. 

6. Guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

7. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyajikan 

hasil diskusi mereka dengan bimbingan dari guru. 

8. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara bergantian dan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

9. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil 

diskusi kelompok apakah sudah benar, masih 

kurang atau kurang tepat, kemudian bersama-sama 
peserta didik mencari jawaban yang benar. 

10. Untuk  pengecekan  evaluasi pembelajaran  peserta 

didik,  guru  memberikan  soal  kuis (Lampiran 2) 

yang dikerjakan  oleh  setiap  peserta didik  secara  

individual. 

11. Hasil  pekerjaan  peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Eksplorasi 
Rasa ingin tahu 

Mandiri  

 

 

 

 

 

 

Elaborasi  

Rasa ingin tahu 

Teliti 

 
 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

 
 

 

Mandiri  

Percaya diri 

Teliti 

 

 

 IX. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan 

materi volume prisma dan limas yang telah 

dipelajari dari awal sampai akhir. 

2. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok 

yang yang aktif dan memberikan motivasi agar 

dapat lebih baik lagi. 

3. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa 

pertemuan yang akan datang adalah latihan soal. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat 
pada buku paket. 

5. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 

mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 

Percaya diri 

 

 
 

 

 

 

 

Religius  

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, CD pembelajaran, lembar diskusi. 

2. Sumber Belajar 
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Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grade VIII 2
nd

 Semester. Jakarta: Erlangga. 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Jenis Tagihan :  Tugas kelompok (Lembar Diskusi Peserta didik), 

Evaluasi individu (kuis) 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

 

 

 

 

      Semarang,         Mei 2012 

      Peneliti 

 

 

 

 

       Annisa Nur Sholihah 

       NIM 4101408035 
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Lampiran 20 

LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK I 
LUAS PERMUKAAN PRISMA 

Diskusikan dan selesaikan soal-soal di bawah ini! 

1. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-

masing 12 cm dan 16 cm. jika tinggi prisma 18 cm, hitunglah: 

a. panjang sisi belah ketupat; 

b. luas alas prisma; 

c. luas permukaan prisma. 

2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah prisma segitiga sama kaki dengan AB = BC. Jika AB = 

10 cm, AC= 12 cm dan AD = 15, maka berapakah luas seluruh permukaan 

prisma tersebut? 

 

  

A B 

C 

D E 

F 
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Lampiran 21 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LEMBAR DISKUSI PESERTA 

DIDIK EKSPERIMEN 1 

LUAS PERMUKAAN PRISMA 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui : alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat 

d1 = 12 cm 
d2 = 16 cm  

t   prisma = 18 cm 

Ditanya   : a. p sisi belah ketupat? 

   b. L alas prisma? 

   c. L permukaan prisma? 

Penyelesaian: 

a. p. sisi belah ketupat = √62 + 82 

   = √36 + 64 

    = √100   

        = 10 cm  

Jadi, panjang sisi belah ketupat adalah 10 cm 
 

b. L alas prisma = 
1

2
 x d1 x d2 

  = 
1

2
 x 12 x 16 

  = 96 cm2 

Jadi, luas alas prisma adalah 96 cm2 

 

c. L p prisma     = (2 x La) + (keliling a x t) 

  = (2 x 96) + (4 x 10 x 18) 

  = 192 + 720 

  = 912 cm2 
Jadi, luas permukaan prisma adalah 912 cm2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

2.  Diketahui : prisma segitiga sama kaki 

 AB = BC 

 AB = 10 cm 

 AC = 12 cm 

 AD = 15 cm 

Ditanya : L permukaan prisma? 

Penyelesaian :  
L p prisma = (2 x L alas) + (keliling a x t) 

 

 

 

alas prisma      

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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BG = √𝐴𝐵2 +  𝐴𝐺2 

 = √102 +  62 

 = √64 

 = 8 

L alas prisma  = 
1

2
 x AC x BG 

   = 
1

2
 x 12 x 8  

    = 48 cm
2
 

Keliling alas prisma = 10 + 10 + 12 

  = 32 cm 

L p prisma   = (2 x L alas) + (keliling a x t) 

   = (2 x 48) + (32 x 15) 

   = 96 + 480 

   = 576 cm
2
 

Jadi, Luas permukaan prisma adalah 576 cm
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

Total Skor 20 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

  

10 

12 

8 

B 

G 
A C 
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Lampiran 22 

LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK II 
LUAS PERMUKAAN LIMAS 

Diskusikan dan selesaikan soal-soal di bawah ini! 

1. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 cm. jika 

tinggi segitiga pada sisi tegak 10 cm, hitunglah: 

a. tinggi limas; 

b. luas permukaan limas. 

2.  

 

 

 

Gambar diatas adalah limas dengan alas berbentuk persegi yang memiliki 

panjang rusuk 16 cm dan tinggi limas 6 cm. Hitunglah luas permukaan limas 

tersebut! 
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Lampiran 23 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LEMBAR DISKUSI PESERTA 

DIDIK EKSPERIMEN 2 

LUAS PERMUKAAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui  :  

alas limas berbentuk persegi dengan s = 12 cm 
t segitiga pada sisi tegak = 10 cm 

Ditanya : a. t limas? 

   b. L p limas? 

Penyelesaian  :  

a.    

t limas = √102 +  62 

 = √100 − 36 

 = √64 
           = 8 cm 

 

 

Jadi, tinggi limas adalah 8 cm 

 b. L p limas = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

     = (s2)   + (4 x L    ) 

     = (122) + (4 x 
1

2
 x 12 x 10) 

       = 144   + 240  

     = 384 cm2 

Jadi, luas permukaan limas adalah 384 cm
2
 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

2. Diketahui  :  

limas dengan alas berbentuk persegi dengan s = 16 cm 

 t limas = 6 cm  

Ditanya : L p limas? 

Penyelesaian  :    

 t segitiga pada sisi tegak limas = √62 +  82 
    

 = √100 

  = 10 cm 

 

 

 

 

L p limas = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 
 = (s2)   + (4 x L    ) 

 = (162) + (4 x 
1

2
 x 16 x 10) 

 = 256 + 320 

 = 576 cm2 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 576 cm2 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

6 

6 

8 
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1 

Total Skor 20 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 24 

LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK III 
VOLUME PRISMA DAN LIMAS 

Diskusikan dan selesaikan soal-soal di bawah ini! 

1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 

cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka berapakah volume prisma 

tersebut? 

 

2. Alas sebuah limas beraturan  berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. 

Tinggi segitiga pada bidang tegaknya 15 cm. berapakah volume limas 

tersebut? 

 

  



139 
 

 

Lampiran 25 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LEMBAR DISKUSI PESERTA 

DIDIK EKSPERIMEN 3 

VOLUME PRISMA DAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui  :  

alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan 
 a = 12, ts = 16 cm, m =  20 cm 

t prisma = 30cm 

Ditanya : V prisma?  

Penyelesaian : Vp = L alas x t 

         = ( 
1

2
 x 12 x 16) x 30 

         = 2880 cm
3
 

Jadi, volume prisma adalah 2880 cm
3
 

1 

 

 

 

1 

6 

 

 

2 

2. Diketahui  :  

alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm  

 t segitiga bidang tegak = 15 cm  

Ditanya : V limas? 

Penyelesaian :    t limas = √152 +  92 

                   = √225 − 81 

                   = √144 

                  = 12 

 

V limas = 
1

3
 x L alas x t 

  = 
1

3
 x 182 x 12 

 = 1296 cm3 

Jadi, volume limas adalah 1296 cm
3 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Total Skor 20 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

 

 

15 

9 
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Lampiran 26 

KUIS I 
Luas Permukaan Prisma 

 

Hitunglah luas permukaan dari prisma berikut! 

 

 

 

 

  

12 cm 5 cm 

16 cm 
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Lampiran 27 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN KUIS 1 

LUAS PERMUKAAN PRISMA 

No. Penyelesaian Skor 

1. 1. Diketahui  : alas limas beraturan berbentuk persegi 
dengan s = 10 cm 

   t limas = 12 cm 

Ditanya : L permukaan limas? 

Penyelesaian :    

 t sisi tegak limas = √122 +  52 

    = √144 − 25 

   = √169 

  = 13 cm 

 

L p limas  = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak  

 = (102) + (4 x  
1

2
 x 10 x 13) 

 = 100 + 260 

 = 260 cm2 

Jadi, luas permukaan limas adalah 260 cm2 

  

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

Total Skor 10 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

 

  

12 

5 
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Lampiran 28 

KUIS II 
Luas Permukaan Limas 

 

Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 

cm dan tinggi limas 12 cm. Hitung luas permukaan limas tersebut! 
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Lampiran 29 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN KUIS 2 

LUAS PERMUKAAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. 2. Diketahui  : alas limas beraturan berbentuk persegi 
dengan s = 10 cm 

   t limas = 12 cm 

Ditanya : L permukaan limas? 

Penyelesaian :    

 t sisi tegak limas = √122 +  52 

    = √144 − 25 

   = √169 

  = 13 cm 

 

L p limas  = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak  

 = (102) + (4 x  
1

2
 x 10 x 13) 

 = 100 + 260 

 = 260 cm2 

Jadi, luas permukaan limas adalah 260 cm2 

  

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

Total Skor 10 

 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

 

 

  

12 

5 
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Lampiran 30 

KUIS III 
Volume Prisma dan Limas 

 

1. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan diagonal d1 dan 

d2. Perbandingan d1 : d2 = 2 : 3. Jika tinggi prisma 20 cm dan volume 

prisma 960 cm³, maka berapakah panjang d2? 

2. Pada gambar di bawah ini, volume limas H.ABCD adalah 9.000 cm³. 

Berapakah volume kubus yang berada di luar limas? 
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Lampiran 31 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN KUIS 3 

VOLUME PRISMA DAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui  :  

alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat  

 d1:d2 = 2:3 

 t p     = 20 cm 

 V p   = 960 cm3 

Ditanya  : d2? 
Penyelesaian : 

 = 
𝑑1

𝑑2
 = 

2

3
 

 = d1 = 
2 

3
 d2 

L belah ketupat = 
1

2
 x d1 x d2 

V prisma = L alas x t 

               960 = 
1

2
 x d1 x d2 x t 

               960  = 
1

2
 x 

2

3
 d2 x d2 x 20 

                 𝑑2
2 = 

960 × 20 

3
 

                      𝑑2
2 = 144 

                      d2  = 12 cm 

Jadi, panjang d2 adalah 12 cm   

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 Diketahui  : V limas H. ABCD = 9000 cm3 

Ditanya  : Volume kubus di luar limas? 

Penyelesaian : 

V limas = 
1

3
 x L alas x t 

     9000  = 
1

3
 x s2 x s 

    27000 = s3 

           s = 30 cm 

V kubus  =  s3 

 = 30
3
 

 = 27000 cm3 

V kubus diluar limas = V kubus- V limas 

            = 27000 – 9000 

     = 18000 cm3 

Jadi, Volume kubus di luar limas adalah 18000 cm3 

 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Total Skor 20 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 



146 
 

 

Lampiran 32 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Pertemuan I 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : BangunRuang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma dan limas. 

Indikator  : 5.3.1 Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas 

tegak. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan model ekspositori, 

diharapkan peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permuakaan prisma. 

 

B. Materi Ajar 

Luas Permukaan Prisma 

Gambar 2.1 menunjukkan prisma tegak segitiga ABD.DEF, sedangkan 

Gambar 2.2 menunjukkan jaring-jaring prisma tersebut. Rumus luas 

permukaan prisma dapat dicari melalui jaring-jaring prisma tersebut. 
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Luas permukaan prisma 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐷𝐸𝐹 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐶𝐹𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐵𝐸𝐹  

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +  𝐴𝐵 × 𝐵𝐸 +  𝐴𝐶 × 𝐴𝐷 +  𝐶𝐵 × 𝐶𝐹   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝐴𝐵𝐶 +   𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐶𝐵 × 𝐴𝐷   

=  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆ 𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖   

=   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖    

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan prisma adalah 

 =   2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 . 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 233)  

C. Metode Pembelajaran 

Metode : Ekspositori 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

I. Kegiatan Pendahuluan 

10 menit 1. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan mempersiapkan kondisi peserta 

didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu peserta didik dapat menggunakan rumus 

untuk menghitung luas permukaan prisma. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat peserta didik, yaitu 
dengan memberikan pertanyaan tentang  jaring-jaring 

prisma. 

4. Guru mengkaitkan materi luas permukaan prisma dan 

limas dengan kehidupan nyata dengan mengatakan bahwa 

bentuk prisma dan limas ini sering dijumpai dalam 

kehidupan. Sebagai contoh, bentuk atap rumah, oleh 

karena itu materi ini penting untukdipelajari. 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

Eksplorasi 
 

 II. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menjelaskan materi luas permukaan prisma dan 

peserta didik diberi stimulus berupa tanya jawab. 

2. Guru memberikan contoh soal mengenai luas permukaan 

Eksplorasi  

Rasa ingin tahu 

 

A B 

E 

D 

F 

H 

Gambar  2.1 

B A 

B 

C B 

F E D E 

E 

Gambar 2.2 
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prisma. 
3. Peserta didik mengerjakan latihan soal (Lampiran) yang 

diberikan guru mengenai luas permukaan prisma. 

4. Guru berkeliling dan membimbing peserta didik dalam 

menyelesaikan soal tentang luas permukaan prisma. 

Peserta didik dapat bertanya pada guru jika menemui 

hambatan dalam mengerjakan soal tentang luas permukaan 

prisma. 

5. Guru bersama-sama peserta didik membahas latihan soal 

tentang luas permukaan prisma dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
peserta didik. 

 
 

 

 

Mandiri  

 

 

Elaborasi  

 

 

 

Konfirmasi  

Percaya diri 
 

 

Rasa ingin tahu 

 III. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan materi 

luas permukaan prisma yang telah dipelajari dari awal 

sampai akhir. 

2. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa materi 
yang akan dipelajari pada petemuan yang akan datang 

adalah luas permukaan limas. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat pada 

buku paket. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 

mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

  

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, LTPD. 

2. Sumber Belajar 

Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grade VIII 2
 nd

 Semester. Jakarta: Erlangga. 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

                Semarang,     Mei 2012 

               Peneliti 

 

 

 

                 Annisa Nur Sholihah 

                NIM 4101408035 
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Lampiran 33 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Pertemuan II 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : BangunRuang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Indikator  : 5.3.1 Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas 

tegak. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan model ekspositori, 

diharapkan peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan limas. 

B. Materi Ajar 

Luas Permukaan  Limas 

Perhatikan Gambar 2.3 yang menunjukkan limas segi empat T.ABCD dengan 

alas berbentuk persegi. Sedangkan Gambar 2.4 adalah jaring-jaring dari limas 

tersebut. Luas permukaan limas dapat ditentukan dengan mencari luas jaring-

jaring limas tersebut. 
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Luas permukaan limas 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐵 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐶𝐷 +

𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑇𝐴𝐷  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  

Dengan demikian, secara umum rumus luas permukaan limas adalah 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 

(Nuharini & Wahyuni,  2008: 234) 

C. Metode Pembelajaran 

Metode : Ekspositori 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

IV. Kegiatan Pendahuluan 

10 menit 1. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan mempersiapkan kondisi peserta 

didik. 
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu peserta didik dapat menggunakan rumus 

untuk menghitung luas permukaan limas. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat peserta didik, yaitu 

dengan memberikan pertanyaan tentang  jaring-jaring 

limas. 

4. Guru mengkaitkan materi luas permukaan limas dengan 

kehidupan nyata dengan mengatakan bahwa bentuk limas 

ini sering dijumpai dalam kehidupan. Sebagai contoh, 

bentuk piramida dan sebagainya oleh karena itu materi ini 

penting untukdipelajari. 

 

Religius 

Disiplin  

 
 

 

 

Eksplorasi 

 

 V. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menjelaskan materi luas permukaan limas dan 
peserta didik diberi stimulus berupa tanya jawab. 

2. Guru memberikan contoh soal mengenai luas permukaan 

limas. 

Eksplorasi  
Rasa ingin 

tahu 

 

T 

A B 

C D 

Gambar 2.3 

T T 

T 

T 

A B 

C D 

Gambar 2.4 
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3. Peserta didik mengerjakan latihan soal (Lampiran) yang 
diberikan guru mengenai luas permukaan limas. 

4. Guru berkeliling dan membimbing peserta didik dalam 

menyelesaikan soal tentang luas permukaan limas. Peserta 

didik dapat bertanya pada guru jika menemui hambatan 

dalam mengerjakan soal tentang luas permukaan limas. 

5. Guru bersama-sama peserta didik membahas latihan soal 

tentang luas permukaan limas dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

peserta didik. 

 
 

 

 

Mandiri  

 

 

Elaborasi  

 

 

 

Konfirmasi  

Percaya diri 
 

 

Rasa ingin 

tahu 

 VI. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan materi 

luas permukaan limas yang telah dipelajari dari awal 

sampai akhir. 

2. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa materi 
yang akan dipelajari pada petemuan yang akan datang 

adalah volume prisma dan limasi. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat pada 

buku paket. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 

mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

 
Religius 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, LTPD. 

2. Sumber Belajar 

Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grade VIII 2
 nd

 Semester. Jakarta: Erlangga. 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

      Semarang,     Mei 2012 

      Peneliti 

 

 

 

 

       Annisa Nur Sholihah  

       NIM 4101408035 
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Lampiran 34 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Pertemuan III 

 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/II 

Materi Pokok  : BangunRuang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 2×40 menit  

 

 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  : 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

 

Indikator  : 5.3.2 Menggunakan rumus untuk menghitung volume 

kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan model ekspositori, 

diharapkan: 

1. peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume 

prisma, 

2. peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume limas. 

B. Materi Ajar 

1. Volume Prisma 

  

 

 

Gambar 2.5 

A B 

C D 

E 

G H 

Gambar 2.6 

A B 

E 

D 

F 

H 

D 

B 

C 

H G 

Gambar 2.7 
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Perhatikan Gambar 2.5, gambar tersebut menunjukkan sebuah balok 

ABCD.EFGH.  balok merupakan salah satu contoh prisma tegak. Rumus 

volume prisma dapat ditentukan dengan cara membagi balok 

ABCD.EFGH menjadi dua prisma yang ukurannya sama. Jika balok  

ABCD.EFGH dipotong menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua 

prisma segitiga yang kongruen seperti Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

Volume prisma ABD.EFH 

=
1

2
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻  

=
1

2
×  𝐴𝐵 × 𝐵𝐶 × 𝐹𝐵   

=
1

2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝐹𝐵  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠∆ 𝐴𝐵𝐷 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

  Jadi, rumus volume prisma = luas alas x tinggi.  

2. Volume  Limas 

Untuk menentukan volume limas, lihat Gambar 2.8 yang menunjukkan 

kubus yang panjang rusuknya 2𝑎. Keempat diagonal ruangnya 

berpotongan di satu titik, yaitu titik T. Sehingga terbentuk enam buah 

limas yang kongruen seperti Gambar 2.9.  

 

 

 

 

 

Jika volume limas masing-masing adalah V maka akan dipeoleh hubungan 

berikut. 

 

2𝑎 

2𝑎 

 

2𝑎 

 

T 

𝑎 

 

Gambar 2.8 

𝑎 

 

T 

2𝑎 

 

2𝑎 

 
Gambar 2.9 
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=
1

6
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠  

=
1

6
× 2𝑎 × 2𝑎 × 2𝑎  

=
1

6
×  2𝑎 2 × 2𝑎  

=
1

3
×  2𝑎 2 × 𝑎  

=
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi dapat disimpulkan untuk setiap limas berlaku  

rumus berikut. 

Volume limas =
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode : Ekspositori 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Kegiatan dalam Pembelajaran PKB/EEK 

VII. Kegiatan Pendahuluan 

10 menit 1. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa 

sebelum pelajaran dimulai dan mempersiapkan 

kondisi peserta didik. 

2. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yaitu peserta didik dapat menggunakan rumus 

untuk menghitung volume prisma dan limas.. 

3. Guru mengecek kemampuan prasyarat peserta didik, 

yaitu dengan memberikan pertanyaan tentang  volume 

kubus. 

4. Guru mengkaitkan materi volume prisma dan limas 

dengan kehidupan nyata dengan mengatakan bahwa 
mencari volume prisma dan limas ini sering dijumpai 

dalam kehidupan. Sebagai contoh, untuk mengethui 

volume air yang ditempatkan pada wadah berbentuk 

prisma  dan sebagainya oleh karena itu materi ini 

penting untukdipelajari. 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 VIII. Kegiatan Inti  

65 menit 1. Guru menjelaskan materi volume prisma dan limas 

dan peserta didik diberi stimulus berupa tanya jawab. 

2. Guru memberikan contoh soal mengenai volume 

prisma dan limas. 

3. Peserta didik mengerjakan latihan soal (Lampiran) 

yang diberikan guru mengenai volume prisma dan 

limas. 

4. Guru berkeliling dan membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan soal tentang volume prisma dan 
limas. Peserta didik dapat bertanya pada guru jika 

menemui hambatan dalam mengerjakan soal tentang 

volume prisma dan limas. 

Eksplorasi  

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Mandiri  

 

 

Elaborasi  
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5. Guru bersama-sama peserta didik membahas latihan 
soal tentang volume prisma dan limas dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

6. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui peserta didik. 

 

 

Konfirmasi  

Percaya diri 

 

 

Rasa ingin tahu 

 IX. Kegiatan Penutup  

5 menit 1. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan 

materi volume prisma dan limas yang telah dipelajari 

dari awal sampai akhir. 

2. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa 
petemuan yang akan datang latihan soal. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat 

pada buku paket. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

 
 

Religius 

  

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar 

Whiteboard, boardmarker, penggaris, LTPD. 

2. Sumber Belajar 

Adinawan dan Sugijono. 2010. Mathematics for Junior High School 

Grde VIII 2
nd

 Semester. Jakarta: Erlangga. 

F. Penilaian 

Teknik Tes :  Tertulis 

Bentuk Instrumen :  Uraian 

 

 

 

 

      Semarang,     Mei 2012 

      Peneliti 

 

 

 

 

       Annisa Nur Sholihah 

       NIM 4101408035 
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Lampiran 35 

LATIHAN SOAL I 
LUAS PERMUKAAN PRISMA 

Selesaikan soal-soal di bawah ini secara individu! 

1. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-

masing 12 cm dan 16 cm. jika tinggi prisma 18 cm, hitunglah: 

a. panjang sisi belah ketupat; 

b. luas alas prisma; 

c. luas permukaan prisma. 

2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah prisma segitiga sama kaki dengan AB = BC. Jika AB = 

10 cm, AC= 12 cm dan AD = 15, maka berapakah luas seluruh permukaan 

prisma tersebut? 

 

 

  

A B 

C 

D E 

F 
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Lampiran 36 

LATIHAN SOAL II 
LUAS PERMUKAAN LIMAS 

Selesaikan soal-soal di bawah ini secara individu!  

1. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 cm. jika tinggi 

segitiga pada sisi tegak 10 cm, hitunglah: 

a. tinggi limas; 

b. luas permukaan limas. 

2.  

 

 

 

Gambar diatas adalah limas dengan alas berbentuk persegi yang memiliki 

panjang rusuk 16 cm dan tinggi limas 6 cm. Hitunglah luas permukaan limas 

tersebut! 
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Lampiran 37 

LATIHAN SOAL III 
VOLUME PRISMA DAN LIMAS 

Selesaikan selesaikan soal-soal di bawah ini secara individu! 

1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 

cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka berapakah volume prisma 

tersebut? 

2. Alas sebuah limas beraturan  berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. tinggi 

segitiga pada bidang tegaknya 15 cm. Berapakah volume limas tersebut? 
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Lampiran 38 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 1 

LUAS PERMUKAAN PRISMA 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui : alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat 
d1 = 12 cm 

d2 = 16 cm  

t   prisma = 18 cm 

Ditanya   : a. p sisi belah ketupat? 

   b. L alas prisma? 

   c. L permukaan prisma? 

Penyelesaian: 

d. p. sisi belah ketupat = √62 + 82 

   = √36 + 64 

    = √100   

        = 10 cm  
Jadi, panjang sisi belah ketupat adalah 10 cm 

 

e. L alas prisma = 
1

2
 x d1 x d2 

  = 
1

2
 x 12 x 16 

  = 96 cm2 

Jadi, luas alas prisma adalah 96 cm2 

 

f. L p prisma     = (2 x La) + (keliling a x t) 

  = (2 x 96) + (4 x 10 x 18) 
  = 192 + 720 

  = 912 cm2 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 912 cm2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

2.  Diketahui : prisma segitiga sama kaki 

 AB = BC 

 AB = 10 cm 

 AC = 12 cm 

 AD = 15 cm 

Ditanya : L permukaan prisma? 
Penyelesaian :  

L p prisma = (2 x L alas) + (keliling a x t) 

 

 

 

alas prisma      

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 
8 

B 

G 
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BG = √𝐴𝐵2 +  𝐴𝐺2 

 = √102 +  62 

 = √64 

 = 8 

L alas prisma  = 
1

2
 x AC x BG 

   = 
1

2
 x 12 x 8  

    = 48 cm
2
 

Keliling alas prisma = 10 + 10 + 12 

  = 32 cm 

L p prisma   = (2 x L alas) + (keliling a x t) 

   = (2 x 48) + (32 x 15) 

   = 96 + 480 

   = 576 cm
2
 

Jadi, Luas permukaan prisma adalah 576 cm
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

Total Skor 20 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 39 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 2 

LUAS PERMUKAAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui  :  
alas limas berbentuk persegi dengan s = 12 cm 

t segitiga pada sisi tegak = 10 cm 

Ditanya : a. t limas? 

   b. L p limas? 

Penyelesaian  :  

a.    

t limas = √102 +  62 

 = √100 − 36 

 = √64 
           = 8 cm 

 

 

Jadi, tinggi limas adalah 8 cm 

 b. L p limas = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 
     = (s2)   + (4 x L    ) 

     = (122) + (4 x 
1

2
 x 12 x 10) 

       = 144   + 240  

     = 384 cm2 

Jadi, luas permukaan limas adalah 384 cm
2
 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

2. Diketahui  :  

limas dengan alas berbentuk persegi dengan s = 16 cm 

 t limas = 6 cm  

Ditanya : L p limas? 

Penyelesaian  :    

 t segitiga pada sisi tegak limas = √62 +  82 
    

 = √100 

  = 10 cm 

 

 

 

 
L p limas = L alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 = (s2)   + (4 x L    ) 

 = (162) + (4 x 
1

2
 x 16 x 10) 

 = 256 + 320 

 = 576 cm2 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 576 cm2 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10 

6 

6 

8 
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1 

Total Skor 20 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 40 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 3 

VOLUME PRISMA DAN LIMAS 

No. Penyelesaian Skor 

1. Diketahui  :  

alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat  

 d1:d2 = 2:3 

 t p     = 20 cm 

 V p   = 960 cm3 

Ditanya  : d2? 
Penyelesaian : 

 = 
𝑑1

𝑑2
 = 

2

3
 

 = d1 = 
2 

3
 d2 

L belah ketupat = 
1

2
 x d1 x d2 

V prisma = L alas x t 

               960 = 
1

2
 x d1 x d2 x t 

               960  = 
1

2
 x 

2

3
 d2 x d2 x 20 

                 𝑑2
2 = 

960 × 20 

3
 

                      𝑑2
2 = 144 

                      d2  = 12 cm 

Jadi, panjang d2 adalah 12 cm   

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 Diketahui  : V limas H. ABCD = 9000 cm3 

Ditanya  : Volume kubus di luar limas? 

Penyelesaian : 

V limas = 
1

3
 x L alas x t 

     9000  = 
1

3
 x s2 x s 

    27000 = s3 

           s = 30 cm 

V kubus  =  s3 

 = 30
3
 

 = 27000 cm3 

V kubus diluar limas = V kubus- V limas 

            = 27000 – 9000 

     = 18000 cm3 

Jadi, Volume kubus di luar limas adalah 18000 cm3 

 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Total Skor 20 

Kriteria Penilaian : 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 41 

KISI-KISI SOAL UJI COBA  

Jenjang pendidikan : SMP  

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas    : VII 

Alokasi waktu  : 80 menit 

Materi pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak  

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

Kompetensi dasar : Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas 

 

Uraian Materi Indikator No. Soal Jenis Soal 

Luas permukaan dan 

volume prisma dan limas. 

Menghitung luas permukaan prisma serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

1,4,7 Uraian 

Menghitung luas permukaan limas serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah.  

5,8.10 Uraian 

 

 

Menghitung volume prisma serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

3,6,9  Uraian 

 

Menghitung volume limas serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

2 Uraian 
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Lampiran 42 

SOAL EVALUASI 

Nama Sekolah  : SMP N 23 Semarang 

Kelas/Semester  : VIII/II  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Waktu  : 80 menit 

Jumlah Soal  : 10 soal 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor 

absen pada lembar jawaban. 

4. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

5. Gunakan waktu  yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

Butir Soal : 

1. Limas beraturan memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. 

Tinggi segitiga pada bidang tegaknya 13 cm. Berapakah volume limas 

tersebut? 

2. Dudi memiliki sebuah kotak berbentuk kubus yang di dalamnya 

 terdapat sebuah limas H.ABCD. 

Volume limas tersebut adalah 72.000 cm³. 

Maka berapakah volume kubus yang berada di luar limas? 

3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan diagonal d1 dan d2. 

Perbandingan d1 : d2 = 2 : 3. Jika tinggi prisma 10 cm dan volume prisma 480 

cm³, maka berapakah panjang d2? 

4. Ayah Didi memiliki lempeng logam yang akan digunakan untuk membuat alat 

pengumpul sampah. Gambar berikut adalah alat pengumpul sampah berbentuk 

prisma yang ayah inginkan. Berapakah luas lempeng logam yang diperlukan 

ayah untuk membuat alat tersebut (tanpa gagang)?  
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5. Gambar di bawah ini adalah atap rumah Salsa yang berbentuk limas dengan 

ukuran alas 12 m x 12 m dan tinggi atapnya 8 m. Salsa akan memasang 

genting pada atap rumahnya. Tentukan banyak genting yang diperlukan untuk 

menutupi atap tersebut, jika tiap 1 m
2
 memerlukan 7 genting! 

 

6. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 

masing-masing 16 cm dan 12 cm dan tinggi prisma 12 cm. Hitunglah luas 

permukaan prisma tersebut! 

7. Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 20 cm. 

jika tinggi 15 cm, berapakah volume prisma ini? 

8. Diketahui suatu limas dengan alas berbentuk persegi . Luas alas limas 256 

cm
2
 dan tinggi limas 6 cm. Berapakah luas permukaan limas? 

9. Syamil memiliki dus keripik singkong berbentuk prisma tegak yang 

volumenya 570 cm
3
. Alas dus tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang 

panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan 12 cm. Berapakah tinggi dus prisma 

tersebut? 

 

 

***Selamat mengerjakan*** 
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Lampiran 43 

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 

SOAL EVALUASI 

No. 

Soal 

Penyelesaian Skor Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

1 Memahami masalah 

Diketahui: 

Limas beraturan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. 

Tinggi segitiga pada bidang tegaknya 13 cm. 

Ditanya: volume limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 𝑡 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = √132 − 52 

 = √169 − 25 

 = √144 

 = 12 𝑐𝑚 

 

𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿 𝑎 × 𝑡  

 

=
1

3
× 102 × 12  

= 400 𝑐𝑚3  

Menyimpulkan 

Jadi, volume limas adalah 400 𝑐𝑚3. 
 

 

Memahami masalah 

0:  salah 

menginterpretasikan 

soal atau tidak ada 

jawaban sama sekali 

1:  salah 

menginterpretasikan 

sebagian soal atau 

mengabaikan 

kondisi soal 

2:  memahami masalah 

atau soal secara 

lengkap 

 

Merencanakan 

perhitungan 

0:  menggunakan 

strategi yang tidak 

relevan atau tidak 

ada strategi sama 

sekali 

1:  menggunakan satu 

strategi yang kurang 

dapat dilaksanakan 

dan tidak dapat 

dilanjutkan 

2:  mengarah pada 

jawaban yang salah 

atau tidak mencoba 

strategi lain 

3:  menggunakan 

prosedur yang 

mengarah ke solusi 

yang benar  

 

Melaksanakan 

perhitungan 

0:  tidak ada solusi 

sama sekali 

2 Memahami masalah 

Diketahui: limas H.ABCD 

V limas=72.000 cm³ 

Ditanya: volume kubus yang berada di luar limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿 𝑎 × 𝑡  

72000 =
1

3
× 𝑠2 × 𝑠  

𝑠3 = 216000  

𝑉 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠3 = 216000  
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝑉 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 − 𝑉 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠  

13 

5 
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= 216000 − 27000  

= 189000 𝑐𝑚3  

Menyimpulkan 

Jadi, volume kubus yang berada di luar limas adalah 189000 𝑐𝑚3 

 

1:  menggunakan 

beberapa prosedur 

yang mengarah ke 

solusi yang benar 

2:  hasil salah atau 

sebagian salah, 

tetapi hanya karena 

salah perhitungan 

saja 

3:  hasil dan proses 

benar 

 

Menyimpulkan  

0:  tidak ada 

kesimpulan sama 

sekali 

1:  ada kesimpulan 

tetapi tidak lengkap 

2:  kesimpulan ditulis 

secara lengkap dan 

benar. 

3 Memahami masalah 

Diketahui: Alas prisma berbentuk belah ketupat.  d1 : d2 = 2 : 3 

 tinggi prisma 10 cm  

V prisma= 480 cm³ 

Ditanya: panjang d2? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 
Penyelesaian: 
𝑑1

𝑑2
=

2

3
  

 𝑑1 =
2

3
𝑑2  

 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

480 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 × 𝑡  

480 =
1

2
×

2

3
𝑑2 × 𝑑2 × 10  

144 = 𝑑2
2
  

𝑑2 = 12 𝑐𝑚  

Menyimpulkan 

Jadi, panjang 𝑑2 yaitu 12 cm. 

 

4 Memahami masalah 

Diketahui: alat pengumpul sampah berbentuk prisma dengan alas 

segitiga siku-siku 

a=6 cm 

ts=15cm 

t prisma=24 cm 
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Ditanya: luas lempeng logam yang diperlukan untuk membuat alat 

tersebut? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan 
Penyelesaian: 

 

 
 

 

Luas lempeng logam yang dibutuhkan=  2 × 𝐿 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 +
𝐿 𝑝𝑝 1 + 𝐿 𝑝𝑝2 

=  2 ×
1

2
× 6 × 15 +  6 × 24 + (15 × 24) 

= 90 + 144 + 360  

= 594 𝑐𝑚2  

Menyimpulkan 

Jadi, luas lempeng yang diperlukan untuk membuat alat tersebuta 

adalah 594 𝑐𝑚2. 
5 Memahami masalah 

Diketahui: atap rumah  berbentuk limas dengan ukuran alas 12 m x 

12 m  

tinggi atap=tinggi prisma= 8 m 

tiap 1 m
2
 memerlukan 7 genting 

Ditanya: banyak genting yang diperlukan untuk menutupi atap? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Penyelesaian: 

 
 

 

                            Tinggi sisi tegak= √82 + 62 

 

                     = √64 + 36 

              = √100 

                = 10 𝑐𝑚 
 

 

6 

8 
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𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝐿 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  

= 4 ×
1

2
× 12 × 10 

                                           = 240 𝑐𝑚2  

Banyak genting yang diperlukan =240 × 7 

= 1680 𝑏𝑢𝑎 

Menyimpulkan 

Jadi, banyak genting yang dibutuhkan adalah sebanyak 1680 buah. 

6 Memahami masalah 

Diketahui: alas prisma berbentuk belah ketupat 

d1=16 cm 

d2=12 cm 

t prisma=12 cm 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  
Ditanya: luas permukaan prisma? 

Penyelesaian: 

 

 Sisi miring=√82 + 62 

 = √64 + 36 

 = √100 

 = 10 𝑐𝑚 
 

 

𝐿 𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝐿 𝑎 + (𝑘𝑙𝑙 𝑎 × 𝑡)  

=  2 ×
1

2
× 16 × 12 +  4 × 10 × 12   

= 192 + 480  

= 672 𝑐𝑚2  

 

Menyimpulkan 

Jadi, luas permukaan prisma adalah 672 𝑐𝑚2. 
7 Memahami masalah 

Diketahui: Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan 

panjang sisinya 20 cm. 

Tinggi prisma= 15 cm 

Ditanya:volume prisma? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

 

 Tinggi alas prisma=√202 − 102 

 = √400 − 100 

 = √300 
 

 

 

10 

20 

8 

6 
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𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

=
1

2
× 20 × √300 × 15  

= 150√300 𝑐𝑚3  

 

Menyimpulkan 

Jadi, volumeprismanya adalah 150√300 𝑐𝑚3 

8 Memahami masalah 
Diketahui: dengan alas berbentuk persegi .  

Luas alas limas =256 cm
2
  

tinggi limas= 6 cm 

Ditanya: luas permukaan limas? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

𝐿 𝑎 = 𝑠2  

 256 = 𝑠2  

 𝑠 = 16 𝑐𝑚  

 

 𝑡 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 = √62 + 82 

 
                  = √36 + 64 

 
                       = √100  

 
                  = 10  

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿 𝑎 + 𝑗𝑚𝑙 𝐿 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 

 

 
                        = 256 +  4 ×

1

2
× 16 × 10  

 
                       = 256 + 320 

 
                        = 576 𝑐𝑚2 

Menyimpulkan 

Jadi, luas permukaan limas adalah 576 𝑐𝑚2. 

 

9 Memahami masalah 

Diketahui:  

Volume prisma= 570 cm
3
.  

Alasnya berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-

sikunya 5 cm dan 12 cm. 

Ditanya:t prisma? 

Merencanakan dan melaksanakan perhitungan  

Penyelesaian: 

𝑉 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 𝑎 × 𝑡  

570 =
1

2
× 5 × 12 × 𝑡  

𝑡 = 19 𝑐𝑚  

6 

8 
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Menyimpulkan 

Jadi, tinggi prisma adalah 19 cm. 

Total skor 

 

120 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑖𝑟 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 44 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 PESERTA DIDIK 

No 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode Nilai Keterangan Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 
83 tuntas 

K-01 
74 tuntas 

2 E-02 
89 tuntas 

K-02 
54 tidak tuntas 

3 E-03 
96 tuntas 

K-03 
68 tuntas 

4 E-04 
62 tidak tuntas 

K-04 
69 tuntas 

5 E-05 
72 tuntas 

K-05 
52 tidak tuntas 

6 E-06 
86 tuntas 

K-06 
62 tidak tuntas 

7 E-07 
91 tuntas 

K-07 
87 tuntas 

8 E-08 
70 tuntas 

K-08 
56 tidak tuntas 

9 E-09 
81 tuntas 

K-09 
64 tidak tuntas 

10 E-10 
77 tuntas 

K-10 
88 tuntas 

11 E-11 
92 tuntas 

K-11 
72 tuntas 

12 E-12 
53 tidak tuntas 

K-12 
78 tuntas 

13 E-13 
76 tuntas 

K-13 
84 tuntas 

14 E-14 
73 tuntas 

K-14 
93 tuntas 

15 E-15 
84 tuntas 

K-15 
52 tidak tuntas 

16 E-16 
68 tuntas 

K-16 
78 tuntas 

17 E-17 
70 tuntas 

K-17 
77 tuntas 

18 E-18 
74 tuntas 

K-18 
63 tidak tuntas 

19 E-19 
82 tuntas 

K-19 
82 tuntas 
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20 E-20 
74 tuntas 

K-20 
44 tidak tuntas 

21 E-21 
77 tuntas 

K-21 
73 tuntas 

22 E-22 
83 tuntas 

K-22 
60 tidak tuntas 

23 E-23 
82 tuntas 

K-23 
60 tidak tuntas 

24 E-24 
69 tuntas 

K-24 
82 tuntas 

25 E-25 
98 tuntas 

K-25 
71 tuntas 

26 E-26 
73 tuntas 

K-26 
76 tuntas 

27 E-27 
69 tuntas 

K-27 
63 tidak tuntas 

28 E-28 
76 tuntas 

K-28 
80 tuntas 

29 E-29 
86 tuntas 

K-29 
94 tuntas 

30 E-30 
73 tuntas 

K-30 
83 tuntas 

31 E-31 
79 tuntas 

K-31 
66 tuntas 

32 E-32 
82 tuntas 

K-32 
59 tidak tuntas 

No 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode Nilai Keterangan Kode Nilai Keterangan 

33 E-33 
74 tuntas 

K-33 
54 tidak tuntas 

34 E-34 
76 tuntas 

K-34 
76 tuntas 

35 E-35 
80 tuntas 

K-35 
90 tuntas 

36 E-36 
97 tuntas 

K-36 
57 tidak tuntas 

 

Jumlah 2811 

 

Jumlah 2541 

 

Rata-Rata 78,08 Rata-Rata 70,58 

Varians 100,3 Varians 167,96 

S 10,01 S 12,96 

Max 98 Max 94 

Min 53 Min 44 

∑ Tuntas 34 ∑ Tuntas 21 

% Tuntas 91,7 % Tuntas 55,6 
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Lampiran 45 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Uji Chi-Kuadrat 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang Digunakan 

H0 diterima jika χ
2
 < χ

2
(1-)(k-3) 

 

 

Langkah-Langkah Pengujian terhadap Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Kelas Kontrol (VIII F) 

Nilai Maksimum: 94 Panjang kelas: 8 

 Nilai Minimum: 44 Rata-rata: 70,58 

 Rentang: 50 S: 

 

12,96 

 Banyak Kelas: 6 N: 

 

36 

  

Kelas interval 
Batas 

kelas 

Z 

untuk 

batas 
kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 
Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
 

 
 

44,0  − 52,0 43,5 -2,089 0,48168 0,063141 2,273085 3 0,23 

53,0  − 61,0 52,5 -1,395 0,418538 0,318937 11,48174 7 1,75 

62,0  − 70,0 61,5 -0,252 0,099601 0,097036 3,493294 7 3,52 

71,0  − 79,0 70,5 -0,006 0,002565 0,251711 9,061604 9 0,00 

80,0  − 88,0 79,5 0,688 0,254276 0,162306 5,843033 7 0,23 

89,0  − 97,0 88,5 1,382 0,416583 0,064511 2,3224 3 0,20 

 

97,5 2,076 0,481094 

    

     

𝜒2  

hitung 5,93 

Untuk α = 5% dengan dk = (6-3) = 3, maka diperoleh χ
2

tabel = χ
2

(0,95;3) = 7,815. 

χ
2

(1-)(k-3) 
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Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel, maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

Kelas Eksperimen (VIII E) 

Nilai Maksimum: 98 Panjang kelas: 7 

 Nilai Minimum: 53 Rata-rata: 78,08 

 Rentang: 45 S: 

 

10,01535 

 Banyak Kelas: 6 N: 

 

36 

  

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

Batas 

Kelas 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

Kelas 

Untuk Z 

Ei Oi 
 

 
 

53 - 60 52,5 -2,55 0,49 0,03 1,23 1 0,04 

61 - 68 60,5 -1,76 0,46 0,13 4,67 5 0,02 

69 - 76 68,5 -0,96 0,33 0,27 9,64 11 0,19 

77 - 84 76,5 -0,16 0,06 0,18 6,35 11 3,41 

85 - 92 84,5 0,64 0,24 0,19 6,69 5 0,43 

93 - 100 92,5 1,44 0,42 0,06 2,25 3 0,25 

 

100,5 2,24 0,49 

    

     

𝜒2  

hitung 4,35 

 

Untuk α = 5% dengan dk = (6-3) = 3, maka diperoleh χ
2

tabel = χ
2

(0,95;3) = 7,815. 

 

 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel, maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

 

 

5,93 
7,815 

4,35 

7,815 
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Lampiran 46 

UJI HOMOGENITAS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Hipotesis 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 (data mempunyai varians yang homogen) 

H1 : σ1
2
  σ2

2
 (data mempunyai varians yang tidak homogen) 

 
Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Uji Harley Pearson (Uji F) 

Rumus yang digunakan: 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 𝐹 < 𝐹
 

1

2
𝛼 (𝑛1−1,𝑛2−1)  

 

Langkah-Langkah Pengujian 

No Kelas Varian 

1 Kontrol 167,964 

2 Eksperimen 100,307 

 

𝐹 =
167,964

100,307
= 1,67450 

 

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = 36 – 1 = 35 dan dk penyebut = 36 – 1 = 35, 

diperoleh Ftabel = F(0,025)(35,35) = 1,961089. 

Karena Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima yang artinya populasi mempunyai varians 

yang sama (homogen). 
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Lampiran 47 

Uji Ketuntasan Belajar (Uji Proporsi) 

Hipotesis (Uji Pihak Kanan) 

H0 : π ≤ 0,795 

H1 : π > 0,795 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

𝑍 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Kriteria yang digunakan 

H1 diterima jika 𝑍 ≥ 𝑍 0,5−𝛼  

 
                                     𝑍 0,5−𝛼   

Langkah-Langkah Pengujian 

Sumber variasi Nilai 

Jumlah tuntas 34 

n 36 

Proporsi ketuntasan 0,94 

𝑍 =
0,94 − 0,795

 0,795(1 − 0,205)
36

= 2,22 

Untuk α = 5% diperoleh Z(0,45) = Ztabel = 1,64. 

 

 
2,22 1,64 
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Karena 𝑍 > 𝑍 0,5−𝛼 , maka H0 diolak, artinya kelas eksperimen telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. 
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Lampiran 48 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Hipotesis (Uji Pihak Kanan) 

H0 : 1 = 2  

H1 : 1 > 2  

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

𝑡 =
𝑋1
   − 𝑋2

   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

𝑠 =  
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Kriteria yang digunakan 

H1 diterima jika 𝑡 ≥ 𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2  

 

 

Langkah-Langkah Pengujian 

Sumber variasi Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok Kontrol 

n 36 36 

x 78,08 70,58 

Varians (s2) 100,31 167,96 

Standart deviasi (s) 14,32 12,32 

 

𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2  
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𝑠 =  
 36 − 1 100,31 +  36 − 1 167,96

36 + 36 − 2
= 11,582 

𝑡 =
78,08 − 70,58

11,582 1
36 +

1
36

= 2,747 

Untuk α = 5% dan dk = 36 + 36 – 2 = 70, diperoleh t(0,95)(70)  = ttabel = 1,69. 

 

Karena 𝑡 > 𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2 , maka H0 ditolak, H1 diterima, dan dapat disimpulkan 

nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada nilai rata-rata kelompok kontrol. 

 

2,747 

1,69 

Daerah 

penerimaan 

H1 
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Lampiran 49 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  

 NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

 

Hipotesis (Uji Pihak Kanan) 

H0 : 1 = 2  

H1 : 1 > 2 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

𝑡 =
𝑋1
   − 𝑋2

   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

𝑠 =  
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Kriteria yang digunakan 

H1 diterima jika 𝑡 ≥ 𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2  

 

 

Langkah-Langkah Pengujian 

Sumber variasi Kelompok 
Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

n 3 3 

x 3,19 2,14 

Varians (s2) 0,13 0,08 

Standart deviasi (s) 0,36 0,29 

 

𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2  
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𝑠 =  
 3 − 1 0,13 +  3 − 1 0,08

3 + 3 − 2
= 0,324 

𝑡 =
3,19 − 2,14

0,324 1
3 +

1
3

= 3,969 

Untuk α = 5% dan dk = 3 + 3 – 2 = 4, diperoleh t(0,95)(2)  = ttabel = 2,920. 

 

Karena 𝑡 > 𝑡 1−𝛼  𝑛1+𝑛2−2 , maka H0 ditolak, H1 diterima, dan dapat disimpulkan 

nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa keingintahuan kelompok eksperimen lebih 

tinggi daripada nilai rata-rata kelompok kontrol. 

 

 

  

3,969 

2,920 

Daerah 

penerimaan 

H1 
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Lampiran 50 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No. Aktivitas 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kegiatan-kegiatan visual 
a. Membaca. 

b. Memperhatikan CD pembelajaran 

c. Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 
a. Mengajukan pertanyaan. 

b. Mengemukakan pendapat. 

c. Berdiskusi. 

  

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 
a. Mendengarkan pendapat orang lain. 

b. Mendengarkan percakapan atau diskusi dalam 

kelompok. 

  

√ 

√ 

  

4. Kegiatan-kegiatan menulis 
a. Mengerjakan latihan soal. 

b. Membuat rangkuman. 

  

√ 

√ 

 

 

 

5. Kegiatan menggambar 

Menggambar bangun-bangun prisma dan limas. 

   

√ 

 

6. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

  

√ 

  

7. Kegiatan-kegiatan emosional 
a. Semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

b. Berani dan tenang dalam pembelajaran. 

  

 

 

√ 

 

√ 

 

Total   20 12  
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Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
32

56
× 100% 

 = 57,14% 
Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Aktif : 75%   p    100%   

Aktif   : 50%    p  < 75%  

Cukup Aktif  : 25%    p  < 50%   

Tidak Aktif  : 0%      p  < 25% 

  

 

Semarang,      Mei 2012  

Pengamat, 

 

 

Annisa Nur Sholihah 

  

 

√ 
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Lampiran 51 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No. Aktivitas 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kegiatan-kegiatan visual 
a. Membaca. 

b. Memperhatikan CD pembelajaran 

c. Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 
a. Mengajukan pertanyaan. 

b. Mengemukakan pendapat. 

c. Berdiskusi. 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 
a. Mendengarkan pendapat orang lain. 

b. Mendengarkan percakapan atau diskusi dalam 

kelompok. 

  

√ 

√ 

  

4. Kegiatan-kegiatan menulis 
a. Mengerjakan latihan soal. 

b. Membuat rangkuman. 

  

√ 

 

 

 

√ 

 

5. Kegiatan menggambar 

Menggambar bangun-bangun prisma dan limas. 

   

√ 

 

6. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

  

 

 

√ 

 

7. Kegiatan-kegiatan emosional 
a. Semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

b. Berani dan tenang dalam pembelajaran. 

  

 

 

√ 

 

√ 

 

Total   14 21  
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Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
36

56
× 100% 

 = 64,28% 
Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Aktif : 75%   p    100%   

Aktif   : 50%    p  < 75%  

Cukup Aktif  : 25%    p  < 50%   

Tidak Aktif  : 0%      p  < 25% 

  

 

Semarang,      Mei 2012  

Pengamat, 

 

 

Annisa Nur Sholihah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Lampiran 52 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No. Aktivitas 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kegiatan-kegiatan visual 
a. Membaca. 

b. Memperhatikan CD pembelajaran 

c. Memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 
a. Mengajukan pertanyaan. 

b. Mengemukakan pendapat. 

c. Berdiskusi. 

  

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 
a. Mendengarkan pendapat orang lain. 

b. Mendengarkan percakapan atau diskusi dalam 

kelompok. 

  

 

 

√ 

√ 

 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 
a. Mengerjakan latihan soal. 

b. Membuat rangkuman. 

  

 

 

 

√ 

 

√ 

 

5. Kegiatan menggambar 

Menggambar bangun-bangun prisma dan limas. 

   

√ 

 

6. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

  

 

√  

7. Kegiatan-kegiatan emosional 
a. Semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

b. Berani dan tenang dalam pembelajaran. 

  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

Total   2 33 8 
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Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
43

56
× 100% 

 = 76,78% 
Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Aktif : 75%   p    100%   

Aktif   : 50%    p  < 75%  

Cukup Aktif  : 25%    p  < 50%   

Tidak Aktif  : 0%      p  < 25% 

  

 

Semarang,      Mei 2012  

Pengamat, 

 

 

Annisa Nur Sholihah 

 

 

  

 

 

√ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
PEMBELAJARAN OPEN ENDED BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Baik     2 : Cukup Baik      3 : Baik      4 : Sangat Baik   

No Aktivitas 
Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Pendahuluan  
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi. 

d. Guru menyajikan atau mengenalkan 

masalah kontekstual kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi. 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

2.  Kegiatan Inti 
a. Guru menyampaikan materi. 

b. Guru membentuk kelompok 4-5 siswa. 
c. Guru memberi petunjuk dengan jelas 

kegiatan yang harus siswa lakukan dalam 

kelompoknya. 

d. Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan memberi hadiah di akhir 

pembelajaran. 

e. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

dalam kelompoknya. 

f. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan mengungkapkan 

pendapatnya. 
g. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanggapi pendapat siswa 

lain. 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3. Penutup  
a. Guru bersama siswa membuat simpulan 

materi. 
b. Guru menyampaikan materi berikutnya. 

c. Guru memberi tugas rumah (PR). 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Skor yang diperoleh     27 20 

Persentase aktivitas guru  : p = 
47

56
× 100% = 83,92% 

Lampiran 53 
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Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 
  
 

 

 Semarang,  Mei 2012 

 Pengamat, 

 

 

 

 

 Fitriani, S.Pd 

 NIP. 196112041983011002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
PEMBELAJARAN OPEN ENDED BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Baik     2 : Cukup Baik      3 : Baik      4 : Sangat Baik   

No Aktivitas 
Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Pendahuluan  
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi. 

d. Guru menyajikan atau mengenalkan 

masalah kontekstual kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi. 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

2.  Kegiatan Inti 
a. Guru menyampaikan materi. 

b. Guru membentuk kelompok 4-5 siswa. 

c. Guru memberi petunjuk dengan jelas 

kegiatan yang harus siswa lakukan dalam 
kelompoknya. 

d. Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan memberi hadiah di akhir 

pembelajaran. 

e. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

dalam kelompoknya. 

f. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan mengungkapkan 

pendapatnya. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanggapi pendapat siswa 

lain. 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3. Penutup  
a. Guru bersama siswa membuat simpulan 

materi. 

b. Guru menyampaikan materi berikutnya. 

c. Guru memberi tugas rumah (PR). 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Skor yang diperoleh     21 28 

Persentase aktivitas guru  : p = 
49

56
× 100% = 87,5% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Lampiran 54 
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Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

  

 

 

 Semarang,  Mei 2012 

 Pengamat, 

 

 

 

 

 Fitriani, S.Pd 

 NIP. 196112041983011002 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
PEMBELAJARAN OPEN ENDED BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Baik     2 : Cukup Baik      3 : Baik      4 : Sangat Baik   

No Aktivitas 
Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Pendahuluan  
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi. 

d. Guru menyajikan atau mengenalkan 

masalah kontekstual kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi. 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

2.  Kegiatan Inti 
a. Guru menyampaikan materi. 

b. Guru membentuk kelompok 4-5 siswa. 

c. Guru memberi petunjuk dengan jelas 

kegiatan yang harus siswa lakukan dalam 
kelompoknya. 

d. Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan memberi hadiah di akhir 

pembelajaran. 

e. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

dalam kelompoknya. 

f. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan mengungkapkan 

pendapatnya. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanggapi pendapat siswa 

lain. 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3. Penutup  
a. Guru bersama siswa membuat simpulan 

materi. 

b. Guru menyampaikan materi berikutnya. 

c. Guru memberi tugas rumah (PR). 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

    

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

Skor yang diperoleh     15 36 

Persentase aktivitas guru  : p = 
51

56
× 100% = 91,07% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Lampiran 55 
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Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

  

 

 

 Semarang,  Mei 2012 

 Pengamat, 

 

 

 

 

 Fitriani, S.Pd 

 NIP. 196112041983011002 
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Lampiran 56 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS EKSPERIMEN  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII E 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas.  √   

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui.   √  

2 Disipiln     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.   √  

b. Berpakaian rapi.   √  

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

  √  

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran    √ 

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

 √   

 Total  4 12 4 

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
20

28
× 100% 

 = 71,42% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

  

 

√ 
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Lampiran 57 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS EKSPERIMEN  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII E 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas.   √  

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui.   √  

2 Disipiln     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.    √ 

b. Berpakaian rapi.   √  

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

  √  

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran    √ 

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

 √   

 Total  2 12 8 

 

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
20

28
× 100% 

 = 78,57% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

  

 

 

√ 
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Lampiran 58 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS EKSPERIMEN  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII E 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas.    √ 

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui.   √  

2 Disipiln     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.    √ 

b. Berpakaian rapi.   √  

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

   √ 

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran    √ 

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

  √  

 Total   9 16 

 

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
25

28
× 100% 

 = 89,28% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

  

√ 
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Lampiran 59 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS KONTROL  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII F 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas. √    

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui. √    

2 Disiplin     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.  √   

b. Berpakaian rapi.  √   

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 √   

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran √    

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

  √  

 Total 3 6 3  

 

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
12

28
× 100% 

 = 42,85% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Lampiran 60 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS KONTROL  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII F 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas.  √   

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui. √    

2 Disiplin     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.  √   

b. Berpakaian rapi.   √  

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 √   

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran  √   

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

  √  

 Total 1 8 6  

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
15

28
× 100% 

 = 53,57% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

 

 

 

 

 

  

√ 
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Lampiran 61 

LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  

KELAS KONTROL  

Sekolah  : SMP Negeri 23 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VIII F 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom skor yang 

tersedia! 

No Karakter Peserta Didik 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Jujur     

a. Mengerjakan sendiri ketika ulangan ataupun tugas di kelas.  √   

b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu yang diketahui.  √   

2 Disiplin     

a. Datang ke sekolah dan masuk kelas pada waktunya.   √  

b. Berpakaian rapi.   √  

c. Melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 √   

3 Rasa Ingin Tahu     

a. Bertanya kepada guru maupun  teman tentang materi pelajaran  √   

b. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang diketahui dari 

orang lain maupun media informasi 

  √  

 Total  8 9  

 

 

Skor 1: banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25% 

Skor 2: banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 49%  

Skor 3: banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 

Skor 4: banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75% 
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Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran (p) =
17

28
× 100% 

 = 60,71% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup Baik  : 25%    p  < 50%   

Tidak Baik  : 0%      p  < 25%  

 

 Semarang,      Mei 2012  

 Pengamat, 

 

 

Neny Dwi Hastuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ 
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Lampiran 62 

LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS PEMBELAJARAN  

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Pernah   

2 : Kurang   

3 : Kadang-Kadang   

4 : Sering   

5 : Sangat Sering 

No Aktivitas yang diamati 
Terpenuhi 

Skala Penilaian 

 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 
1.  Guru sudah mempersiapkan 

materi selama penelitian 
√    

 
√  

2.  Setiap kali memberikan 

pelajaran, guru sudah 

mempersiapkan materi untuk 

satu kali pertemuan 

√     √  

3.  Pada setiap pertemuan, guru 

sudah membuat ringkasan 

pokok-pokok materi. 

√   √    

4.  Guru meminta peserta didik 

untuk mencatat materi yang 

telah dijelaskan 

√   √ 
 

  

5.  Guru memberikan PR √    √   
6.  Materi-materi tertentu 

ditugaskan guru untuk dibahas 

oleh peserta didik secara 

kelompok 

√   √ 
 

  

7.  Guru mengadakan tes 

kemampuan peserta didik 
√     √  

8.  Setelah selesai memeriksa PR, 

guru memberikan jawaban yang 

benar kepada seluruh peserta 

didik 

√    √   

9.  Pada awal pelajaran, guru 

membagikan rencana pertemuan 

yang disertai dengan topik 

materi setiap pertemuan 

√   
 

√   

10.  Buku yang digunakan guru, √   √    
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diberitahukan kepada peserta 

didik agar peserta didik dapat 

mempelajari buku tersebut 

secara mandiri 
11.  Hasil tes diumumkan kepada 

peserta didik, agar peserta didik 

mengetahui kemampuannya 

pada pelajaran itu 

√     √  

12.  Guru mengajak peserta didik 

agar bertanya dalam setiap 

pelajaran 

√   √    

13.  Dalam memberikan pelajaran, 

guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab 

√   √    

14.  Guru membuat LKPD dan 

membagikannya kepada peserta 

didik dalam setiap kali 

pertemuan 

√    √   

15.  Guru menggunakan alat peraga 

sebagai media pengajaran 
√   

 
√   

16.  Menganjurkan peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi pelajaran yang sudah 

disampaikan 

√   √    

17.  Guru membuat beberapa 

kelompok setiap kali proses 

pembelajaran 

√    √   

18.  Memberikan pelajaran langsung 

dengan praktik di lapangan atau 

dengan mengaitkan pelajaran 

dengan permasalahan sehari-

hari 

√   √ 
 

  

19.  Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar 

mereka belajar lebih giat 

√    √   

20.  Materi pelajaran yang 

disampaikan kepada peserta 

didik menarik untuk mereka 

ikuti 

√    √   

21.  Sebelum mengajar, guru 

menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai kepada peserta 

didik setiap kali pertemuan 

√    √   

22.  Menggunakan bahan pengajaran 

yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik 

√    √   
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23.  Menentukan bentuk-bentuk 

pertanyaan yang mudah 

dipahami peserta didik saat 

mengajar 

√    √   

24.  Mengadakan penilaian sesuai 

dengan kompetensi peserta 

didik yang dinilai 

√     √  

25.  Memberikan petunjuk dan 

penjelasan berkaitan dengan 

materi pelajaran 

√    √   

26.  Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

bertanya apa yang tidak 

dimengerti 

√     √  

27.  Mengadakan penilaian selama 

proses belajar mengajar 

berlangsung 

√     √  

28.  Memberikan pujian kepada 

peserta didik yang aktif pada 

saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

√    √   

29.  Memberikan contoh dengan hal-

hal konkret yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik 

√     √  

Skor Total    16 39 24  

 

Persentase kualitas pembelajaran guru  : p = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

145
 × 100% 

          P = 
79

145
 × 100% = 54,48% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

  

 

      Semarang,  Mei  2012 

Pengamat, 

 

 

 

      Fitriani, S.Pd    

      NIP. 196112041983011002 

√ 
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Lampiran 63 

LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS PEMBELAJARAN  

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Pernah   

2 : Kurang   

3 : Kadang-Kadang   

4 : Sering   

5 : Sangat Sering 

No Aktivitas yang diamati 

Terpenuhi 
Skala Penilaian 

 

Y

a 
Tidak 1 

2 
3 4 5 

1.  Guru sudah mempersiapkan 

materi selama penelitian 
√    

 
√  

2.  Setiap kali memberikan 

pelajaran, guru sudah 

mempersiapkan materi untuk 

satu kali pertemuan 

√     √  

3.  Pada setiap pertemuan, guru 

sudah membuat ringkasan 

pokok-pokok materi. 

√   
 

 √  

4.  Guru meminta peserta didik 

untuk mencatat materi yang 

telah dijelaskan 

√   
 

√   

5.  Guru memberikan PR √    √   
6.  Materi-materi tertentu 

ditugaskan guru untuk dibahas 

oleh peserta didik secara 

kelompok 

√   √ 
 

  

7.  Guru mengadakan tes 

kemampuan peserta didik 
√     √  

8.  Setelah selesai memeriksa PR, 

guru memberikan jawaban yang 

benar kepada seluruh peserta 

didik 

√    √   

9.  Pada awal pelajaran, guru 

membagikan rencana pertemuan 

yang disertai dengan topik 

materi setiap pertemuan 

√   
  

√  



212 
 

 

10.  Buku yang digunakan guru, 

diberitahukan kepada peserta 

didik agar peserta didik dapat 

mempelajari buku tersebut 

secara mandiri 

√   √    

11.  Hasil tes diumumkan kepada 

peserta didik, agar peserta didik 

mengetahui kemampuannya 

pada pelajaran itu 

√     √  

12.  Guru mengajak peserta didik 

agar bertanya dalam setiap 

pelajaran 

√   
 

√   

13.  Dalam memberikan pelajaran, 

guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab 

√   √    

14.  Guru membuat LKPD dan 

membagikannya kepada peserta 

didik dalam setiap kali 

pertemuan 

√    
 

√  

15.  Guru menggunakan alat peraga 

sebagai media pengajaran 
√   

 
√   

16.  Menganjurkan peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi pelajaran yang sudah 

disampaikan 

√   √    

17.  Guru membuat beberapa 

kelompok setiap kali proses 

pembelajaran 

√    √   

18.  Memberikan pelajaran langsung 

dengan praktik di lapangan atau 

dengan mengaitkan pelajaran 

dengan permasalahan sehari-hari 

√   √ 
 

  

19.  Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar 

mereka belajar lebih giat 

√    √   

20.  Materi pelajaran yang 

disampaikan kepada peserta 

didik menarik untuk mereka 

ikuti 

√    √   

21.  Sebelum mengajar, guru 

menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai kepada peserta 

didik setiap kali pertemuan 

√    √   

22.  Menggunakan bahan pengajaran 

yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik 

√    
 

√  
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23.  Menentukan bentuk-bentuk 

pertanyaan yang mudah 

dipahami peserta didik saat 

mengajar 

√    √   

24.  Mengadakan penilaian sesuai 

dengan kompetensi peserta didik 

yang dinilai 

√     √  

25.  Memberikan petunjuk dan 

penjelasan berkaitan dengan 

materi pelajaran 

√    √   

26.  Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya apa 

yang tidak dimengerti 

√     √  

27.  Mengadakan penilaian selama 

proses belajar mengajar 

berlangsung 

√     √  

28.  Memberikan pujian kepada 

peserta didik yang aktif pada 

saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

√    
 

 √ 

29.  Memberikan contoh dengan hal-

hal konkret yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik 

√     √  

Skor Total    10 33 48 5 

 

Persentase kualitas pembelajaran guru  : p = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

145
 × 100% 

          P = 
96

145
 × 100% = 66,2% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

      Semarang,  Mei  2012 

Pengamat, 

 

 

 

 

      Fitriani, S.Pd 

      NIP. 196112041983011002 

√ 
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Lampiran 64 

LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS PEMBELAJARAN  

Satuan Pelajaran : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas   : VIII 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk :   

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom berikut ! 

Skor  1 : Tidak Pernah   

2 : Kurang   

3 : Kadang-Kadang   

4 : Sering   

5 : Sangat Sering 

No Aktivitas yang diamati 
Terpenuhi 

Skala Penilaian 

 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 
1.  Guru sudah mempersiapkan 

materi selama penelitian 
√    

 
√  

2.  Setiap kali memberikan 

pelajaran, guru sudah 

mempersiapkan materi untuk 

satu kali pertemuan 

√     √  

3.  Pada setiap pertemuan, guru 

sudah membuat ringkasan 

pokok-pokok materi. 

√   
 

  √ 

4.  Guru meminta peserta didik 

untuk mencatat materi yang 

telah dijelaskan 

√   
  

√  

5.  Guru memberikan PR √    √   
6.  Materi-materi tertentu 

ditugaskan guru untuk dibahas 

oleh peserta didik secara 

kelompok 

√   
 

√   

7.  Guru mengadakan tes 

kemampuan peserta didik 
√     √  

8.  Setelah selesai memeriksa PR, 

guru memberikan jawaban yang 

benar kepada seluruh peserta 

didik 

√    
 

√  

9.  Pada awal pelajaran, guru 

membagikan rencana pertemuan 

yang disertai dengan topik 

materi setiap pertemuan 

√   
  

√  

10.  Buku yang digunakan guru, √   
 

√   
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diberitahukan kepada peserta 

didik agar peserta didik dapat 

mempelajari buku tersebut 

secara mandiri 
11.  Hasil tes diumumkan kepada 

peserta didik, agar peserta didik 

mengetahui kemampuannya 

pada pelajaran itu 

√     √  

12.  Guru mengajak peserta didik 

agar bertanya dalam setiap 

pelajaran 

√   
 

 √  

13.  Dalam memberikan pelajaran, 

guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab 

√   √    

14.  Guru membuat LKPD dan 

membagikannya kepada peserta 

didik dalam setiap kali 

pertemuan 

√    
 

√  

15.  Guru menggunakan alat peraga 

sebagai media pengajaran 
√   

  
√  

16.  Menganjurkan peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi pelajaran yang sudah 

disampaikan 

√   
 

√   

17.  Guru membuat beberapa 

kelompok setiap kali proses 

pembelajaran 

√    √   

18.  Memberikan pelajaran langsung 

dengan praktik di lapangan atau 

dengan mengaitkan pelajaran 

dengan permasalahan sehari-hari 

√   √ 
 

  

19.  Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar 

mereka belajar lebih giat 

√    
 

 √ 

20.  Materi pelajaran yang 

disampaikan kepada peserta 

didik menarik untuk mereka 

ikuti 

√    
 

√  

21.  Sebelum mengajar, guru 

menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai kepada peserta 

didik setiap kali pertemuan 

√    √   

22.  Menggunakan bahan pengajaran 

yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik 

√    
 

√  

23.  Menentukan bentuk-bentuk √    √   
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pertanyaan yang mudah 

dipahami peserta didik saat 

mengajar 
24.  Mengadakan penilaian sesuai 

dengan kompetensi peserta didik 

yang dinilai 

√     √  

25.  Memberikan petunjuk dan 

penjelasan berkaitan dengan 

materi pelajaran 

√    √   

26.  Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya apa 

yang tidak dimengerti 

√     
 

√ 

27.  Mengadakan penilaian selama 

proses belajar mengajar 

berlangsung 

√     
 

√ 

28.  Memberikan pujian kepada 

peserta didik yang aktif pada 

saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

√    
 

 √ 

29.  Memberikan contoh dengan hal-

hal konkret yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik 

√     √  

Skor Total    4 24 56 25 

 

Persentase kualitas pembelajaran guru  : p = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

145
 × 100% 

          P = 
109

145
 × 100% = 75,1% 

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 

Sangat baik : 75%   p    100%   

Baik   : 50%    p  < 75%  

Cukup baik  : 25%    p  < 50%  

Tidak Baik  : 0%      p  < 25% 

  

 

      Semarang,  Mei  2012 

Pengamat, 

 

 

 

 

      Fitriani, S.Pd 

      NIP. 196112041983011002 

√ 
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Lampiran 65 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Lokasi Penelitian 

Peserta Didik Mengerjakan Tugas Kelompok 
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Peserta Didik Mengerjakan LDPD 

Peserta Didik Mengerjakan Soal Evaluasi 
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  Peserta Didik Mengerjakan Soal 

Menggunakan Banyak cMenera 
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Lampiran 66 

 

 


