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Ar-Rahman 55: 55) 

3. Berpikirlah sederhana, karena terkadang hal yang sederhana itu 

dilupakan 
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ABSTRAK 

 

Kurniawan, Apri. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan Pendekatan Open-Ended terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Materi Segiempat Kelas VII. Skripsi. Jurusan 

Matematika. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Dr. Dwijanto, M. S., 2. Dr. 

Mulyono, M. Si. 

 

Kata Kunci: CIRC, Open-Ended, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis. 

 

 Materi segiempat merupakan materi yang banyak berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga soal-soal yang ada kebanyakan adalah berbentuk soal 

cerita. Kebanyakan peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan soal yang berbentuk 

cerita. Untuk itu diperlukan model atau strategi yang menunjang dalam pembelajaran 

yang efektif. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif 

CIRC dengan pendekatan open-ended. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah: (1) kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada materi pokok segiempat kelas VII dengan 

model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended mencapai ketuntasan belajar, 

(2) kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar   menggunakan 

model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended lebih baik daripada 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang menggunakan pembelajaran 

konvensional, (3) ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Kuwarasan. Dengan teknik cluster random sampling dipilih dua kelas sebagai sampel 

penelitian. Kelas VII F sebagai kelas eksperimen dengan model CIRC dengan pendekatan 

Open-Ended dan kelas VII E sebagai kelas kontrol dengan model konvensional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik berupa 

kemampuan berpikir kreatif matematis kelas eksperimen sebesar 78,28 dan kelas kontrol 

sebesar 71,14. Dari hasil uji ketuntasan belajar dengan uji t dan uji proporsi diperoleh 

bahwa peserta didik kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar. KKM di SMP N 

1 Kuwarasan adalah 75, sedangkan kriteria ketuntasan klasikal yaitu peserta didik yang 

tuntas secara individual minimal sebesar 75%.  Dari hasil uji kesamaan dua rata-rata 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,70  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00  sehingga 𝐻0  ditolak, berarti rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji regresi diperoleh 

model regresi linear 𝑌 = 8,8516 + 1,0543𝑋 dan koefisien determinasi 𝑟2 = 0,7091 ini 

berarti keyakinan terhadap model regresi linear sebesar 70,91% sedangkan sisanya 

sebesar 29,09% dipengaruhi oleh keadaan lain yang tidak diobservasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan Open-Ended efektif terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis materi pokok segiempat pada peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 1 Kuwarasan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan 

manusia, karena dengan pendidikan manusia diarahkan untuk mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya untk menghadapi persoalan-persoalan 

yang dihadapinya. Pendidikan juga dapat menjadikan manusia menjadi 

berkualitas dan berakhlak mulia. Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Depdiknas, 

2003). 

Salah satu bagian dalam pendidikan adalah pembelajaran. Dalam 

pembelajaran terdapat kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkan peserta 

didik untuk mencapai keberhasilan. Salah satu kemampuan yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah berpikir kreatif. Menurut 

Parnes, sebagaimana dikutip oleh Munandar (1999:50), kemampuan berpikir 

kreatif matematis adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi empat 

kemampuan yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality),elaborasi(elaboration). 
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, 

dan kompetitif. Menurut Munandar (2009:12), pendidikan hendaknya tertuju pada  

pengembangan kreativitas peserta didik yang kelak dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi, masyarakat, dan negara.  

Kemampuan berpikir kreatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Model 

pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi peserta didik dengan guru di 

dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

kelas.   

Kenyataannya dalam pembelajaran di sekolah-sekolah yang dilakukan 

oleh guru selama ini kurang memberikan variasi dalam proses belajar mengajar 

seperti menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran 

matematika yang selama ini biasanya digunakan oleh guru adalah pembelajaran 

konvensional. Menurut Djamarah (2010: 97), pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang boleh dikatakan tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam 
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proses belajar mengajar. Pembelajaran ini dilakukan dengan guru menjelaskan 

lisan secara langsung terhadap siswa. 

Setelah melakukan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 1 

Kuwarasan ternyata terdapat permasalahan bahwa peserta didik masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal yang berbentuk cerita. Untuk itu perlu adanya model 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan 

apabila mengerjakan soal yang berbentuk cerita.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal cerita adalah model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Hal ini 

sesuai dengan kelebihan model pembelajaran CIRC seperti yang diungkapkan 

oleh Slavin sebagaimana dikutip oleh Suyatno (2005: 6), yang menyatakan bahwa 

model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan hasil belajar khususnya dalam 

menyelesaikan soal yang berbentuk uraian. 

Menurut Suyatno (2009: 68), sintak dalam model pembelajaran CIRC 

adalah : (1) memebentuk kelompok heterogen 4-5 orang, (2) guru memberikan 

wacana sesuai dengan materi bahan ajar, (3) siswa bekerja sama saling 

membacakan, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan terhadap wacana 

kemudian menuliskan dalam lembar kertas, (4) presentasi hasil kelompok, (5) 

refleksi. 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif diperlukan juga 

pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik adalah pendekatan 
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open-ended. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda sebagaimana 

dikutip oleh Suherman (2003: 124) ialah membantu mengembangkan kegiatan 

kreatif dan pola pikir matematika siswa melalui problem solving secara imultan. 

Menurut Suyatno (2009:62), pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara 

(flexibility) dan solusinya juga bisa beragam (multi jawab). Menurut Suherman 

(2003: 124), pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa 

untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara menyelesaikan masalah yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir matematika siswa dan saat yang 

sama kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan dalam proses 

belajar mengajar. 

Untuk dapat membantu masalah peserta didik dalam menyelesaikan 

kesulitan dalam mengerjakan soal cerita sekaligus dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik maka penulid menggunakan 

model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended. Dengan model 

tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami soal cerita 

sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka. 

Aktivitas peserta didik juga harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sardiman (2001: 95-97), yang menyatakan 

bahwa di dalam belajar harus ada aktivitas, sebab prinsip belajar adalah berbuat/ 

melakukan kegiatan. Dalam model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga aktivitas peserta didik lebih menonjol, tercipta suasana yang nyaman dan 
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senang untuk belajar. Hal tersebut diharapkan mampu untuk membantu peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka. 

SMP Negeri 1 Kuwarasan merupakan Sekolah yang terletak di jalan 

Puring Km.6 kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen. Sekolah ini mempunyai 

fasilitas yang memadai dan lengkap. Berdasarkan laporan hasil ujian sekolah 

Ujian Nasional SMP/MTS Tahun Pelajaran 2011/2012, rata-rata nilai ujian 

matematika adalah 7,28. Dalam hal penguasaan materi matematika, khususnya 

dalam hal menyelesaikan masalah yang berkaitan bangun datar adalah 37,17% 

tingkat sekolah, tingkat kabupaten 39,82%, tingkat propinsi 29,91%, tingkat 

nasional 31,04%. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan,2012) 

Dalam penelitian ini penulis mengambil materi segiempat karena banyak 

sekali permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu 

materi ini juga merupakan materi yang cukup abstrak dan sering muncul dalam 

soal ujian nasional. Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan pendekatan 

open-ended diharapkan dapat mengubah pemikiran peserta didik terhadap 

matematika yang semula menganggapnya sebagai mata pelajaran yang 

membosankan dan menakutkan menjadi menyenangkan dan mengasyikkan. 

Dengan sikap yang seperti ini diharapkan peserta didik dapat memahami konsep 

matematika dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan soal 

cerita. Sehingga menambah daya pikir kreatif melalui pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 
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Reading And Composition (CIRC) dengan Pendekatan Open-Ended terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  Materi Segiempat Kelas VII” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada materi 

pokok segiempat kelas VII dengan model pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended dapat mencapai ketuntasan belajar? 

2. Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar   

menggunakan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended lebih 

baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

3. Apakah ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada materi pokok segiempat kelas VII dengan model pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open-ended dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

yang belajar   menggunakan model CIRC dengan pendekatan open-ended lebih 

baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh aktivitas peserta didik pada 

pembelajaran model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended  

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai keefektifan 

model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis materi segiempat kelas VII. 

2. Bagi guru 

Menambah pengalaman dan referensi bagi guru tentang model pembelajaran 

sehingga dapat memberikan pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi peserta didik 

Membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam aspek berpikir 

kreatif matematis. 

4. Bagi sekolah 

Dapat memberikan informasi tentang model-model pembelajaran inovatif 

sehingga dapat digunakan untuk kedepannya dalam pembelajaran matematika. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah persepsi antara peneliti dan pembaca maka 

ditegaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini sebagai 

berikut: 
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1.5.1 Keefektifan 

Dalam penelitian ini, pembelajaran model pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended dikatakan efektif apabila: 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada materi pokok 

segiempat kelas VII dengan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan 

open-ended mencapai ketuntasan belajar. Peserta didik dikatakan tuntas 

dalam belajar apabila tuntas rata-rata belajarnya maupun tuntas secara 

klasikal. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. Sementara kriteria 

ketuntasan klasikal yaitu presentase siswa yang mencapai ketuntasan 

individual minimal sebesar 75%. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar   

menggunakan model CIRC dengan pendekatan open-ended lebih baik 

daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

(3) Ada pengaruh positif aktivitas peserta didik pada pembelajaran model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

1.5.2 Model Pembelajaran CIRC 

Model Pembelajaran CIRC adalah model pembelajaran kooperatif yang 

dalam penerapannya meliputi serangkaian kegiatan bersama yang spesifik, yaitu: 

salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok membaca soal; membuat 

prediksi atau menafsirkan isi soal, termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, dan memisalkan apa yang ditanyakan dengan suatu variabel; 
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saling membuat ikhtisar/rencana penyelesaian soal; menuliskan penyelesaian soal 

atau pemecahan masalah secara urut; dan saling merevisi dan mengedit 

pekerjaan/penyelesaian. Dalam penelitian ini pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

akan diterapkan pada kelas eksperimen. 

1.5.3 Open-ended 

Pembelajaran dengan open-ended artinya pembelajaran yang menyajikan 

permasalahan dengan pemecahan berbagai cara (flexibility) dan solusinya juga 

bisa beragam (multi jawab, fluency).  

1.5.4 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan dalam 

matematika yang meliputi empat kemampuan yaitu kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

1.5.5 Segiempat  

Segiempat sebagai materi pokok merupakan materi pokok yang dipelajari 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama semester II dan sesuai dengan 

Standar Kompetensi Matematika untuk SMP dan MTs. Pada penelitian ini 

diajarkan materi segiempat sub materi persegi panjang, persegi, dan jajargenjang. 

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing -masing diuraikan sebagai berikut. 
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1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan 

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

daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan,  

manfaat, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan teori, berisi teori-teori yang mendukung pelaksanaan 

penelitian. 

BAB III : Metode penelitian, berisi tentang objek penelitian, metode pengumpulan 

data, instrumen penelitian, dan analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasannyanya. 

BAB V : Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran 

peneliti. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi dan tabel-tabel 

yang digunakan.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Belajar dan Teori Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia. 

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Menurut Hudojo (2003: 83), belajar merupakan suatu 

proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga 

menyebabkan perubahan tingkah laku. Menurut Gagne dalam Anni (2006: 4) 

belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur 

belajar adalah sebagai berikut. 

a. Pembelajar, dapat berupa siswa, pembelajar, warga belajar, peserta pelatihan. 

Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap 

rangsangan otak yang digunakan untuk menginformasikan hasil 

penginderaannya ke dalam memori yang kompleks, dan syarat yang atau otot 

yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang 

telah dipelajari. Rangsangan (stimulus) yang diterima oleh pembelajar 

kemudian diorganisir dalam bentuk syarat, beberapa rangsangan itu disimpan 

di dalam memorinya. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam 

tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syarat atau otot dalam merespon 

sesuatu.  
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b. Rangsangan (stimulus), peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar 

disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak 

stimulus yang berada di lingkungannya. Agar pembelajar mampu belajar 

optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati.  

c. Memori, memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya.  

d. Respon, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang disebut 

perubahan perilaku atau perubahan kinerja (performance).  

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen (Sugandi, 

2007:7). Beberapa teori belajar yang melandasi pembahasan dalam penelitian ini 

antara lain: 

2.1.1.1  Teori Belajar Piaget 

Menurut Suherman (2003: 37), teori belajar Piaget mengemukakan bahwa 

perkembangan kognitif atau kemampuan berfikir seorang individu mengalami 

perkembangan secara bertahap. Makin seorang individu dewasa makin meningkat 

pula kemampuan berfikirnya. Selain itu perkembangan kognitif seorang individu 

dipengaruhi pula oleh lingkungan dan transmisi sosialnya. 
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Piaget sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 37), mengemukakan 

bahwa ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang 

berkembang secara kronologis (menurut usia kalender) adalah sebagai berikut. 

1) Tahap Sensori Motor (0-2 tahun) 

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui 

perbuatan fisik dan sensori. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha 

untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghilang dari 

pandangannya, asal perpindahannya terihat. Akhir dari tahap ini ia mulai 

mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. 

Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam simbol-simbol, 

misalnya mulai bisa berbicara meniru suatu kendaraan. 

2) Tahap Pra Operasi (2-7 tahun) 

Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. 

Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman 

konkrit daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat obyek-obyek yang 

kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. 

3) Tahap Operasi Konkrit (7-11 tahun) 

Umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan 

bantuan benda-benda konkrit. Anak-anak sudah mampu memandang suatu 

objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berfikir 

reversibel. Anak pada tahap ini baru mampu mengikat definisi yang telah ada 

dan mengungkapkannya kembali, akan tetapi belum mampu untuk 
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merumuskan sendiri definisi tersebut secara tepat, belum mampu menguasai 

simbol verbal dan ide-ide abstrak. 

4) Tahap Operasi Formal (11 tahun keatas) 

Tahap operasi formal merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif 

secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran 

dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Penalaran yang terjadi dalam 

struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-

simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-

kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di 

antara hubungan-hubungan. 

Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Hudojo (1988: 47), tahap-tahap 

berpikir itu adalah pasti dan spontan namun umur kronologis yang diberikan itu 

adalah fleksibel, terutama selama masa transisi dari periode satu ke periode 

berikutnya. Umur kronologis tersebut dapat saling tindih itu dapat saling tindih 

bergantung kepada individu. 

Teori belajar Piaget dalam penelitian ini berhubungan dengan tahapan 

yang sedang dilalui oleh peserta didik dalam penelitian ini yang bisa dikatakan 

sudah pada tahap operasi formal, sehingga para peserta didik sudah mulai bisa 

diajak berpikir secara abstrak.  

2.1.1.2  Teori Belajar Van Hielle 

Menurut Suherman (2003: 51), teori belajar Van Hiele menekankan pada 

pengajaran geometri serta penguraian tahap-tahap perkembangan mental anak 

dalam geometri. Menurut Van Hiele, ada tiga unsur utama dalam pengajaran 



15 
 

 
 

geometri yaitu waktu, materi pengajaran dan metode pengajaran yang diterapkan. 

Jika ketiga unsur terebut diterapkan secara terpadu dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir anak kepada tingkat berfikir yang lebih tinggi. 

Van Hiele sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 51), menyatakan 

bahwa terdapat lima tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu: tahap 

pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. 

Adapun penjelasan dari kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Tahap pengenalan, yaitu suatu tahapan dimana anak mualai belajar suatu 

bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui 

adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. 

(2) Tahap analisis, yaitu suatu tahapan dimana anak mulai mengenal sifat-sifat 

yang dimiliki oleh benda geometri yang dilihatnya. 

(3) Tahap pengurutan, yaitu suatu tahapan dimana anak mulai mampu melakukan 

penarikan kesimpulan, yang dikenal dengan sebutan berpikir deduktif. 

Namun kemampuan ini belum berkembang secara penuh. 

(4) Tahap deduksi, yaitu suatu tahapan dimana anak sudah mampu menarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. 

(5) Tahap akurasi, yaitu suatu tahapan dimana anak mulai menyadari betapa 

pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu 

pembuktian. 
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Teori belajar Van Hiele dalam penelitian ini berhubungan dengan materi 

yang digunakan yaitu segiempat yang merupakan salah satu materi dalam bidang 

geometri. 

2.1.1.3  Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2010), lebih 

menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Vygotsky 

berpendapat bahwa belajar adalah proses sosial konstruksi yang dihubungkan oleh 

bahasa dan interaksi sosial. Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan 

terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas tersebut masih berada dalam 

jangkauan mereka yang disebut dengan zone of proximal development, yakni 

daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat 

ini. Ada satu lagi ide penting dari Vygotsky adalah pemberian bantuan kepada 

anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan 

tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya.  

Dalam penelitian ini, teori belajar Vygotsky sangat mendukung 

pelaksanaan model pembelajaran tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) karena model pembelajaran tipe CIRC menekankan peserta 

didik untuk belajar dalam kelompok-kelompok. Melalui kelompok ini peserta 

didik dapat berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan dengan saling 

bertukar ide. Dengan demikian peserta didik yang lebih pandai dapat memberikan 

masukan bagi pasangannya yang belum paham sehingga termotivasi untuk 

belajar.   
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2.1.2  Pembelajaran Matematika 

Dimyati & Mudjiono (2002: 157), menyebutkan pembelajaran adalah 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Dengan demikian pembelajaran bisa diartikan sebagai pendidikan dalam 

lingkup persekolahan atau proses sosialisasi individu siswa dengan sekolah, 

seperti guru, sumber atau fasilitas, dan teman sesama siswa. Menurut Bruner 

dalam Anni (2007: 61), pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik 

untuk mempelajari apa yang dimiliki. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif 

terhadap konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan guru mendorong siswa agar 

memiliki pengalaman dan melaksanakan eksperimen yang memungkinkan siswa 

menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri. 

BSNP (2006: 146), merumuskan lima tujuan umum pembelajaran 

matematika adalah: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkosep dan mengaplikasikan konsep dan algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah (2) menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataanmatematika, (3) 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 

(4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 
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dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

2.1.3  Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif menurut Eggen dan Kauchak  merupakan sebuah 

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan bersama (Trianto, 2011: 42). Siswa secara rutin bekerja 

dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek 

utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Suherman (2003: 259) mengemukakan cooperative learning atau 

pembelajaran kooperatif dalam matematika akan dapat membantu para peserta 

didik meningkatkan nilai positif peserta didik dalam matematika. Pembelajaran 

kooperatif mencangkup suatu kelompok kecil peserta didik yang bekerja sebagai 

sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Menurut Suherman 

ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif agar lebih 

menjamin para peserta didik bekerja secara kooperatif. Hal-hal tersebut meliputi:  

(1) Para peserta didik yang tergabung dalam suatu kelompok harus merasa bahwa 

mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang 

harus dicapai 

(2) Peserta didik yang tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa 

masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan bahwa berhasil 
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atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh 

seluruh anggota kelompok itu.  

(3) Untuk mencapai hasil yang maksimum, para peserta didik yang tergabung 

dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan 

masalah yang dihadapinya.  

(4) Peserta didik yang tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa 

setiap pekerjaan peserta didik mempunyai akibat langsung pada keberhasilan 

kelompoknya.  

Langkah pembelajaran kooperatif (Suyatno, 2009: 52), adalah sebagai 

berikut: 

(1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

(2) Menyajikan informasi. 

(3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

(4) Membimbing kelompok belajar dan bekerja. 

(5) Evaluasi. 

(6) Memberikan penghargaan. 

2.1.4  Model Pembelajaran CIRC 

CIRC merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif . CIRC adalah 

singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Compositon. Pada dasarnya 

CIRC merupakan program komprehensif dalam pembelajaran membaca, menulis, 

dan seni berbahasa (Slavin 2005: 200). Namun, CIRC telah berkembang tidak 

hanya dipakai dalam pelajaran bahasa saja tetapi bisa juga digunakan dalam 

pelajaran matematika. 
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 Model pembelajaran CIRC menurut Slavin dalam Suyitno (2005: 3-4) 

memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut antara lain:  

(1) Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 

peserta didik. 

(2) Placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian 

sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru mengetahui kelebihan dan 

kelemahan peserta didik pada bidang tertentu. 

(3) Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya 

(4) Team study, yaitu tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

dan guru memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkannya 

(5) Team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil 

dalam menyelesaikan tugas 

(6) Teaching group, yakni memberikan tugas kelompok 

(7) Facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang 

diperoleh peserta didik. 

(8) Whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

Dalam model pembelajaran ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok 
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ini terdapat siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan masing-masing siswa 

sebaiknya merasa cocok satu sama lain. Dalam kelompok ini tidak dibedakan 

jenis kelamin, suku/ bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Dengan pembelajaran 

kelompok, diharapkan siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Sebelum dibentuk kelompok, siswa 

diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok. Siswa diajari menjadi 

pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, 

berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerjasama, menghargai pendapat 

teman lain, dan sebagainya. 

Menurut Suyatno (2009: 68) sintak dalam pembelajaran CIRC adalah 

sebagai berikut : 

(1) Membentuk kelompok heterogen 4-5 orang.  

(2) Guru memberikan wacana sesuai dengan materi bahan ajar.  

(3) Siswa bekerja sama saling membacakan, menemukan kata kunci, 

memberikan tanggapan terhadap wacana kemudian menuliskan dalam lembar 

kertas. 

(4) Presentasi hasil kelompok. 

(5) Refleksi. 

Secara khusus, Slavin dalam Suyitno (2005: 6) menyebutkan kelebihan 

model pembelajaran CIRC sebagai berikut.  

(1) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang.  

(2) Peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam 

kelompok  
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(3) Para peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek 

pekerjaannya.  

(4) Membantu peserta didik yang lemah.  

(5) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk uraian atau pemecahan masalah.  

Dalam penelitian ini, sintak pembelajaran model CIRC dengan pendekatan 

open-ended yang digunakan adalah sintak menurut Sutarno (2010), adapun 

pembelajarannya dibagi menjadi beberapa fase: 

(1) Fase pertama, yaitu orientasi 

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa 

tentang materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. 

(2) Fase kedua, yaitu organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan 

memperhatikan keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang 

materi yang akan dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme 

diskusi kelompok dan tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

(3) Fase ketiga, yaitu pengenalan konsep 

Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada 

hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan 

guru, buku paket, film, kliping, poster atau media lainnya. 
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(4) Fase keempat, yaitu publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan, 

memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di 

depan kelas. 

(5) Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi 

Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi 

yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata 

dalam kehidupan seharihari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan untuk 

merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

2.1.5  Pendekatan Open-Ended 

Menurut Suherman (2003: 123) problem yang diformulasikan memiliki 

multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga problem 

open-ended atau problem terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended 

problem, tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan 

pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian bukanlah 

hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun 

beberapa atau banyak pendekatan atau metode yang digunakan. 

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan memberikan 

masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus mengantarkan siswa 

dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga denganbanyak 

jawaban yang benar. Pendekatan open-ended juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara untuk 

menyelesaikan masalah. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang 
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dikemukakan oleh Imprasitha (2006) yang mengemukakan bahwa pendekatan 

open-ended didesain untuk mempunyai beberapa jawaban benar dan pembelajaran 

yang dilakukan adalah dengan memberikan soal tersebut terhadap peserta didik 

terlebih dahulu untuk memberikan pengalaman baru dalam memecahkan masalah.  

Tujuan dari pembelajaran open-ended problem menurut Nohda 

sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 124) ialah membantu 

mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika siswa melalui 

problem solving secara imultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir 

matematika siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki setiap siswa.      

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended tidak terlalu menekankan 

kepada siswa memperoleh jawaban tetapi lebih menekankan pada proses 

pencarian suatu jawaban. Suherman (2003: 124) mengemukakan bahwa dalam 

kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga 

aspek berikut: 

(1) Kegiatan siswa harus terbuka.  

Yang dimaksud kegiatan siswa harus terbuka adalah kegiatan 

pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala 

sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. 

(2) Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir 

Kegiatan matematika adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses 

pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam 

dunia matematika atau sebaliknya. 
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(3) Kegiatan siswa dan kegiatan mateatika merupakan satu kesatuan. 

Dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat mengangkat 

pemahaman dalam berpikir matematika sesuai dengan kemampuan individu. 

Meskipun pada umumnya guru akan mempersiapkan dan melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan masing-masing. Guru 

bisa membelajarkan siswa melalui kegiatan-kegiatan matematika tingkat tinggi 

yang sistematis atau melalui kegiatan-kegiatan matematika yang mendasar untuk 

melayani siswa yang kemampuannya rendah. Pendekatan uniteral semacam ini 

dapat dikatakan terbuka terhadap kebutuhan siswa ataupun terbuka menurut ide-

ide matematika. 

Pendekatan open-ended memiliki beberapa keunggulan antara lain 

(Suherman,2003:132-133), sebagai berikut. 

(1) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

(2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan keterampilan matematika secara komprehensif. 

(3) Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. 

(4) Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 

(5) Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 
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2.1.6  Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional dalam penelitian ini adalah pebelajaran 

tradisional dimana guru menjelaskan konsep dari materi pelajaran, siswa mencatat 

dan diberikan kesempatan untuk bertanya, guru memberikan contoh-contoh soal 

latihan. Sehingga Silver, Kramarski, dan Sletettenhaar, sebagaimana dikutip oleh 

Irma (2011: 20), menyatakan pendapat yang sama tentang pembelajaran 

matematika yang masih bersifat informatif ini, dimana aktivitas siswa sehari-hari 

terdiri atas “monoton” gurunya melakukan kegiatan matematik, selanjutnya guru 

menyelesaikan soal-soal di papan tulis, dan kemudian memberikan soal latihan 

untuk diselesaikan sendiri oleh siswanya. 

Menurut Ruseffendi (2006: 350), pembelajaran konvensional adalah 

pengajaran pada umumnya yang biasa kita lakukan sehari-hari. Pembelajaran 

yang biasa dilakukan oleh guru sehari-hari adalah guru memberikan informasi, 

kemudian menerangkan suatu konsep, siswa bertanya, guru memeriksa apakah 

siswa sudah mengerti atau belum, memberikan contoh soal aplikasi, selanjutnya 

meminta siswa untuk mengerjakan di papan tulis. 

Menurut Djamarah (2010: 97), pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang boleh dikatakan tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam 

proses belajar mengajar. Pembelajaran ini dilakukan dengan guru menjelaskan 

lisan secara langsung terhadap siswa.  
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2.1.7  Aktivitas Peserta Didik 

Sardiman (2001: 95-97) menyatakan bahwa di dalam belajar harus ada 

aktivitas, sebab prinsipnya belajar adalah berbuat/melakukan kegiatan. Paul 

Diedrich sebagaimana dikutip oleh Sardiman (2001: 100) menyatakan bahwa ada 

177 macam aktivitas peserta didik dalam belajar, antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut.  

(1) Visual activities, aktivitas yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi maupun percobaan atau pekerjaan orang 

lain.  

(2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.  

(3) Listening activities, sebagai contoh yaitu mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, dan interupsi.  

(4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin.  

(5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram.  

(6) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, bermain, berkebun, dan beternak.  

(7) Mental activities, misalnya mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, dan mengambil keputusan.  

(8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  
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2.1.8 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Menurut Parnes sebagaimana dikutip oleh Munandar (1999:50), 

kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan dalam matematika 

yang meliputi empat kemampuan, yaitu: kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Soal-soal yang 

nanti diberikan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik setidaknya memuat keempat kemampuan tersebut. 

Menurut Munandar (2009:65-66) Tes Torrance dimaksudkan untuk 

memicu ungkapan secara simultan dari beberapa operasi mental kreatif yang 

terutama mengukur kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian (elaborasi). 

Tes Torrance tentang berpikir kreatif terdiri dari bentuk verbal dan figural. Bentuk 

verbal terdiri dari tujuh sub-tes: mengajukan pertanyaan, menerka sebab, menerka 

akibat, memperbaiki produk, penggunaan tidak lazim, pertanyaan tidak lazim, dan 

aktivitas yang diandaikan. Bentuk figural terdiri dari tiga sub-tes: tes bentuk, 

gambar yang tidak lengkap, dan tes lingkaran. Tes verbal diskor untuk kelancaran, 

kelenturan, dan orisinalitas, sementara tes figural ditambah dengan skor untuk 

elaborasi. Tes Torrance juga diberi batas waktu atas dasar pertimbangan bahwa 

sampai derajat tertentu harus ada press (pendorong, tekanan) untuk memicu fungsi 

mental kreatif dengan tetap memberikan dorongan untuk merangsang berpikir 

kreatif. 

Munandar (2009: 59), mengemukakan bahwa kriteria penilaian kreatif 

berkaitan dengan aspek-aspek berpikir kreatif, yaitu kelancaran, kelenturan, 

orisinalitas, dan kerincian (elaborasi). Dalam penelitian ini, aspek-aspek 



29 
 

 
 

kemampuan berpikir kreatif yang diukur adalah kelancaran, keluwesan, keaslian, 

dan kerincian. 

Kelancaran (fluency) adalah kemampuan menyelesaikan masalah 

matematika secara tepat dan arus pemikiran lancar. Menyelesaikan masalah 

matematika secara tepat yang dimaksud adalah jawaban yang diperoleh relevan 

dengan masalah yang disajikan, sedangkan arus pemikiran lancar diharapkan agar 

jawaban tidak bertele-tele sesuai yang diminta sehingga diperoleh efisiensi waktu 

dalam menyelesaikan masalah. 

Keluwesan (flexibility) adalah kemampuan menjawab masalah matematika 

melalui beragam strategi penyelesaian. Ragam strategi penyelesaian harus tetap 

mendapatkan jawaban masalah yang sesuai. Jika cara yang digunakan berbeda 

atau beragam akan tetapi tidak mengacu pada jawaban yang diminta, maka tidak 

memenuhi kriteria keluwesan. 

Keaslian (originality) adalah kemampuan menjawab masalah matematika 

dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. Jawaban dari masalah 

tidak tunggal melainkan terdapat variasi jawaban yang tepat. Tujuan utamanya 

bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana 

sampai pada suatu jawaban. 

Kerincian (elaboration) adalah kemampuan menjawab secara rinci atau 

secara detail tehadap masalah yang diberikan. Kerincian jawaban runtut dan 

koheren, misalnya dengan menggunakan konsep-konsep terkait. 
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2.1.9  Tinjauan Materi 

2.1.9.1 Persegi Panjang 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

2.1.9.1.1 Pengertian Persegi Panjang 

Menurut Tampomas (2006: 125), Persegi panjang adalah segiempat yang 

mempunyai dua pasang sisi sejajar dan satu sudutnya siku-siku.  

2.1.9.1.2 Sifat-sifat Persegi Panjang 

(1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

(2) Tiap-tiap sedutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. 

(3) Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. 

(4) Persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. 

(Adinawan, 2007: 114) 

2.1.9.1.3 Keliling Persegi Panjang 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. Jika 

𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah persegi panjang dengan panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan keliling 𝐾, maka 

𝐾 = 𝑝 + 𝑙 + 𝑝 + 𝑙, atau dapat ditulis sebagai: 

 

C D 
 

B A 

𝑲 =  𝟐𝒑 +  𝟐𝒍 =  𝟐(𝒑 + 𝒍) 
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2.1.9.1.4 Luas Persegi Panjang 

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya. 

Apabila terdapat persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan luas 𝐿, 

maka luas persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dapat ditulis sebagai:  

 

2.1.9.2 Persegi 

 

 

 

  

Gambar 2.2. Persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 

2.1.9.2.1 Pengertian Persegi 

Menurut Tampomas (2006: 114), persegi adalah segiempat yang semua 

sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. 

2.1.9.2.2 Sifat-sifat Persegi 

(1) Keempat sisinya sama panjang; 

(2) Kedua diagonal sama panjang; 

(3) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(4) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. 

(5) Diagonal membagi sudut menjadi dua sama besar. 

(6) Persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. 

(Adinawan, 2007: 114-115) 

D C 

B A 

𝑳 =  𝒑 𝒙 𝒍 
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2.1.9.2.3 Keliling Persegi 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Keliling 

persegi sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. Jika 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah persegi 

dengan sisi= s keliling 𝐾, maka 𝐾 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠, atau dapat ditulis sebagai: 

 

2.1.9.2.3 Luas Persegi 

 Luas persegi sama dengan kuadrat panjang sisinya. Apabila terdapat 

persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷  dengan sisi 𝑠  dan luas 𝐿 , maka luas 𝐴𝐵𝐶𝐷  dapat ditulis sebagai 

berikut.        

2.1.9.3 Jajargenjang 

 

 

Gambar 2.3. Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

2.1.9.2.1 Pengertian Jajargenjang 

Menurut Tampomas(2006: 99), jajargenjang adalah segiempat yang kedua 

pasang sisinya sejajar . 

2.1.9.2.2 Sifat-sifat Jajargenjang 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(3) Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan ialah 180
o
 

(4) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(Adinawan, 2007: 98-99) 

 

A 

D C 

B 

𝑲 =  𝟒𝒔 

 

𝑳 =  𝒔𝟐 
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2.1.9.2.3  Keliling Jajargenjang 

Menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan cara 

menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar 

adalah sama panjang.  

 

 

Apabila panjang 2 sisi yang tidak sejajar masing-masing adalah m dan 

n, maka keliling jajargenjang ditentukan oleh: 

 

 

2.1.9.2.4 Luas Jajargenjang 

Apabila terdapat jajargenjang ABCD dengan alas a, tinggi t, dan luas L, 

maka luas jajargenjang ABCD dapat ditulis sebagai berikut : 

 

2.2   Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMP N 1 Kuwarasan 

Kabupaten Kebumen banyak menggunakan pembelajaran konvensional. Dalam 

pembelajaran ini dapat dikatakan bahwa keaktifan siswa rendah sebab 

pembelajaran ini masih berpusat pada guru. Penggunaan pembelajaran ini secara 

terus-menerus tanpa adanya variasi membuat siswa jenuh, akibatnya sikap siswa 

terhadap matematika menjadi rendah yang kemudian akan mempengaruhi kualitas 

hasil belajar siswa. 

𝑳 = 𝒂. 𝒕 

 

Keliling = m + n + m + n = 2(m + n) 

n n 

m 

m 
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Setelah melakukan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 1 

Kuwarasan ternyata terdapat permasalahan bahwa peserta didik masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal yang berbentuk cerita. Untuk itu perlu adanya model 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan 

apabila mengerjakan soal yang berbentuk cerita.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal cerita adalah model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Hal ini 

sesuai dengan kelebihan model pembelajaran CIRC seperti yang diungkapkan 

oleh Slavin sebagaimana dikutip oleh Suyatno (2005: 6), yang menyatakan bahwa 

model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan hasil belajar khususnya dalam 

menyelesaikan soal yang berbentuk uraian. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

diperlukan juga pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan adalah pendekatan open-ended. Hal ini sesuai dengan pendapat Nohda 

sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 124), yang menyatakan bahwa tujuan 

dari pendekatan open-ended  adalah membantu mengembangkan kegiatan kreatif 

dan pola pikir matematika siswa melalui problem solving secara imultan. 

Untuk dapat membantu masalah peserta didik dalam menyelesaikan 

kesulitan dalam mengerjakan soal cerita sekaligus dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik maka peneliti menggunakan 

model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended. Dengan model 
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tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami soal cerita 

sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka.  

Aktivitas peserta didik juga harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sardiman (2001: 95-97), yang menyatakan 

bahwa di dalam belajar harus ada aktivitas, sebab prinsip belajar adalah berbuat/ 

melakukan kegiatan. Dalam model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga aktivitas peserta didik lebih menonjol, tercipta suasana yang nyaman dan 

senang untuk belajar. Hal tersebut diharapkan mampu untuk membantu peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil materi segiempat karena banyak 

sekali permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu 

materi ini juga merupakan materi yang cukup abstrak dan sering muncul dalam 

soal ujian nasional. Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan pendekatan 

open-ended diharapkan dapat mengubah pemikiran peserta didik terhadap 

matematika yang semula menganggapnya sebagai mata pelajaran yang 

membosankan dan menakutkan menjadi menyenangkan dan mengasyikkan. 

Dengan sikap yang seperti ini diharapkan peserta didik dapat memahami konsep 

matematika dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan soal 

cerita. Sehingga menambah daya pikir kreatif melalui pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini mengambil dua kelas dengan siswa yang ada di dalamnya 

sebagai sampel penelitian. Satu kelas sebagai kelompok kontrol mendapatkan 
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pembelajaran dengan pembelajaran konvensional, satu kelas sebagai kelompok 

eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended. Pada akhir pembelajaran, masing-masing kelas dilakukan 

tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang soalnya sudah diujicobakan ke 

kelas uji coba untuk dianalisis soal mana yang akan digunakan dalam tes. 

Peneliti menduga bahwa pembelajaran pada kelompok eksperimen 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan pendekatan open-ended 

terhadap hasil belajar peserta didik pada apek berpikir kreatif matematis dapat 

mencapai ketuntasan belajar, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional, serta terdapat hubungan yang positif antara aktivitas 

peserta didik dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. 

2.3   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada materi pokok 

segiempat kelas VII dengan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan 

open-ended dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar   

menggunakan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended 

lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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3. Ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran model pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1   Subjek Penelitian 

3.1.1  Populasi 

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2002:6). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Kuwarasan Kabupaten Kebumen semester genap tahun 

ajaran 2012/2013 yang terbagi dalam 8 kelas, yaitu kelas VII A sampai dengan 

kelas VII H 

3.1.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Prosedur penarikan sampel pada penelitian ini adalah teknik cluster 

random sampling. Adapun alasan dilakukan pengambilan dengan teknik ini yaitu 

diasumsikan populasi bersifat homogen. Asumsi ini didasarkan pada ciri-ciri 

relatif sama yang dimiliki populasi, antara lain: 

(1) Peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

(2) Peserta didik duduk pada tingkat kelas yang sama. 

(3) Pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat.  

Dengan menggunakan teknik cluster random sampling diperoleh dua kelas 

sebagai kelas sampel, yaitu satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. 
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Kelas yang digunakan sebagai kelompok eksperimen yaitu kelas VII F dan Kelas 

yang digunakan sebagai kelompok kontrol yaitu kelas VII E. Kelompok kelas 

eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open-ended. Sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional. Sedangkan untuk kelompok uji coba diambil satu 

kelas yaitu kelas VII H. 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersbut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2010:2). Variabel merupakan suatu 

besaran yang mempunyai suatu variasi nilai dua atau lebih yang dapat diukur, 

diamati, atau dihitung. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. 

3.2.1  Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 4). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah jenis model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended dan pembelajaran konvensional. 

3.2.2  Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 4). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik berupa kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik dan aktivitas peserta didik. 
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3.3   Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada. Desain 

penelitian eksperimen ini menggunakan bentuk true experimental design tipe 

posttest only  control yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1  Desain Penelitian 

 Kelompok  Perlakuan  Post-Test 

Acak  

Acak   

Eksperimen 

Kontrol  

X 

K  

T 

T 

(Ruseffendi, 2010). 

Keterangan: 

X : penerapan pembelajaran model CIRC dengan pendekatan open-ended  

K : penerapan pembelajaran konvensional 

T : tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

Pada kelas eksperimen diterapkan metode CIRC dengan pendekatan open-

ended dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Perlakuan yang 

diberikan pada kelas eksperimen yaitu diajar dengan metode CIRC dengan 

pendekatan open-ended, dilakukan pengamatan aktivitas siswa kemudian 

dilakukan tes akhir untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Pada kelas 

kontrol yaitu pembelajaran dengan pembelajaran konvensional, setelah 

pembelajaran selesai diberikan tes yang sama dengan tes yang diberikan pada 

kelas eksperimen. Soal-soal yang diujikan merupakan soal-soal yang sudah diuji 

dalam kelas uji coba. 
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3.4   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto 2006: 160). Pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut. 

3.4.1   Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum sekolah, memperoleh data tentang nama siswa yang akan 

menjadi sampel penelitian dan data nilai ulangan akhir semester 1 mata pelajaran 

matematika tahun pelajaran 2012/2013. Data tersebut untuk menguji normalitas, 

homogenitas, dan kesamaan rata-rata. 

 3.4.2   Metode Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas peserta didik yang diajarkan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC dengan pendekatan open-ended. 

3.4.3   Metode Tes 

Pemberian tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

berpikir kreatif matematis materi segiempat. Tes dilakukan pada akhir 

pembelajaran di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Soal tes yang akan 

diberikan tersebut, sudah diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas uji coba. Soal 

tes yang sudah dianalisis dan dinyatakan valid itulah yang diberikan sebagai soal 

evaluasi pada kedua kelas sampel. 
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3.5   Instrumen Penelitian 

3.5.1   Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah sub materi pokok segiempat, yaitu 

keliling dan luas persegi panjang, persegi, dan jajargenjang. Bentuk tes berupa 

soal uraian. Tes uraian adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan 

jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata (Arikunto, 2009:162). 

Kebaikan tes uraian adalah sebagai berikut.  

(1) Mudah disiapkan dan disusun.  

(2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan.  

(3) Mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus.  

(4) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan caranya sendiri.  

(5) Dapat diketahui sejauh mana peserta didik mendalami sesuatu masalah yang 

diteskan.  

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut.  

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan.  

(2) Menentukan tipe soal.  

(3) Menentukan jumlah butir soal.  

(4) Menentukan waktu mengerjakan soal.  

(5) Membuat kisi-kisi soal.  

(6) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban 

dan penentuan skor.  
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(7) Menulis butir soal.  

(8) Mengujicobakan instrumen.  

(9) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran.  

(10) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan.  

3.5.2   Lembar Observasi 

Lembar observasi diberikan pada kelompok eksperimen. Indikator 

keaktifan siswa yang akan diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Kedisiplinan peserta didik dalam pembagian kelompok.  

(2) Tanggung jawab peserta didik dalam kelompok.  

(3) Partisipasi peserta didik dalam memecahkan masalah.  

(4) Keaktifan peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok.  

(5) Kemampuan peserta didik membuat rencana penyelesain masalah.  

(6) Kemampuan peserta didik merespon pendapat dari kelompok lain.  

(7) Kemampuan peserta didik menarik kesimpulan diakhir pembelajaran.  

3.6   Analisis Instrumen Tes  

3.6.1   Validitas 

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

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

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

rumus korelasi product moment, sebagai berikut.  
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti  

  𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal  

  Y : Jumlah skor total  

 𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

 𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2009:72). 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦  dikonsultasikan pada Tabel kritis r product 

moment, dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% . Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item 

tersebut valid. Pada penelitian ini, 7 dari 8 soal uraian valid. Perhitungan 

validitas butir soal uraian dapat dilihat di Lampiran 13. 

3.6.2   Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat 

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

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2009:86). 

Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha 

sebagai berikut. 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
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Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛  : banyaknya item 

 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝜎𝑡  : varians total 

dengan rumus varians  𝜎2 : 

𝜎2 =
 𝑋2 −

( 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes. 

(Arikunto, 2009:109-110) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟11  dikonsultasikan dengan 

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

Pada perhitungan reliabilitas perangkat soal uraian diperoleh nilai 𝑟11 = 0,6462 

sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349 . Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka perangkat soal uraian reliabel. 

Perhitungan reliabilitas perangkat soal uraian dapat dilihat di Lampiran 14. 

3.6.3   Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik menurut Arikunto (2009: 207) adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan soal yang tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah akan 

menyebabkan siswa tidak tertarik untuk memecahkannya, sedangkan soal yang 

terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat 

untuk mencoba lagi. 
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Menurut Arifin (2012: 135) untuk menghitung tingkat kesukaran soal 

bentuk uraian, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 

    𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Berikut ini untuk mengintepretasikan tingkat kesukaran. 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah  

Pada perhitungan tingkat kesukaran diperoleh butir soal nomor 1 dan 5 

dengan kriteria sedang, butir soal nomor 2,4,6,7, dan 8 dengan kriteria sedang, 

dan butir soal nomor 3 dengan kriteria sukar. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 15. 

3.6.4   Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) 

Menurut Suherman, sebagaimana dikutip oleh Mustafidah (2009: 4) untuk 

mencari indeks daya pembeda uraian digunakan rumus sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
𝐴 − 𝐵

𝑁(𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 )
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Keterangan:  

DP  : daya pembeda  

A  : jumlah skor kelompok atas  

B  : jumlah skor kelompok bawah  

 𝑁 : jumlah peserta didik kelompok atas atau bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠   : skor tertinggi setiap soal uraian  

𝑆𝑚𝑖𝑛  : skor terendah setiap soal uraian  

Untuk menentukan kriteria daya beda selanjutnya hasil perhitungan 

dicocokan dengan klasifikasi daya pembeda. Klasifikasi daya pembeda dapat 

dilihat seperti berikut. 

Klasifikasi daya pembeda :  

DP ≤ 0,00, jelek sekali  

0,00 < DP ≤ 0,20, jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40, cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70, baik  

0,70 < DP ≤ 1,00, sangat baik 

Pada perhitungan daya pembeda diperoleh butir soal nomor 2,3,5, dan 6 

dengan kriteria cukup, butir soal nomor 4, 7 dan 8 dengan kriteria baik, dan butir 

soal nomor 1 dengan kriteria sangat baik. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 16. 
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3.7   Teknik Analisis Data  

3.7.1   Analisis Data Awal 

Data tahap awal diperoleh dari hasil nilai Ulangan Akhir Sekolah semester 1 

tahun ajaran 2012/2013 

3.7.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diujikan: 

𝐻0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Analisis data yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat, dengan rumus: 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan:  

𝑂𝑖   : nilai-nilai yang tampak dari hasil penelitian 

𝐸𝑖   : nilai-nilai yang diharapkan 

𝜒2 : Chi – Kuadrat 

𝑘   : banyaknya kelas 

Kriteria Pengujian: Ho diterima jika 𝜒2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2    dengan derajat 

kebebasan 𝑑𝑘 =  𝑘 −  3  dan taraf signifikan 5% (  yang ditentukan peneliti) 

maka data berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273). 

 

(1) Uji Normalitas Nilai Awal pada Kelompok Kontrol 



49 
 

 
 

Berdasarkan  perhitungan uji normalitas diperoleh 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 4,89 dan 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 7,81 .  Karena   𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  artinya data yang diperoleh 

berdistribusi normal. Jadi nilai awal pada kelompok kontrol berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 3. 

(2) Uji Normalitas Nilai Awal pada Kelompok Eksperimen 

Berdasarkan  perhitungan uji normalitas diperoleh 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 1,99 dan 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 7,81.  Karena   χ

hitung
2 < χ

tabel
2  artinya data yang diperoleh berdistribusi 

normal. Jadi nilai awal pada kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. 

 3.7.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji kesamaan dua varians 2 pihak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama, maka dikatakan kedua kelompok sampel 

homogen.  

Hipotesis yang diujikan adalah: 

𝐻0  : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians 

dengan rumus:  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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Kriteria pengujian: 𝐻0  ditolak hanya jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

. Harga 

𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

 diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang = 
1

2
𝛼, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔  

𝑣1 = 𝑛1 − 1, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡  𝑣2 = 𝑛2 − 1,  dan  = 5%. (Sudjana, 2005 : 250) 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,2143 dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0846. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima yang artinya kedua 

kelompok sampel homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. 

3.7.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Dalam uji kesamaan 

rata-rata ini digunakan uji dua pihak. Hipotesis yang diujikan adalah sebagai 

berikut. 

𝐻𝑜 : 𝜇1 = 𝜇2, berarti rata-rata awal peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open-ended sama dengan rata-rata awal peserta 

didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2, berarti rata-rata awal peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open-ended tidak sama dengan rata-rata awal 

peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

Untuk menguji hipotesis, digunakan rumus t yaitu: 

 

 

 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 dengan 𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 −  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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Keterangan: 

𝑥1    : rata-rata hasil belajar peserta didik yang diberi pembelajaran  CIRC 

dengan pendekatan open-ended 

𝑥1    : rata-rata hasil belajar peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional 

𝑛1 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran  CIRC dengan 

pendekatan open-ended 

𝑛2 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional 

Kriteria pengujian: 𝐻0  diterima jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dengan peluang 

(1 −
1

2
𝛼), 𝑑𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2, dan taraf nyata 𝛼 = 5% (Sudjana, 2005: 239). 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata diperoleh 𝑡 =  0,73 dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00. Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0  diterima yang artinya rata-

rata awal peserta didik kelompok eksperimen sama dengan rata-rata awal peserta 

didik kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

3.7.2   Analisis Data Akhir 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran data hasil 

penelitian diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diujikan: 

𝐻0  = data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 = data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Analisis data yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat, dengan rumus: 



52 
 

 
 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan:  

𝑂𝑖   : nilai-nilai yang tampak dari hasil penelitian 

𝐸𝑖   : nilai-nilai yang diharapkan 

𝜒2  : Chi – Kuadrat 

𝑘   : banyaknya kelas 

Kriteria Pengujian: 𝐻0  diterima jika 𝜒2 < 𝜒tabel
2    dengan derajat 

kebebasan 𝑑𝑘 =  𝑘 −  3 taraf signifikan  = 5% maka data berdistribusi normal 

(Sudjana, 2005: 273). 

3.7.2.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian 

kedua kelompok sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang 

diujikan adalah: 

𝐻0  : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians 

dengan rumus:  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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Kriteria pengujian: 𝐻0  ditolak hanya jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

. Harga 

𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

 diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang = 
1

2
𝛼, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔  

𝑣1 = 𝑛1 − 1, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡  𝑣2 = 𝑛2 − 1,  dan  = 5%. (Sudjana, 2005 : 250) 

3.7.2.3 Uji Hipotesis 

3.7.2.3.1 Uji Hipotesis 1 

Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

dengan pembelajaran metode CIRC dengan pendekatan open-ended  mencapai 

ketuntasan belajar pada materi pokok segiempat. Peserta didik dikatakan tuntas 

dalam belajar apabila tuntas rata-rata belajar maupun tuntas secara klasikal. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. Sementara kriteria ketuntasan 

klasikal yaitu presentase siswa yang mencapai ketuntasan individual minimal 

sebesar 75%. Uji hipotesis ketuntasan belajar untuk ketuntasan individual 

menggunakan uji t satu pihak sedangkan uji ketuntasan klasikal menggunakan uji 

proporsi satu pihak. 

Untuk uji t satu pihak, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇 ≤ 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak 

mencapai ketuntasan rata-rata belajar.  

H1 : 𝜇 > 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak 

mencapai ketuntasan rata-rata belajar.  
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Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 228). 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛

 

Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung. 

𝑥 : rata-rata nilai. 

𝜇0: nilai yang dihipotesiskan yaitu 75. 

s : simpangan baku. 

n : jumlah anggota sampel. 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk = 

n – 1 dan peluang (1 –
1

2
 α) dengan α = 5%. 

Untuk uji proporsi, yaitu uji proporsi satu pihak, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut.  

𝐻0 ∶  𝜋 < 𝜋0 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal 

𝐻1 ∶  𝜋 ≥ 𝜋0, artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended mencapai 

ketuntasan secara klasikal 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛
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Keterangan: 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas 

 𝜋0        : nilai yang dihipotesiskan, yaitu 75%    

Kriteria pengujian: terima 𝐻0 jika 𝑧 ≤ −𝑧0,5−𝛼  dimana 𝑧0,5−𝛼  didapat dari 

daftar normal baku dengan peluang (0,5 –  𝛼). (Sudjana, 2005: 235)  

3.7.2.3.2 Uji Hipotesis 2 

Untuk menguji apakah pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended lebih baik daripada pembelajaran konvensional maka digunakan uji 

kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelompok eksperimen lebih 

baik daripada kelompok kontrol. Hipotesis yang diujikan sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2 , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended  tidak 

lebih baik daripada peserta didik yang diberi pembelajaran 

konvensional. 

𝐻1 ∶  𝜇1 > 𝜇2 , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended  lebih 

baik daripada peserta didik yang diberi pembelajaran 

konvensional. 

Apabila data mempunyai varians yang homogen, maka untuk menguji 

hipotesisnya digunakan rumus: 
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Keterangan: 

𝑥1    : rata-rata nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended   

𝑥2        : rata-rata nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran konvensional. 

𝑛1 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended   

𝑛2 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

Kriteria Pengujian: Ho ditolak jika 𝑡 ≥ 𝑡
 1−

1

2
𝛼 (𝑛1+𝑛2−2)

 dengan peluang 

(1 –  𝛼), 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan taraf nyata 𝛼 = 5% (Sudjana, 2005: 239). 

Apabila data mempunyai varians yang tidak homogen, maka untuk menguji 

hipotesisnya digunakan rumus: 

𝑡′ =
𝑥1    −𝑥2    

  
𝑠1

2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2
 

  (Sudjana, 2005: 241) 

Kriteria pengujiannya adalah: terima 𝐻0 jika 

−
𝑤1𝑡1 + 𝑤2𝑡2

𝑤1 + 𝑤2
< 𝑡′ <

𝑤1𝑡1 + 𝑤2𝑡2

𝑤1 + 𝑤2
 

Dengan : 𝑤1 =
𝑠1

2

𝑛1
; 𝑤2 =

𝑠2
2

𝑛2
 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 dengan 𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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𝑡1 = 𝑡
 1−

1
2
𝛼  𝑛1−1 

;  𝑡2 = 𝑡
 1−

1
2
𝛼  𝑛2−1 

 

Keterangan: 

𝑥1    : rata-rata nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended   

𝑥2        : rata-rata nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran konvensional. 

𝑠1
2      : varians nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended   

𝑠2
2      : varians nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran konvensional 

𝑛1 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended   

𝑛2 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

3.7.2.3.3 Uji Hipotesis 3 

Untuk menguji adanya pengaruh aktivitas peserta didik terhadap 

kemampuan berpikir kreatif  maka digunakan uji regresi. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

Persamaan regresi: bXaY ˆ
 

Keterangan: 

𝑌  = skor kemampuan berpikir kreatif matematis. 

𝑎 = harga Y ketika harga X=0 (harga konstan). 

𝑏 = angka arah atau koefisien regresi. 

𝑋  = skor aktivitas belajar. 
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Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut 

a = 
     

  






22

2

ii

iiiii

XXn

YXXXY
 

b = 
  
  

 



22

ii

iiii

XXn

YXYXn
    

Tabel 3.2 Uji kelinearan dan uji keberartian persamaan regresi 

Sumber 

Variasi 

Dk JK KT F 

Total  N  𝑌𝑖
2   𝑌𝑖

2  - 

Regresi (a) 

 

Regresi (b|a) 

 

 

Sisa 

1 

 

1 

 

 

n-2 

JK(a) 

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 = 𝐽𝐾  
𝑏

𝑎
  

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  

JK(a) 

 

𝑠𝑟𝑒𝑔
2 = 𝐽𝐾  

𝑏

𝑎
  

 

𝑠𝑟𝑒𝑠
2 =

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠

𝑛 − 2
 

 

 

𝑠𝑟𝑒𝑔
2

𝑠𝑟𝑒𝑠2
 

Tuna cocok 

 

 

Galat  

k-2 

 

 

n-k 

JK(TC) 

 

 

JK(G) 

𝑠𝑇𝐶
2 =

𝐽𝐾(𝑇𝐶)

𝑘 − 2
 

 

𝑠𝐺
2 =

𝐽𝐾(𝐺)

𝑛 − 𝑘
 

 

𝑠𝑇𝐶
2

𝑠𝐺
2  

(Sugiyono, 2010:266) 

Keterangan: 

𝐽𝐾 𝑇 =  𝑌𝑖
2
  

𝐽𝐾 𝑎 =
  𝑌𝑖 

2

𝑛
 

𝐽𝐾 𝑏 𝑎 = 𝑏   𝑋𝑌 −
  𝑋 ( 𝑌)

𝑛
   

𝐽𝐾 𝑠 = 𝐽𝐾 𝑇 − 𝐽𝐾 𝑎 − 𝐽𝐾(𝑏|𝑎) 

𝐽𝐾 𝐺 =    𝑌2 −
( 𝑌𝑖)

2

𝑛𝑖
 𝑥𝑖
  

𝐽𝐾 𝑇𝐶 = 𝐽𝐾 𝑠 − 𝐽𝐾(𝑇𝐶)  (Sugiyono, 2007:265) 
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3.7.2.3.3.1 Uji Linearitas Regresi 

Uji linear ini digunakan untuk mengetahui apakah garis regresi antara X 

dan Y membentuk garis linear atau tidak. Kalau tidak linear maka analisis regresi 

tidak dapat dilanjutkan. 

Hipotesis 

𝐻0: Regresi linear 

𝐻1: Regresi tidak linear 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =
𝑠𝑇𝐶

2

𝑠𝐺
2   (Sugiyono, 2010:274) 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang = (k-2) dan dk penyebut = (n-

k) dengan taraf signifikansi α=5%, maka H0 diterima.  

3.7.2.3.3.2 Uji Keberartian 

Hipotesis  

H0: 𝛽 = 0 (koefisien arah regresi tidak berarti)  

H1:  𝛽 ≠ 0 (koefisien arah regresi berarti) 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠𝑟𝑒𝑔 (𝑏 |𝑎)

2

𝑠𝑠𝑖𝑠𝑎
2  (Sugiyono, 2010:273) 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = (n-2) 

dengan taraf signifikansi α=5%, maka H0 diterima. 

3.7.2.3.3.3 Koefisien Korelasi pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel bebas X dan variabel 

terikat Y dengan banyaknya kumpulan data (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) adalah digunakan rumus 
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𝑟 =
𝑛 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ( 𝑋𝑖)( 𝑌𝑖)

  𝑛 𝑋𝑖
2 −   𝑋𝑖 2  𝑛 𝑌𝑖

2 −   𝑌𝑖 2 

 

(Sudjana,2005:369) 

3.7.2.3.3.4 Uji Signifikansi Koefisien Korelasi 

𝐻0: X tidak mempengaruhi respons Y 

 𝐻1: X mempengaruhi respons Y 

Rumus yang digunakan adalah 

𝑡 =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
, (Sudjana, 2005: 380)   

Jika −𝑡(1−0,5𝛼) < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡(1−0,5𝛼)  dengan dk=(n-2) dan taraf 

signifikansi α=5%, maka H0 diterima.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data dengan teknik pengambilan data awal dan tes setelah 

dilakukan suatu perlakuan yang berbeda antara pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Variabel yang diteliti adalah kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada materi pokok segiempat pada peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 1 Kuwarasan. Sebagai kelas eksperimen adalah peserta didik kelas 

VII F dan sebagai kelas kontrol adalah peserta didik kelas VII E. Setelah 

gambaran pelaksanaan penelitian dijelaskan, dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, uji ketuntasan tes kemampuan 

berpikir kreatif (uji proporsi satu pihak), dan uji regresi dengan pengujian 

normalitas dan homogenitas varians sebagai uji prasyaratnya. 

4.1.1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan dua 

kelompok, yaitu siswa pada kelas VII F sebagai kelompok eksperimen yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended dan siswa pada kelas VII E  

sebagai kelompok kontrol yang diberi pembelajaran konvensional. Kegiatan 

pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada 8-30 April 2013. 
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4.1.2 Analisis Data Tahap Awal 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas  

Untuk mengukur kenormalan data sampel yang diambil maka digunakan 

uji Chi Kuadrat, adapun hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan uji normalitas nilai awal kelompok kontrol dengan nilai rata-

rata 71,06, nilai simpangan baku 7,24, nilai tertinggi 85, dan nilai terendah 60, 

diperoleh 𝜒2
hitung

 = 4,89 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 = 7,81 dengan 𝛼 = 5% dan 𝑑𝑘 = 3. Karena 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 < 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , maka 𝐻0 diterima. Hal ini berarti data awal kelompok kontrol 

berdistribusi normal, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 3. 

Berdasarkan uji normalitas nilai awal kelompok eksperimen dengan nilai 

rata-rata 72,03, nilai simpangan baku 7,90, nilai tertinggi 89, dan nilai terendah 

60, diperoleh 𝜒2
hitung

 = 1,99 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 = 7,81 dengan 𝛼 = 5%  dan 𝑑𝑘 = 3 . 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 < 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , maka 𝐻0 diterima. Hal ini berarti data awal kelompok 

eksperimen berdistribusi normal, maka untuk perhitungan selengkapnya lihat 

Lampiran 4. 

4.1.2.2 Hasil Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas data awal menggunakan uji F, adapun hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama  

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang tidak 

sama  
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 Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data awal kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,19. Dari daftar distribusi 𝐹 dengan 

𝛼 = 5% dan 𝑣1 = 32 − 1 = 31 dan 𝑣2 = 32 − 1 = 31 diperoleh 𝐹 0,025 (31,31) =

2,05 . Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0  diterima artinya kedua kelompok 

tersebut mempunyai varians yang sama atau homogen, untuk perhitungan 

selengkapnya lihat Lampiran 5. 

4.1.2.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata 

Untuk menguji kesamaan rata-rata antara kedua kelompok sampel maka 

digunakan uji dua pihak, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

𝐻𝑜 : 𝜇1 = 𝜇2,  berarti rata-rata awal peserta didik yang diberi pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended sama dengan rata-rata 

awal peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2,  berarti rata-rata awal peserta didik yang diberi pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended tidak sama dengan rata-

rata awal peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata data awal kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,77  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00 

dengan  𝛼 = 5%  dan dk = 62. Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka H0 

diterima, artinya rata-rata awal siswa kelompok eksperimen sama dengan rata-rata 

awal siswa kelompok kontrol, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 6. 

Dari ketiga uji yang dilakukan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diketahui bahwa kedua data tersebut normal, homogen, dan mempunyai rata-rata 
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awal yang sama. Ini berarti kemampuan awal peserta didik antara kelas 

eksperimen sama dengan  kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

4.1.3 Analisis Data Tahap Akhir 

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas  

Untuk mengukur kenormalan data sampel yang diambil maka digunakan 

uji Chi Kuadrat, adapun hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan uji normalitas nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelompok 

kontrol dengan nilai rata-rata 71,13, nilai simpangan baku 7,5, nilai tertinggi 83, 

dan nilai terendah 56, diperoleh 𝜒2
hitung

 = 3,15 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 = 7,81 dengan 

𝛼 = 5%  dan 𝑑𝑘 = 3 . Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 < 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , maka 𝐻0  diterima. Hal ini 

berarti nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelompok kontrol berdistribusi 

normal, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 34. 

Berdasarkan uji normalitas nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelompok 

eksperimen dengan nilai rata-rata 78,28, nilai simpangan baku 7,94, nilai tertinggi 

93, dan nilai terendah 60, diperoleh 𝜒2
hitung

 = 0,77 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 = 7,81 dengan 

𝛼 = 5%  dan 𝑑𝑘 = 3 . Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 < 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , maka 𝐻0  diterima. Hal ini 

berarti nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelompok eksperimen berdistribusi 

normal, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 35. 

4.1.3.2 Hasil Uji Homogenitas 
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Pengujian homogenitas data awal menggunakan uji F, adapun hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama  

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang tidak 

sama  

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas nilai tes kemampuan berpikir 

kreatif kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,12 . 

Dari daftar distribusi 𝐹  dengan 𝛼 = 5%  dan 𝑣1 = 32 − 1 = 31  dan 𝑣2 = 32 −

1 = 31  diperoleh 𝐹 0,025 (31,31) = 2,05 . Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 

diterima artinya kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama atau 

homogen, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 36. 

4.1.3.3 Hasil Uji Ketuntasan Hasil Belajar  

Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan 

pembelajaran metode CIRC dengan pendekatan open-ended  mencapai ketuntasan 

belajar pada materi pokok segiempat. Peserta didik dikatakan tuntas dalam belajar 

apabila tuntas secara individual maupun tuntas secara klasikal. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. Sementara kriteria ketuntasan klasikal 

yaitu prosentase siswa yang mencapai ketuntasan individual minimal sebesar 

75%. Uji hipotesis ketuntasan belajar untuk ketuntasan individual menggunakan 

uji t satu pihak sedangkan uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu 

pihak. 

Untuk uji t satu pihak, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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H0 : 𝜇 ≤ 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak mencapai 

ketuntasan belajar secara individual  

H1 : 𝜇 > 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak mencapai 

ketuntasan belajar secara individual  

Berdasarkan hasil perhitungan uji t satu pihak diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,34 

dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,70  dengan 𝛼 = 5% . Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0  ditolak, 

artinya kemampuan berpikir kreatif kelompok eksperimen mencapai ketuntasan 

belajar secara individu, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 37. 

Untuk menguji ketuntasan hasil belajar maka digunakan uji proporsi satu 

pihak, yaitu pihak kiri. Hipotesis penelitiannya adalah: 

𝐻0 ∶  𝜋 < 𝜋0 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak 

mencapai KKM 

𝐻1 ∶  𝜋 ≥ 𝜋0 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended mencapai 

KKM 

Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

0,82  dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64  dengan 𝛼 = 5% . Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0 

ditolak, artinya kemampuan berpikir kreatif kelompok eksperimen dapat 
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mencapai ketuntasan belajar secara klasikal, untuk perhitungan selengkapnya lihat 

Lampiran 37. 

Dari 2 uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik kelompok eksperimen mencapai ketuntasan 

belajar. 

4.1.3.4 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk menguji apakah kemampuan berpikir kreatif matematis kelas yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended lebih baik dari kelas 

yang diberi pembelajaran konvensional maka digunakan uji kesamaan rata-rata. 

Hipotesis penelitiannya adalah: 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2  , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

yang diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended  tidak lebih baik daripada peserta didik yang diberi 

pembelajaran konvensional. 

𝐻1 ∶  𝜇1 > 𝜇2  , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

yang diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended  lebih baik daripada peserta didik yang diberi 

pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil pengujian didapat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,70  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00 

dengan  𝛼 = 5% dan dk = 62. Maka 𝐻0 ditolak karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Hal ini 

berarti kemampuan berpikir kreatif pada kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 38. 
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4.1.3.5 Hasil Analisis Regresi 

Dalam penelitian ini pengujian regresi dilakukan untuk mengetahui adanya 

pengaruh aktivitas peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif sehingga 

dapat dilakukan perkiraan skor kemampuan berpikir kreatif jika diketahui skor 

aktivitas peserta didik atau sebaliknya.  

4.1.3.5.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Hasil analisis regresi linear diperoleh 𝑎 = 8,8516 dan 𝑏 = 1,0543 untuk 

perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 39, sehingga persamaan regresi linear 

sederhana antara aktivitas belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif pada 

materi segiempat adalah 𝑌 = 8,8516 + 1,0543𝑋.  

Keterangan: 

𝑌 = skor kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

𝑋 = skor aktivitas peserta didik. 

Nilai b= 1,0543 menyatakan bahwa peningkatan b satu satuan maka akan 

meningkatkan skor kemampuan berpikir kreatif peserta didik sebesar 1,0543 

satuan begitu juga untuk sebaliknya penurunan b satu satuan akan menurunkan 

skor kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik sebesar 1,0543 satuan.  

Berikut pada Tabel 4.1 disajikan daftar analisis varians untuk regresi linear 

sederhana. 
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Tabel 4.1 Daftar Analisis Varians untuk Regresi Linear Sederhana 

Sumber 

Variasi 
Dk JK KT F 

Total 32 198051 198051 - 

Regresi (a) 

 

Regresi (b|a) 

 

Sisa 

1 

 

1 

 

30 

196094,5 

 

1387,43 

 

569,04 

196094,5 

 

1387,43 

 

18,9680 

73,1459 

 

Tuna Cocok 

 

Galat 

28 

 

2 

552,54 

 

16,5 

19,7335 

 

8,25 

2,3919 

 

4.1.3.5.2 Uji Linearitas Regresi  

Untuk menguji apakah model merupakan regresi linear atau bukan maka 

digunakan uji linearitas regresi. Hipotesisnya adalah: 

𝐻0: Regresi linear 

𝐻1: Regresi tidak linear 

Berdasarkan hasil uji linearitas regresi diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,3919  dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 19,46 dengan 𝛼 = 5%, dk pembilang = 28, dan dk penyebut = 2. Karena 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka H0 diterima, artinya model regresi linear. Untuk 

perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 39. 

4.1.3.5.3 Uji Keberartian 

Untuk menguji apakah koefisien arah regresi berarti atau tidak maka 

digunakan uji keberartian. Hipotesisnya adalah: 

𝐻0: 𝛽 = 0 (koefisien arah regresi tidak berarti) 

𝐻1: 𝛽 ≠ 0 (koefisien arah regresi berarti) 
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Berdasarkan uji keberartian diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 73,1459  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

4,17 dengan 𝛼 = 5%, dk pembilang = 1, dan dk penyebut = 30. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka H0 ditolak, artinya koefisien arah regresi berarti. Untuk perhitungan 

selengkapnya lihat Lampiran 39. 

4.1.3.5.4 Koefisien Korelasi pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan terhadap model 

regresi maka dihitung koefisien korelasi pada regresi linear sederhana. 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi pada regresi linear sederhana 

diperoleh koefisien determinasi 𝑟2 = 0,7091  atau sebesar 70,91%. Ini artinya 

tingkat keyakinan data terhadap model regresi mencapai 70,91%, sedangkan 

sisanya sebesar 29,09% diyakini berasal dari keadaan lain yang tidak diobservasi. 

Untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 39. 

4.1.3.5.5 Uji Signifikansi Koefisien Korelasi 

Untuk menguji apakah ada pengaruh antara X (skor aktivitas peserta 

didik) dan Y (skor kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik) maka 

digunakan uji signifikansi koefisien korelasi. Hipotesisnya adalah: 

𝐻0: X tidak mempengaruhi respons Y 

𝐻1: X mempengaruhi respons Y 

Berdasarkan uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

8,55  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,04  dengan 𝛼 = 5%  dan dk = 30. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka H0 ditolak, artinya X mempengaruhi respons Y. Untuk perhitungan 

selengkapnya lihat Lampiran 39. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended untuk pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik materi pokok segiempat 

kelas VII. Kelas eksperimen dikenai model pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended, sedangkan kelas kontrol dikenai model pembelajaran 

konvensional.  

Berdasarkan uji normalitas terhadap nilai awal populasi diperoleh bahwa 

tiap kelas berdistribusi normal. Setelah uji normalitas tersebut kemudian 

dilakukan uji homogenitas populasi untuk mencari apakah populasi memiliki 

varians yang sama atau tidak. Uji kesamaan varians menunjukkan bahwa populasi 

memiliki varians yang sama. Setelah data menunjukkan normal dan homogen 

maka dilanjutkan dengan uji kesamaan rata-rata untuk menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata awal kedua kelompok sama. Hasil uji kesamaan dua rata-rata data awal 

juga menunjukkan bahwa rata-rata awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tidak berbeda. Dari ketiga uji tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai kondisi awal yang sama.  

Setelah kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, peserta didik dari 

kedua kelas tersebut diberi tes kemampuan berpikir kreatif yang sama. Kemudian 

hasil tes tersebut dianalisis dengan statistik yang sesuai. Hasil perhitungan data 

akhir menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis 
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pada kelas kontrol. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas 

eksperimen adalah 78,28 sedangkan pada kelas kontrol adalah 71,13. 

4.2.1  Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis yang Dikenai 

Model   Pembelajaran CIRC dengan Pendekatan Open-Ended   

Perhitungan uji proporsi menunjukkan bahwa skor kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik yang diberi pembelajaran mencapai KKM sesuai 

yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Kuwarasan Ketuntasan individual adalah 75. 

Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu prosentase siswa yang mencapai 

ketuntasan individual minimal sebesar 75%. Hal itu dapat dilihat dar rata-rata nilai 

peserta didik kelompok eksperimen mencapai 78,28% sedangkan untuk 

prosentase peserta didik yang lulus mencapai 81,25%. Hasil tersebut didapat 

karena model pembelajaran CIRC menuntut peserta didik untuk aktif, kreatif, dan 

mandiri  dalam mempelajari materi segiempat. Dalam model CIRC peserta didik 

juga mempunyai kesempatan untuk bertukar pikiran serta mendiskusikan 

permasalahan-permasalahan dalam segiempat yang dihadapi karena bekerja secara 

kelompok. Hal ini sesuai dengan teory belajar Vygotsky sebagaimana dikutip oleh 

Trianto (2010), lebih menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam proses 

belajar. Pserta didik yang dituntut untuk aktif juga akan mengurangi dominasi 

guru dalam pembelajaran dan peserta didik yang pandai dapat membantu peserta 

didik yang lemah. Hal ini sesuai dengan kelebihan pembelajaran CIRC yang 

dikemukakan oleh Slavin sebagaimana dikutip oleh Suyitno (2005: 6), yaitu: 

(1) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 
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(2) Peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam 

kelompok. 

(3) Para peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek 

pekerjaannya. 

(4) Mmembantu peserta didik yang lemah. 

(5) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk uraian atau pemecahan masalah. 

Pendekatan open-ended yang digunakan dalam pembelajaran juga 

membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik karena soal-soal yang berbentuk open-ended dapat 

mengembangkan pemikiran dari peserta didik karena jawaban dalam 

permasalahan-permasalahan yang diberikan tidak hanya satu jawaban saja. Hal ini 

sesuai dengan seperti pendapat dari Nohda sebagaimana dikutip oleh Suherman 

(2003: 124), yang menyatakan bahwa tujuan dari pendekatan open-ended adalah 

membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika siswa 

melalui problem solving secara simultan. 

Pendekatan open-ended yang digunakan juga memiliki beberapa 

keunggulan antara lain (Suherman,2003:132-133), sebagai berikut. 

(6) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

(7) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan keterampilan matematika secara komprehensif. 
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(8) Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. 

(9) Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 

(10) Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

4.2.2  Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis yang Dikenai 

Model   Pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended Lebih 

Baik daripada yang Dikenai Pembelajaran Konvensional   

Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen yang diberi pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended awalnya mengalami sedikit hambatan. 

Peserta didik belum terbiasa untuk berpikir secara aktif dan mandiri dalam 

menggali pemikirannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa 

saja disebabkan oleh kebiasaan peserta didik yang hanya menerima materi dari 

guru tanpa ikut berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

kegaduhan pun muncul ketika pembentukan kelompok. Oleh karena itu, peserta 

didik maupun guru memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah tersebut. 

Perlahan-lahan hambatan yang terjadi di kelompok eksperimen dapat 

berkurang. Peserta didik mulai tertarik dan tertantang dalam pembelajaran yang 

diterapkan di kelompok eksperimen. Para peserta didik mulai antusias dalam 

mengerjakan soal dalam LKPD, tetapi karena soal-soal yang diberikan dalam 

LKPD merupakan soal open-ended membuat peserta didik kebingungan dalam 
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menjawabnya. Tetapi peserta didik masih malu-malu apabila hendak bertanya, hal 

ini menuntut guru untuk terus berkeliling memberikan penjelasan kepada para 

peserta didik. Setelah selesai mengerjakan LKPD peserta didik diminta untuk 

mempresentasikan jawaban ke depan kelas. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimilik oleh peserta didik 

dalam pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended, tentu tak lepas dari 

keterlibatan peserta didik yang lain dimana mereka berkumpul. Berdasarkan 

pengertian pembelajaran   kooperatif  yang dipaparkan oleh Eggen dan Kauchak 

sebagaimana dikutip oleh Trianto (2011: 42), yaitu sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama, sehingga peserta didik bekerja sama untuk menyelesaiakan 

permasalahan-permasalahan yang diberikan bersama-sama. Para peserta didik 

tentu akan saling membantu satu sama lain, yang kuat membantu yang lemah. Ini 

akan mengakibatkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

meningkat. 

Pelaksanaan pembelajaran pada hari kedua, ketiga, dan selanjutnya pada 

kelas eksperimen sudah berjalan lancar. Peserta didik sudah terbiasa dengan 

pembelajaran CIRC dan soal-soal open-ended. Para peserta didik juga sudah tidak 

malu-malu lagi apabila menemui kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Para 

peserta didik juga sudah berani untuk tunjuk tangan apabila diminta untuk 

mempresentasikan jawaban ke depan kelas. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol yaitu dengan model 

pembelajaran konvensional, dimulai dengan pembelajaran biasa seperti guru pada 
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umumnya sehingga peserta didik sudah terbiasa dengan pembelajaran tersebut. 

Pada pembelajaran ini peserta didik juga menggunakan LKS. Peran aktif peserta 

didik masih kurang dan hanya beberapa peserta didik pandai yang aktif dalam 

kelas. Guru sepenuhnya menyampaikan materi dengan mencatatkan materi di 

papan tulis tanpa memakai media pembelajaran. 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata hasil tes kemampuan berpikir 

kreatif masing-masing kelas diperoleh bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik kelompok eksperimen lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik kelompok kontrol. Untuk rata-rata nilai tes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen adalah 77,47 sedangkan pada kelas kontrol adalah 71,13. 

4.2.3  Pengaruh Aktivitas Peserta Didik yang Dikenai Pembelajaran CIRC 

dengan Pendekatan Open-Ended terhadap Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis   

Aktivitas belajar juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. Dari hasil penelitian, pengaruh aktivitas belajar terhadap 

kemampuan berpikir kreatif dijelaskan dengan regresi linear sederhana 𝑌 =

8,8516 + 1,0543𝑋, artinya untuk setiap kenaikan satu skor aktivitas belajar akan 

terjadi kenaikan skor kemampuan berpikir kreatif matematis sebesar 1,0543 

satuan. Jadi aktivitas berpengaruh positif terhadap kemampuan nerpikir kreatif 

matematis peserta didik. Aktivitas peserta didik juga turut menentukan 

kemampuan berpikir kreatif, hal ini sesuai dengan Sardiman (2001: 95-97), yang 

menyatakan bahwa di dalam belajar harus ada aktivitas, sebab prinsipnya belajar 

adalah berbuat/ melakukan. Setelah dilakukan uji linearitas regresi diperoleh 
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𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,3919 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,77 , artinya model regresi linear. Untuk 

mengetahui keberartian koefisien arah regresi dilakukan uji keberartian  

menunjukkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 73,1459 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,17, artinya koefisien arah regresi 

berarti. Keyakinan terhadap model regresi linear ditunjukkan oleh koefisien 

determinasi 𝑟2 = 0,7091 atau sebesar 70,91% yang artinya keyakinan terhadap 

model regresi linear mencapai 70,91% sedangkan sisanya sebesar 29,91% 

diyakini berasal dari variabel lain yang tidak diobservasi. untuk uji signifikansi 

koefisien korelasi diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,55 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,04, yang artinya terdapat 

hubungan antara aktivitas belajar (X) dengan kemampuan berpikir kreatif (Y). 

 



 
 

78 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended 

mencapai ketuntasan belajar. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended 

lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

(3) Terdapat pengaruh aktivitas peserta didik yang belajar menggunakan model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada guru matematika di SMP 

Negeri 1 Kuwarasan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru matematika SMP Negeri 1 Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam 

menyampaikan materi segiempat dapat menerapkan model pembelajaran 

CIRC dengan pendekatan open-ended untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik. 
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2. Guru matematika SMP Negeri 1 Kuwarasan dapat menerapkan model 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended dalam menyampaikan 

materi yang lain dengan adanya inovasi dan variasi baru. 

3. Apabila peserta didik belajar dalam kelompok, guru sebaiknya terus 

mengawasi peserta didik dengan berkeliling supaya peserta didik yang 

kesulitan dapat langsung bertanya sehingga waktu yang digunakan dapat 

lebih efektif serta menghindari peserta didik yang tidak mengerjakan tugas 

kelompok.
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Lampiran 1 

KODE DAFTAR PESERTA DIDIK 

No 
Kode 

Eksperimen (VII F) Kontrol (VII E) Uji Coba (VII G) 

1 E-01 K-01 UC-01 

2 E-02 K-02 UC-02 

3 E-03 K-03 UC-03 

4 E-04 K-04 UC-04 

5 E-05 K-05 UC-05 

6 E-06 K-06 UC-06 

7 E-07 K-07 UC-07 

8 E-08 K-08 UC-08 

9 E-09 K-09 UC-09 

10 E-10 K-10 UC-10 

11 E-11 K-11 UC-11 

12 E-12 K-12 UC-12 

13 E-13 K-13 UC-13 

14 E-14 K-14 UC-14 

15 E-15 K-15 UC-15 

16 E-16 K-16 UC-16 

17 E-17 K-17 UC-17 

18 E-18 K-18 UC-18 

19 E-19 K-19 UC-19 

20 E-20 K-20 UC-20 

21 E-21 K-21 UC-21 

22 E-22 K-22 UC-22 

23 E-23 K-23 UC-23 

24 E-24 K-24 UC-24 

25 E-25 K-25 UC-25 

26 E-26 K-26 UC-26 

27 E-27 K-27 UC-27 

28 E-28 K-28 UC-28 

29 E-29 K-29 UC-29 

30 E-30 K-30 UC-30 

31 E-31 K-31 UC-31 

32 E-32 K-32 UC-32 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI AWAL 

SMP NEGERI 1 KUWARASAN 

 

No 
KELAS VII H KELAS VII E KELAS VII F 

Kode  Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 U-01 63 K-01 65 E-01 65 

2 U-02 80 K-02 70 E-02 73 

3 U-03 80 K-03 70 E-03 68 

4 U-04 65 K-04 60 E-04 75 

5 U-05 60 K-05 60 E-05 75 

6 U-06 65 K-06 76 E-06 78 

7 U-07 80 K-07 75 E-07 80 

8 U-08 75 K-08 83 E-08 70 

9 U-09 73 K-09 80 E-09 75 

10 U-10 90 K-10 75 E-10 65 

11 U-11 73 K-11 65 E-11 65 

12 U-12 65 K-12 70 E-12 73 

13 U-13 60 K-13 80 E-13 68 

14 U-14 60 K-14 68 E-14 65 

15 U-15 80 K-15 83 E-15 70 

16 U-16 63 K-16 75 E-16 60 

17 U-17 70 K-17 73 E-17 80 

18 U-18 60 K-18 63 E-18 70 

19 U-19 60 K-19 65 E-19 75 

20 U-20 60 K-20 68 E-20 70 

21 U-21 63 K-21 63 E-21 60 

22 U-22 65 K-22 85 E-22 60 

23 U-23 63 K-23 83 E-23 80 

24 U-24 70 K-24 73 E-24 65 

25 U-25 60 K-25 70 E-25 70 

26 U-26 70 K-26 70 E-26 80 

27 U-27 60 K-27 60 E-27 83 

28 U-28 70 K-28 70 E-28 88 

29 U-29 65 K-29 70 E-29 89 

30 U-30 60 K-30 73 E-30 80 

31 U-31 70 K-31 60 E-31 70 

32 U-32 80 K-32 73 E-32 60 

 Rata-rata 68,06  71,06  72,03 
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Lampiran 3 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELOMPOK KONTROL 

Hipotesis: 

𝐻0 : data berdistribusi normal 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1  

Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), dengan taraf signifikan 5% dan 𝑘 

adalah banyak kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

Nilai tertinggi  : 85   panjang kelas : 4,19 ≈ 5 

Nilai terendah  : 60   𝑛  : 32 

Rentang  : 25   rata-rata : 71,06 

Banyak kelas interval : 5,97 ≈ 6  𝑠  : 7,24 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas (𝑥) 

𝑍 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk 𝑍 

Luas tiap 

kelas interval 
𝐸𝑖  𝑂𝑖  

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
 

60-64 59,5 -1,60 0,4452 0,1266 4,0512 6 0,9375 

65-69 64,5 -0,91 0,3186 0,2315 7,408 5 0,7827 

70-74 69,5 -0,22 0,0871 0,2679 8,5728 11 0,6872 

75-79 74,5 0,47 0,1808 0,1982 6,3424 4 0,8651 

80-84 79,5 1,17 0,379 0,0896 2,8672 5 1,5865 

85-89 84,5 1,86 0,4686 0,026 0,832 1 0,0339 

  89,5 2,55 0,4946        

 Jumlah  4,89 

 

Diperoleh: harga 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,89 , sedangkan harga 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3) dengan taraf 

signifikansi 5% = 7,81 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: data berdistribusi normal. 
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Lampiran 4 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

𝐻0 : data berdistribusi normal 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1  

Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), dengan taraf signifikan 5% dan 𝑘 

adalah banyak kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

Nilai tertinggi  : 89   panjang kelas : 4,86 ≈ 5 

Nilai terendah  : 60   𝑛  : 32 

Rentang  : 29   rata-rata : 72,03 

Banyak kelas interval : 5,97 ≈ 6  𝑠  : 7,90 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas (𝑥) 

𝑍 untuk 

batas kelas 

Peluang 

untuk 𝑍 

Luas tiap 

kelas interval 
𝐸𝑖  𝑂𝑖  

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
 

60-64 59,5 -1,59 0,4429 0,114 3,648 4 0,0340 

65-69 64,5 -0,95 0,3289 0,2034 6,5088 7 0,0371 

70-74 69,5 -0,32 0,1255 0,2472 7,9104 8 0,0010 

75-79 74,5 0,31 0,1217 0,2021 6,4672 5 0,3329 

80-84 79,5 0,94 0,3238 0,1166 3,7312 6 1,3796 

85-89 84,5 1,58 0,4404 0,0453 1,4496 2 0,2090 

 
89,5 2,21 0,4857 

    

 
Jumlah  1,99 

 

Diperoleh: harga 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,99 , sedangkan harga 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3) dengan taraf 

signifikansi 5% = 7,81 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: data berdistribusi normal. 
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Lampiran 5 

UJI HOMOGENITAS 

DATA AWAL  

 

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜎2
1 = 𝜎2

2 (varians homogen) 

𝐻1 : 𝜎2
1 ≠ 𝜎2

2 (varians tidak homogen) 

Rumus yang digunakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria pengujian: 

𝐻0  diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

, dengan taraf signifikansi 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

Sumber varians Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

Jumlah skor 2274 2305 

𝑛 32 32 

𝑥  72,03 71,06 

Varians (𝑠2) 62,48 52,38 

 

Diperoleh: 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
62,48

52,38
= 1,19  

Pada taraf signifikansi 5%, 𝑑𝑘 pembilang (𝑣1) = 32 – 1 = 31, 𝑑𝑘 penyebut (𝑣2) = 

32 – 1 = 31, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,05.  

Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: kedua sampel mempunyai varians yang homogen.
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Lampiran 6 

UJI KESAMAAN RATA-RATA 

DATA AWAL  

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2` 

𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2  

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 
Dimana 

𝑠 =
 𝑛1 − 1 𝑠1 −  𝑛2 − 1 𝑠2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

 

𝑥1       = 72,03  𝑛1   = 32  𝑠1
2   = 62,48 

𝑥2       = 71,06  𝑛2   = 32  𝑠2
2   = 52,38 

Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 ≤ 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dengan peluang (1 −
1

2
𝛼), 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 −

2, dan taraf nyata 𝛼 = 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

𝑠 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 −  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

 32 − 1 62,48 −  32 − 1 52,38

32 + 32 − 2
= 5,05 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

=
72,03 − 71,06

5,05 1
32 +

1
32

= 0,77 

Diperoleh: 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,77  

Pada taraf signifikansi 5%, dengan peluang (1 −
1

2
𝛼), 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2, 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00.  

Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: Kemampuan awal siswa kelompok eksperimen sama dengan 

kemampuan awal siswa kelompok kontrol.



 
 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar  Kompetensi               : 1. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit. 

Banyaknya Soal  : 8 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Soal Kriteria 

Berpikir Kreatif 

Bentuk 

soal 

Nomor 

Soal 

Menghitung keliling dan 

luas bangun segitiga dan 

segi empat serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

 

Segiempat 1. peserta didik dapat menghitung jarak apabila 

diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang. 

2. Peserta didik dapat menghitung panjang dan lebar 

suatu persegi panjang apabila diketahui keliling dan 

selisih antara panjang dan lebarnya. 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi 

panjang yang dibagi 2 oleh garis zig-zag.  

4. Peserta didik dapat menggambar serta menghitung 

keliling persegi panjang yang terdapat di dalam 

sebuah jajargenjang apabila diketahui alas dan 

Kelancaran 

(fluency) 

Keaslian 

(originality) 

 

Keaslian 

(originality) 

Keluwesan  

(flexibility) 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

L
am

p
iran

 7
 

9
0
 



   

 
 

tingginya serta perbandingan antara luas persegi 

panjang dan luas jajargenjang  

5. Peserta didik dapat mencari banyak pohon serta 

biaya yang diperlukan apabila diketahui sebuah sisi 

suatu persegi dan jarak antar pohon. 

6. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi 

didalam persegi apabila diketahui luas persegi luar 

serta panjang pada perpotongan kedua persegi 

tersebut. 

7. Peserta didik dapat menghitung luas sisa apabila 

diketahui luas persegi luar serta panjang pada 

perpotongan kedua persegi tersebut. 

8. Peserta didik dapat menghitung luas sisa apabila 

diketahui jajargenjang dan persegi di dalamnya 

apabila diketahui sisi peresegi dan panjang sisi 

miring jajargenjang. 

9. Peserta didik dapat menghitung luas dari gabungan 

persegi panjang 

 

 

Kelancaran 

(fluency) 

 

Kerincian 

(elaboration) 

 

 

Keluwesan 

(flexibility) 

 

Keluwesan 

(flexibility) 

 

 

Kerincian 

(elaboration) 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian  

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

5 

 

 

6 a 

 

 

 

6 b 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9
1
 



   

 
 

Keterangan kriteria berpikir kreatif: 

1. Kelancaran / fluency: kemampuan menjawab masalah matematika secara tepat. 

2. Keluwesan / flexibility: kemampuan menjawab masalah matematika, melalui banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. 

3. Keaslian / originality: kemampuan menjawab masalah matematika dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri 

4. Kerincian / elaboration: kemampuan mengembangkan, memperkaya suatu gagasan dan memperinci secara detail-detail. 

 

9
2
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester  : VII/2 

 Pokok Bahasan : Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL : 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen  

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1. Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 120 m x 80 m. Dia telah berlari selama 5 putaran. 

Berapa jarak total yang sudah ditempuh oleh Budi? 

 

2. Suatu lapangan olahraga yang berbentuk persegi panjang mempunyai 

keliling 236 m. Jika selisih antara panjang dan lebarnya adalah 14 m, 

hitunglah panjang dan lebarnya! 

 

3. Pak Andi adalah kakak Pak Iwan. Mereka mendapatkan tanah warisan dari 

ayahnya yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 m x 40 m. 

Pembagian tanah tersebut seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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Agar tidak sulit membedakan antara tanah milik Pak Andi dan Pak Iwan, 

maka Pak Andi berniat untuk memagari seluruh keliling tanahnya. 

Tentukan panjang pagar yang diperlukan oleh Pak Andi! 

 

4. Seorang arsitektur akan membuat taman yang berbentuk jajargenjang. 

Taman tersebut mempunyai ukuran panjang alasnya 42 m dan tingginya 

32 m. Di dalam taman tersebut akan dibangun sebuah kolam berbentuk 

persegi panjang yang luasnya setengah dari luas taman tersebut.  

a. Buatlah ilustrasi taman yang akan dibangun oleh arsitektur tersebut! 

b. Tentukan ukuran kolam yang memungkinkan serta hitung kelilingnya! 

(jawaban boleh lebih dari 1) 

 

5. Pak Udin mempunyai kebun yang berbentuk persegi dengan ukuran 

sisinya adalah 30 m. Kebun tersebut rencananya akan ditanami pohon 

mangga di sekelilingnya. Pak Udin menghendaki jarak antar pohon 

mangga adalah 6 m. 

a.  Berapa pohon mangga yang diperlukan oleh Pak Udin? 

b. Apabila harga 1 pohon mangga adalah Rp 20.000,00 berapakah biaya 

yang diperlukan oleh Pak Udin? 

 

6. Sebuah taman yang berbentuk persegi di dalamnya terdapat sebuah kolam 

yang berbentuk persegi juga. Ilustrasinya bisa dilihat seperti gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Apabila taman tersebut mempunyai luas 289 

m
2
, tentukan: 

a. keliling kolam tersebut. 

b. Sisa luas tanah.  
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7. Seorang petani mempunyai kebun berbentuk jajargenjang. Petani tersebut 

akan menanami kebunnya dengan pohon mangga dan pohon jambu. 

Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

8. Pak Wawan mempunyai tanah berbentuk persegi panjang seperti gambar 

di bawah ini. Pak Wawan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, 

tetapi sebelum membangun rumah Pak Wawan ingin mengetahui berapa 

luas rumahnya yang akan dibangun nanti. Bantulah Pak Wawan untuk 

menghitung luas rumahnya.  

 

 

 

 

 

 

Tentukan luas kebun yang ditanami 

mangga oleh petani tersebut!  
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Pedoman Penskoran Tes Uji Coba 

1. Diketahui : lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang 

       panjang 120 m, lebar 80 m 

       Budi berlari 5 putaran 

 Ditanya: total jarak yang ditempuh Budi? 

 Jawab: 

 Keliling persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙) 

   = 2(120 + 80) 

 = 400 

 Jarak yang ditempuh Budi= 5 x keliling persegi panjang 

   = 5 x 400 

   = 2000 

 Jadi total jarak yang ditempuh Budi adalah 2000 m. 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

1 Kelancaran 

(fluency) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

7 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

lancar,alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

lancar, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 
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2. Diketahui: lapangan olahraga berbentuk persegi panjang 

  keliling = 236 m 

  selisih panjang dan lebar = 14 m 

Ditanya: ukuran panjang dan lebar? 

Jawab: 

Misal p = x dan l = x-14 

Keliling persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙) 

 ⇔ 236 = 2(𝑥 +  𝑥 − 14 )  

 ⇔ 236 = 2(2𝑥 − 14) 

 ⟺
236

2
= 2𝑥 − 14 

 ⟺ 118 = 2𝑥 − 14 

 ⟺ 118 + 14 = 2𝑥 

 ⟺ 132 = 2𝑥 

 ⟺ 𝑥 = 66 

𝑝 = 𝑥 = 66 

𝑙 = 𝑥 − 14 = 66 − 14 = 52 

Jadi lapangan olahraga tersebut mempunyai ukuran panjang 66 m dan 

lebar 52 m. 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

2 Keaslian 

(originality) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

7 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas tetapi 

terdapat kesalahan dalam proses 
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perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas proses 

perhitungan dan jawaban benar 

 

3. Diketahui: tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 m x 40 m 

  tanah tersebut dibagi 2 

 
 

 

 

 

 

      Pak Andi akan membuat pagar untuk mengelilingi tanahnya.  

Ditanya: berapa panjang pagar yang diperlukan Pak Andi? 

Jawab: 

Buat garis bantu serta beri nama titik-titik dalam persegi panjang 

 

 

 

 

 

 

 Jelas 𝐴𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝐹𝐺 + 𝐺𝐻 + 𝐻𝐵 = 𝐴𝐵 

 Jelas 𝐵𝐼 + 𝐼𝐽 + 𝐽𝐾 + 𝐾𝐿 + 𝐿𝐶 = 𝐵𝐶 

 Jelas keliling tanah Pak Andi = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐶 + 𝐴𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝐹𝐺 + 𝐺𝐻 +

                                                                       𝐻𝐵 + 𝐵𝐼 + 𝐼𝐽 + 𝐽𝐾 + 𝐾𝐿 + 𝐿𝐶 

                                                           = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 
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                                                           = 60 + 40 + 40 + 60 

                                                           = 200 

 Jadi panjang pagar yang diperlukan Pak Andi adalah 200 m 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

3 Keaslian 

(originality) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 

7 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas tetapi 

terdapat kesalahan dalam proses 

perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas proses 

perhitungan dan jawaban benar 

 

4. Diketahui: taman berbentuk jajargenjang 

 panjang= 42 m dan tinggi = 32 m 

 di dalam taman dibuat kolam berbentuk persegi panjang 

 luas kolam setengah luas taman 

Ditanya:   a. ilustrasi taman? 

 b. ukuran kolam yang memungkinkan serta kelilingnya? 

Jawab: 

 

 

 



100 
 

 
 

a. Ilustrasi taman: 

 

 

 

 

b. Luas taman = luas jajargenjang 

  = 𝑎 × 𝑡 

   = 42 × 32 

  = 1344 

Luas kolam = luas persegi panjang 

=
1

2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 

=
1

2
× 1344 

= 672 

Luas persegi panjang yang memungkinkan: 

Ukuran 1: 

Jika panjang = 32 maka lebar = 
672

32
 = 21  

Keliling persegi panjang = 2(32+21) = 106 

Ukuran 2: 

Jika panjang =  28  maka lebar = 
672

28
 = 24  

Keliling persegi panjang = 2(28+24) = 104 

Jadi beberapa ukuran kolam yang memungkinkan serta kelilingnya 

adalah  

Ukuran 1 = 32m x 21m dengan keliling 106 m 

Ukuran 1 = 28m x 24m dengan keliling 104 m 
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Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

4 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik dapat membuat ilustrasi 

soal dengan benar 

5 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

8 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal alurnya 

jelas, menunjukkan keluwesan serta 

hasilnya benar 

 

5. Diketahui: kebun berbentuk persegi 

                  panjang Sisi= 30 m 

  jarak antar pohon mangga = 6 m  

Ditanya: a. banyak pohon mangga yang diperlukan? 

  b. jika harga 1 pohon mangga Rp 20.000,00, total biaya yang 

dikeluarkan?  

Jawab: 

a. Keliling kebun = keliling persegi 

= 4 × 𝑠 

= 4 × 30 

= 120 

Banyak poh mangga yang diperlukan =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔  𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛
 

=
120

6
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= 20 

Jadi banyaknya pohon mangga yang diperlukan adalah 20 pohon 

b. Total biaya = banyaknya pohon x harga 1 pohon 

  = 20 x 20000 

 = 400000 

Jadi biaya total yang dikeluarkan adalah Rp 400.000,00 

 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

5 Kelancaran 

(fluency) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

3 Peserta didik mengerjakan soal a) tetapi 

alurnya tidak jelas 

4 Peserta didik mengerjakan soal a) dengan 

lancar,alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

7 Peserta didik mengerjakan soal a) dengan 

lancar, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 

10 Peserta didik mengerjakan soal b)  

dengan lancar, alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 

 

6. Diketahui: sebuah taman berbentuk persegi seperti gambar berikut 

 
 

 

 

luas taman = 289 m
2
 

kolam berbentuk persegi 
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Ditanya: a. keliling kolam? 

    b. sisa luas taman? 

Jawab: 

beri nama titik-titik pada taman 

 

 

 

 

 

 

 

 Menghitung sisi kolam 

      𝐻𝐸2 = 𝐴𝐸2 + 𝐴𝐻2 

⟺ 𝐻𝐸2 = 52 + 122  

⟺ 𝐻𝐸2 = 25 + 144 

⟺ 𝐻𝐸2 = 169 

⟺ 𝐻𝐸 =  169 

⟺ 𝐻𝐸 = 13 

 Keliling kolam = keliling persegi 

      = 4𝑠 

      = 4 × 13 

      = 52 
Jadi keliling kolam tersebut adalah 52 m 

 

b. Cara 1: 

 Luas sisa taman = luas taman – luas kolam 

         = 289 − 132 

                           = 289 − 169 

                           = 120  

⟺ 289 = 𝑠2 

⟺ 𝑠 =  289 

⟺ 𝑠 = 17 

a. Luas taman = luas persegi 

             = 289  

Luas peregi = 𝑠2 

Jelas AE=BF=CG=DH= 5  

EB=FC=GD=HA=17-5=12 
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Cara 2: 

Luas sisa taman = 𝐿 𝐴𝐸𝐻 + 𝐿 𝐸𝐵𝐹 + 𝐿 𝐹𝐺𝐶 + 𝐿 𝐺𝐷𝐻 

Jelas 𝐿 𝐴𝐸𝐻 = 𝐿 𝐸𝐵𝐹 = 𝐿 𝐹𝐺𝐶 = 𝐿 𝐺𝐷𝐻 =
1

2
× 5 × 12 = 30 

Luas sisa taman = 4 x 30 

         = 120 

 

Jadi luas sisa taman adalah 120 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

6.a Kerincian  

(elaboration) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

3 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

4 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren tetapi terdapat 

kesalahan dalam proses perhitungan 

5 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren proses perhitungan 

dan jawaban benar 

 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

6.b Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

3 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

5 Peserta didik mengerjakan soal dan  

alurnya jelas, menunjukkan keluwesan 

perhitungan serta hasilnya benar 
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7. Diketahui: kebun berbentuk jajargenjang 

         

 

 

 

 

 

 

Ditanya: luas kebun yang ditanami 

mangga? 

 

Jawab: 

Beri nama titk-titik pada kebun 

 

  

 

 

 Jelas 𝐹𝐶2 = 𝐵𝐶2 − 𝐵𝐹2 

   = 252 − 242 

   = 625 − 576 

   = 49 

 𝐹𝐶 =  49 

 𝐹𝐶 = 7 

 Jelas AD=BC dan AE=FC 

 AB = AE+EB=7+24=31 

 Mencari luas kebun yang ditanami mangga 

 Cara 1: 

 𝐿 𝐴𝐸𝐷 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡  

             =
1

2
× 𝐴𝐸 × 𝐸𝐷 

             =
1

2
× 7 × 24 

             = 84 

 Jelas L AED = L BCF = 84 

 Jadi luas kebun yang ditanami mangga = 2 x L AED 

       = 2 x 84 
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       = 168 

 Cara 2: 

 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑎 × 𝑡 

                = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐹 

                         = 31 × 24 

                        = 744 

 𝐿 𝐸𝐵𝐹𝐷 = 𝑠2 

               = 242 

                         = 576 

Luas kebun yang ditanami mangga= L ABCD – L EBFD = 744 – 576=168 

Jadi luas kebun yang ditanami pohon mangga adalah 168 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

7 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik dapat membuat ilustrasi 

soal dengan benar 

5 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

8 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal alurnya 

jelas, menunjukkan keluwesan serta 

hasilnya benar 
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8. Diketahui: Pak Wawan mempunyai tanah seperti gambar berikut 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: berapa luas tanah Pak Wawan yang dibangun rumah? 

Jawab: 

Cara 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 2: 

Mencari panjang yang belum diketahui 

JK=DC-AE 

   =14-6 

   =8 

Luas tanah = L I + L II + L III 

                  = JKxKC+FGxGH+AExEL 

       = 8x4 + 2x4 + 6x18 

       = 32+8+108 

       = 148 
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Luas tanah = L I + L II + L III + L IV 

 = LKxKC + MIxIJ + NGxGH + AExEF 

 = 14x4 + 6x4 + 8x4 + 6x6 

 =56+24+32+36 

 =148 

Jadi luas tanah Pak Wawan adalah 148 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

8 Kerincian 

(elaboration) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

7 Peserta didik menjawab secara rinci, 

Mencari panjang yang belum 

diketahui: 

EF=AD-(DL+LM+MN) 

     =18-(4+4+4) 

     =18-12 

    =6 

NG=AE+FG 

      =6+2 

      =8 

 



109 
 

 
 

runtut dan koheren tetapi terdapat 

kesalahan dalam proses perhitungan 

10 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren proses perhitungan 

dan jawaban benar 
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DAFTAR NILAI UJICOBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIS 

SMP NEGERI 1 KUWARASAN 

 

Mata Pelajaran : Matematika    

Kelas   : VII H 

No Kode 
Butir Soal 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-01 4 4 2 4 10 7 5 7 43 54 

2 UC-02 10 4 4 8 10 5 10 10 61 76 

3 UC-03 10 7 2 8 7 7 10 10 61 76 

4 UC-04 4 4 2 4 7 5 5 4 35 44 

5 UC-05 4 4 2 4 7 5 5 4 35 44 

6 UC-06 4 4 4 5 10 4 8 7 46 58 

7 UC-07 10 10 2 8 10 10 10 7 67 84 

8 UC-08 10 7 4 5 10 5 5 4 50 63 

9 UC-09 7 4 2 5 4 2 5 7 36 45 

10 UC-10 10 10 4 8 10 10 5 7 64 80 

11 UC-11 10 7 2 5 7 5 10 7 53 66 

12 UC-12 10 4 2 8 10 7 5 7 53 66 

13 UC-13 4 4 4 5 7 5 8 7 44 55 

14 UC-14 4 4 2 4 10 5 5 4 38 48 

15 UC-15 10 7 4 5 10 5 5 4 50 63 

16 UC-16 10 4 2 4 4 7 10 4 45 56 

17 UC-17 10 7 4 5 10 7 5 4 52 65 

18 UC-18 10 7 2 8 4 10 8 10 59 74 

19 UC-19 4 7 2 5 4 5 5 4 36 45 

20 UC-20 4 7 4 5 10 5 5 4 44 55 

21 UC-21 4 4 2 2 4 5 5 4 30 38 

22 UC-22 10 7 4 5 4 5 8 7 50 63 

23 UC-23 10 4 2 4 10 5 8 4 47 59 

24 UC-24 10 10 4 5 7 5 8 2 51 64 

25 UC-25 4 4 4 5 4 7 5 2 35 44 

26 UC-26 10 7 4 8 10 10 8 7 64 80 

27 UC-27 7 7 2 5 4 5 5 4 39 49 

28 UC-28 10 10 4 5 10 5 5 4 53 66 

29 UC-29 4 7 4 5 10 2 5 2 39 49 

30 UC-30 4 4 2 5 10 4 5 7 41 51 

31 UC-31 10 4 4 5 10 10 5 7 55 69 

32 UC-32 10 7 2 4 10 5 10 10 58 73 
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA,  

DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

V
al

id
it

as
 

∑ X 242 191 94 171 254 189 211 182 

∑ X
2 

2090 1277 308 989 2222 1259 1523 1208 

∑ XY 12319 9511 4584 8566 12523 9481 10478 9168 

𝑟𝑥𝑦  0,801 0,545 0,248 0,764 0,435 0,633 0,569 0,606 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,349 

Kriteria Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid 

D
ay

a 

b
ed

a 

DB 0,91 0,36 0,27 0,41 0,36 0,36 0,56 0,42 

Kriteria 
Sangat 

baik 
Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Baik Baik 

T
in

g
k
at

 

K
es

u
k
ar

an
 

Mean 7,56 5,97 2,93 4,78 7,94 5,91 6,59 5,69 

TK  0,756 0,597 0,293 0,478 0,794 0,591 0,659 0,569 

Kriteria mudah sedang sukar Sedang mudah sedang sedang Sedang 

R
el

ia
b
il

it
as

 𝜎2 8,121 4,280 0,9661 2,351 6,434 0,460 4,116 5,402 

𝜎2
 total 36,160 

𝑟11 0,646 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,349 

 Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus yang digunakan adalah : 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 [𝑁  𝑋2 − ( 𝑋)
2

][𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)
2

]

 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga 𝑟XY  > 

𝑟tabel , maka butir soal tersebut valid. 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

No Kode 
Butir 

Soal (𝑋) 
𝑌 𝑋2 𝑌2 𝑋𝑌 

1 U-1 4 43 16 1849 172 

2 U-2 10 61 100 3721 610 

3 U-3 10 61 100 3721 610 

4 U-4 4 35 16 1225 140 

5 U-5 4 35 16 1225 140 

6 U-6 4 46 16 2116 184 

7 U-7 10 67 100 4489 670 

8 U-8 10 50 100 2500 500 

9 U-9 7 36 49 1296 252 

10 U-10 10 64 100 4096 640 

11 U-11 10 53 100 2809 530 

12 U-12 10 53 100 2809 530 

13 U-13 4 44 16 1936 176 

14 U-14 4 38 16 1444 152 

15 U-15 10 50 100 2500 500 

16 U-16 10 45 100 2025 450 

17 U-17 10 52 100 2704 520 

18 U-18 10 59 100 3481 590 

19 U-19 4 36 16 1296 144 

20 U-20 4 44 16 1936 176 

21 U-21 4 30 16 900 120 

22 U-22 10 50 100 2500 500 

23 U-23 10 47 100 2209 470 

24 U-24 10 51 100 2601 510 

25 U-25 4 35 16 1225 140 

26 U-26 10 64 100 4096 640 
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27 U-27 7 39 49 1521 273 

28 U-28 10 53 100 2809 530 

29 U-29 4 39 16 1521 156 

30 U-30 4 41 16 1681 164 

31 U-31 10 55 100 3025 550 

32 U-32 10 58 100 3364 580 

Jumlah 242 1534 2090 76630 12319 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 [𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)
2

][𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)
2

]

 

𝑟𝑋𝑌 =
 32 × 12319 − (242 × 1534)

   32 × 2090 −  242 2 [ 32 × 76630 −  1534 2]
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,801 

Harga 𝑟𝑋𝑌  dikonsultasikan dengan harga 𝑟 pada tabel r product moment. 

Harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% dan 𝑁 = 32 adalah 0,349. 

Diperoleh 𝑟𝑋𝑌  > 𝑟tabel  , maka butir soal nomor 1 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES UJICOBA 

 

Untuk menghitung reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2   

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%,  jika harga 𝑟11 >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka soal tes ujicoba tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

𝜎𝑖
2 =

 𝑋2−
( 𝑋 )

2

𝑁

𝑁
      

𝜎1
2 =

2090 −
(242)2

32
32

 

      = 8,121 

𝜎2
2 =

1277 −
(191)2

32
32

 

       = 4,280 

𝜎3
2 =

308 −
(94)2

32
32

 

       = 0,996 

𝜎4
2 =

989 −
(171)2

32
32

 

       = 2,351 

 

 𝜎𝑖
2 = 8,121 + 4,280 + 0,996 + 2,351 + 6,434 + 4,460 + 4,116 + 5,402

12

𝑖=1
 

= 36,160  

 

𝜎𝑡
2 =

 𝑌2−
( 𝑌)

2

𝑁

𝑁
    

𝜎5
2 =

2222 −
(254)2

32
32

 

       = 6,434 

𝜎6
2 =

1259 −
(189)2

32
32

 

       = 4,460 

𝜎7
2 =

1523 −
(211)2

32
32

 

       = 4,116 

𝜎8
2 =

1208 −
(182)2

32
32

 

       = 5,402 
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=
76630 −

(1534)2

32
32

 

= 96,684 

 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2   

𝑟11 =  
32

32 − 1
  1 −

36,160

96,684
  

𝑟11 = 0,646 

Harga 𝑟11 dikonsultasikan dengan harga 𝑟 pada tabel r product moment. 

Harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% dan 𝑁 = 32 adalah 0,349. 

Diperoleh 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka soal tes uji coba reliabel. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus: 

    𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑃) =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

Dengan klasifikasi tingkat kesukaran sebagai berikut. 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 

0,30 < P ≤0,70 

0,70 < P ≤ 1,00 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Butir  𝑋 
Rata-

rata 

Skor 

Maksimum 
TK 

1 242 7,563 10 0,756 

2 191 5,969 10 0,597 

3 94 2,938 10 0,294 

4 153 4,781 10 0,478 

5 254 7,938 10 0,794 

6 189 5,906 10 0,591 

7 211 6,594 10 0,659 

8 182 5,688 10 0,569 

 

Hasil klasifikasi tiap butir soal adalah sebagai berikut. 

Butir Soal P Keterangan 

1 0,756 Mudah  

2 0,597 Sedang 

3 0,294 Sukar 

4 0,478 Sedang 
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5 0,794 Mudah  

6 0,591 Sedang 

7 0,659 Sedang 

8 0,569 Sedang 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL NOMOR 1 

Rumus: 

𝐷𝑃 =
𝐴 − 𝐵

𝑁(𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 )
 

Klasifikasi daya pembeda :  

DP ≤ 0,00, jelek sekali  

0,00 < DP ≤ 0,20, jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40, cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70, baik  

0,70 < DP ≤ 1,00, sangat baik 

Berikut perhitungan daya beda nomor 1 

No Kode 𝑋 𝑌 Keterangan 

1 U-7 10 67 

K
E

L
A

S
 A

T
A

S
 

2 U-10 10 64 

3 U-26 10 64 

4 U-2 10 61 

5 U-3 10 61 

6 U-32 10 58 

7 U-18 10 59 

8 U-31 10 55 

9 U-11 10 53 

10 U-12 10 53 

11 U-28 10 53 

12 U-17 10 52  
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13 U-24 10 51  

14 U-8 10 50  

15 U-15 10 50  

16 U-22 10 50  

17 U-23 10 47  

18 U-6 4 46  

19 U-16 10 45  

20 U-13 4 44  

21 U-20 4 44  

22 U-1 4 43 

K
E

L
A

S
 B

A
W

A
H

 

23 U-30 4 41 

24 U-27 7 39 

25 U-29 4 39 

26 U-14 4 38 

27 U-9 7 36 

28 U-19 4 36 

29 U-4 4 35 

30 U-5 4 35 

31 U-25 4 35 

32 U-21 4 30 

 
 

242 1534  
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 𝐴 = 110 

 𝐵 = 50 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 10 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 4 

𝐷𝑃 =
𝐴 − 𝐵

𝑁(𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 )
 

𝐷𝑃 =
110 − 50

32(10 − 4)
 

𝐷𝑃 = 0,909 

Karena daya beda 0,909 maka butir soal nomor 1 mempunyai daya beda sangat 

baik. 

 



 

 

 
 

SILABUS 
Sekolah : SMP Negeri 1 Kuwarasan 

Kelas : VII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II(dua) 

Standar Kompetensi     : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 
 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator berpikir 

kreatif 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber / Media 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segi empat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

 

Luas dan keliling 

persegi panjang, 

persegi, dan 

jajargenjang 

 

 Mendiskusikan sifat-

sifat persegi panjang 

dengan bantuan 

LKPD 

 Menemukan rumus 

keliling dan luas 

persegi panjang 

dengan bantuan 

LKPD 

 Menggunakan rumus 

kelliling dan luas 

persegi panjang 

untuk menyelesaikan 

masalah.   

 Kelancaran 

(fluency) : 

kemampuan 

menjawab 

masalah 

matematika 

secara tepat. 

 

 Keluwesan  
(flexibility): 

kemampuan 

menjawab 

masalah 

matematika, 

melalui banyak 

alternatif atau 

arah yang 

berbeda-beda. 
 

 Tugas 

individu 

 

 Tugas 

kelompok 

Uraian  Sebuah kebun berbentuk persegi 

panjang dengan panjang 20 m dan 

lebar 10 m. Jika di sekeliling 

kebun tersebut akan ditanami 

pohon pelindung dengan jarak 

antar pohon 5 m. Jika harga 1 

pohon pelindung adalah Rp 

20.000,00, berapakah total biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli 

pohon tersebut? 

 

2x40 menit .Sumber: 

Buku paket 

kelas VII 

Erlangga 

 

Media: 

LKPD (Lembar 

Kegiatan 

Peserta Didik) 

 Mendiskusikan sifat-

sifat persegi dengan 

bantuan LKPD 

 

 Tugas 

individu 

 

 Tugas 

kelompok 

Uraian  

 

Seorang kontraktor memenangkan 

tender pembuatan jalan di 

sekeliling taman kota. Apabila 

taman kota tersebut berbentuk 

persegi dengan panjang sisinya 

adalah 50 m dan jalan yang akan 

2x40menit 

 

 

 

2x40 menit 

Sumber: 

Buku paket 

kelas VII 

Erlangga 

 

Lam
p

iran
 3

4
 

1
73

 

L
am

p
iran

 1
5

 
1
2
1
 



 

 

 
 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator berpikir 

kreatif 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber / Media 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

   Menemukan rumus 

keliling dan luas 

persegi dengan 

bantuan LKPD 

 Menggunakan rumus 

kelliling dan luas 

persegi untuk 

menyelesaikan 

masalah.   

 Keaslian 

(originality): 

kemampuan 

menjawab 

masalah 

matematika 

dengan 

menggunakan 

bahasa, cara, 

atau idenya 

sendiri 

 

 Kerincian 

(elaboration): 

kemampuan 

mengembangkan, 

memperkaya 

suatu gagasan 

dan memperinci 

secara detail-

detail. 

  dibuat mempunyai lebar 1 m, 

sedangkan harga untuk pembuatan 

jalan tersebut memerlukan dana Rp 

100.000,00 / m
2
. Tentukan total 

biaya yang perlu dikeluarkan 

kontraktor tersebut untuk membuat 

jalan! 

2x40 menit Media: 

LKPD (Lembar 

Kegiatan 

Peserta Didik) 

 Mendiskusikan sifat-

sifat jajargenjang 

dengan bantuan 

LKPD 

 Menemukan rumus 

keliling dan luas 

jajargenjang dengan 

bantuan LKPD 

 Menggunakan rumus 

kelliling dan luas 

jajargenjang untuk 

menyelesaikan 

masalah.   

 Tugas 

individu 

 

 Tugas 

kelompok 

Uraian  Seorang arsitek akan membuat 

taman yang berbentuk jajargenjang 

dengan luas 192 m
2
. Jika arsitek 

tersebut menghendaki bahwa 

perbandingan antara alas dan 

tinggi taman tersebut adalah 3:4. 

Tentukan ukuran alas dan tinggi 

taman tersebut! 

 

2x40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Buku paket 

kelas VII 

Erlangga 

 

Media: 

LKPD (Lembar 

Kegiatan 

Peserta Didik) 

 

 
 

1
7

2
 

1
2
2
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan ke-1) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kuwarasan  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menghitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menemukan sifat-sifat persegi panjang. 

2. Menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

3. Menghitung keliling dan luas bangun persegi panjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas persegi panjang. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended peserta 

didik dapat : 

1. Menemukan sifat-sifat persegi panjang. 

2. Menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang. 

3. Menghitung keliling dan luas persegi panjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi 

panjang. 

 



124 
 

 
 

E. MATERI AJAR 

 

 

 

 

 

1. Pengertian Persegi Panjang 

Menurut Tampomas (2006:125), Persegi panjang adalah segiempat 

yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan satu sudutnya siku-siku. 

2.1.9.1.2 Sifat-sifat Persegi Panjang 

(5) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

(6) Tiap-tiap seudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. 

(7) Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. 

(8) Persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. 

(Adinawan, 2007:114) 

2. Keliling Persegi Panjang 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. 

Jika 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah persegi panjang dengan panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan keliling 𝐾, 

maka 𝐾 = 𝑝 + 𝑙 + 𝑝 + 𝑙, atau dapat ditulis sebagai: 

 

 

3. Luas Persegi Panjang 

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya. 

Apabila terdapat persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang 𝑝, lebar 𝑙, dan luas 

𝐿, maka luas persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dapat ditulis sebagai: 

 

 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : open-ended 

Metode : tanya jawab, diskusi, presentasi 

Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

A B 

C D 

𝑲 =  𝟐𝒑 +  𝟐𝒍 =  𝟐(𝒑 + 𝒍) 

 

𝑳 =  𝒑 𝒙 𝒍 
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

CIRC menurut Sutarno (2010) adalah sebagai berikut: 

(6) Fase pertama, yaitu orientasi 

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa 

tentang materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. 

(7) Fase kedua, yaitu organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan 

memperhatikan keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang 

materi yang akan dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme 

diskusi kelompok dan tugas yang harus diselesaikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

(8) Fase ketiga, yaitu pengenalan konsep 

Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu 

pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari 

keterangan guru, buku paket, film, kliping, poster atau media lainnya. 

(9) Fase keempat, yaitu publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan, 

memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di 

depan kelas. 

(10) Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi 

Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi 

yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh 

nyata dalam kehidupan seharihari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan 

untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No  Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 
1. Guru datang tepat waktu (disiplin) 

2. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa sebelum 

5’ 
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pelajaran (religius) 

3. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan mempersiapkan kondisi peserta didik 

(komunikatif) 

Fase 1: orientasi 

4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik daan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

serta menyebutkan manfaat materi yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model CIRC. Dalam model pembelajaran ini peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 orang dan beranggotakan 

peserta didik yang pandai, cukup pandai, dan kurang pndai 

sehingga dapat bekerja sama. Setiap kelompok diberi beberapa 

soal uraian, kemudian setiap anggota dalam kelompok tersebut 

saling membaca, menafsirkan isi soal, menuliskan 

penyelesaian secara urut, dan saling merevisi hasil pekerjaan. 

6. Guru memberikan apersepsi dengan meminta peserta didik 

untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berberntuk 

persegi panjang. 

2 Kegiatan Inti 
Fase 2: organisasi 

1. Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, 

menentukan ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar 

setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang. (elaborasi) 

2.  Setiap kelompok diberikan lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang berisi tentang materi diskusi sifat-sifat, keliling, 

dan luas persegi panjang (eksplorasi, elaborasi) 

Fase 3: pengenalan konsep 

3. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam kelompok 

70’ 
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untuk membahas permasalahan tersebut yang telah diberikan 

di dalam LKPD. (elaborasi, rasa ingin tahu, kerja sama) 

4. Guru mengawasi jalannya diskusi memeriksa perkembangan 

setiap kelompok dan memberikan arahan-arahan kepada 

kelompok yang mengalami kendala dalam diskusi 

menyelesaikan soal tersebut. 

Fase 4:publikasi 

5. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya atau melapor tentang hambatan yang dialami 

oleh anggota kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat 

menjamin bahwa setiap anggota kelompok telah memahami 

dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru. 

(komunikatif) 

6. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 

kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib 

mengerjakan soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan 

secara berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan 

kelompok.  

7. Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mngemukakan 

pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

8. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika 

diperlukan dan memberikan umpan balik serta evaluasi atas 

materi yang telah dipresentasikan secara singkat. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang dalam menyelesaikan tugas. (konfirmasi) 

10. Guru mempersilakan peserta didik kembali ketempat 

duduknya msaing-masing. 



128 
 

 
 

Fase 5: penguatan dan refleksi 

11. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan dari 

serangkaian diskusi yang telah terlaksana. 

12. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 

menjelang akhir waktu pembelajaran. 

3 Penutup 
1. Peserta didik dan guru bersama-sama melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran pada materi sifat-sifat, 

keliling, dan luas persegi panjang yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan tugas rumah dan meminta peserta didik 

untuk belajar materi sifat-sifat, keliling, dan luas persegi  pada 

pertemuan yang akan datang. (mandiri) 

3. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. (religius) 

5’ 

H. Alat Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar : 1. Adinawan, M.C. & Sugijono.2007.Matematika untuk 

                                    SMP Kelas VII. Jakarta:Erlangga. 

  2. Tampomas, H. 2006. Matematika Plus SMP Kelas VII 

     Semester Kedua. Jakarta: Yudhistira. 

Media atau Alat : LKPD, papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

       Semarang, Maret 2013 

       Peneliti  

 

 

       Apri Kurniawan 

       NIM 4101409014 

Guru Matematika 

 

Umi Salamah, S.Pd 

NIP 19600101 198403 2021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan ke-2) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kuwarasan  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menghitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menemukan sifat-sifat persegi.  

2. Menemukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Menghitung keliling dan luas persegi. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas persegi. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended peserta 

didik dapat : 

1. Menemukan sifat-sifat persegi. 

2. Menemukan rumus keliling dan luas persegi. 

3. Menghitung keliling dan luas persegi. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi. 

E. MATERI AJAR 

 

 

A B 

D C 
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1. Pengertian Persegi 

Menurut Tampomas (2006:114), persegi adalah segiempat yang 

semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. 

2. Sifat-sifat Persegi 

(7) Keempat sisinya sama panjang; 

(1) Kedua diagonal sama panjang; 

(2) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(3) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. 

(4) Diagonal membagi sudut menjadi dua sama besar. 

(5) Persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. 

(Adinawan, 2007: 114-115) 

3. Keliling Persegi 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Keliling 

persegi sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. Jika 𝐴𝐵𝐶𝐷  adalah 

persegi dengan sisi= s keliling 𝐾 , maka 𝐾 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 , atau dapat 

ditulis sebagai: 

 

4. Luas Persegi 

  Luas persegi sama dengan kuadrat panjang sisinya. Apabila 

terdapat persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷  dengan sisi 𝑠  dan luas 𝐿 , maka luas 𝐴𝐵𝐶𝐷  dapat 

ditulis sebagai berikut.        

 

 

 

 

 

 𝑲 =  𝟒𝒔 

 

𝑳 =  𝒔𝟐 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : open-ended 

Metode : tanya jawab, diskusi, presentasi 

Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

CIRC menurut Sutarno (2010) adalah sebagai berikut: 

(11) Fase pertama, yaitu orientasi 

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa 

tentang materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. 

(12) Fase kedua, yaitu organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan 

memperhatikan keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang 

materi yang akan dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme 

diskusi kelompok dan tugas yang harus diselesaikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

(13) Fase ketiga, yaitu pengenalan konsep 

Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu 

pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari 

keterangan guru, buku paket, film, kliping, poster atau media lainnya. 

(14) Fase keempat, yaitu publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan, 

memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di 

depan kelas. 

(15) Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi 

Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi 

yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh 

nyata dalam kehidupan seharihari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan 

untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No  Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 5’ 
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a. Guru datang tepat waktu (disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa sebelum 

pelajaran (religius) 

c. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan mempersiapkan kondisi peserta didik 

(komunikatif) 

Fase 1: orientasi 

d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik daan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

serta menyebutkan manfaat materi yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model CIRC. Dalam model pembelajaran ini peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 orang dan beranggotakan 

peserta didik yang pandai, cukup pandai, dan kurang pndai 

sehingga dapat bekerja sama. Setiap kelompok diberi beberapa 

soal uraian, kemudian setiap anggota dalam kelompok tersebut 

saling membaca, menafsirkan isi soal, menuliskan 

penyelesaian secara urut, dan saling merevisi hasil pekerjaan. 

f. Guru memberikan apersepsi dengan meminta peserta didik 

untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berberntuk 

persegi dan mengingatkan kembali materi sebelumnya yaitu 

tentang keliling dan luas persegi panjang. 

2 Kegiatan Inti 
Fase 2: organisasi 

13. Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, 

menentukan ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar 

setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang. (elaborasi) 

14.  Setiap kelompok diberikan lembar kegiatan peserta didik 

70’ 
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(LKPD) yang berisi tentang materi diskusi sifat-sifat, keliling, 

dan luas persegi (eksplorasi, elaborasi) 

Fase 3: pengenalan konsep 

15. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam 

kelompok untuk membahas permasalahan tersebut yang telah 

diberikan di dalam LKPD. (elaborasi, rasa ingin tahu, kerja 

sama) 

16. Guru mengawasi jalannya diskusi memeriksa 

perkembangan setiap kelompok dan memberikan arahan-

arahan kepada kelompok yang mengalami kendala dalam 

diskusi menyelesaikan soal tersebut. 

Fase 4:publikasi 

17. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya atau melapor tentang hambatan yang dialami 

oleh anggota kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat 

menjamin bahwa setiap anggota kelompok telah memahami 

dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru. 

(komunikatif) 

18. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 

kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib 

mengerjakan soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan 

secara berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan 

kelompok.  

19. Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mngemukakan 

pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

20. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika 

diperlukan dan memberikan umpan balik serta evaluasi atas 

materi yang telah dipresentasikan secara singkat. (konfirmasi) 

21. Guru memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 
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memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang dalam menyelesaikan tugas. (konfirmasi) 

22. Guru mempersilakan peserta didik kembali ketempat 

duduknya msaing-masing. 

Fase 5: penguatan dan refleksi 

23. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan dari 

serangkaian diskusi yang telah terlaksana. 

24. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 

menjelang akhir waktu pembelajaran. 

3 Penutup 
4. Peserta didik dan guru bersama-sama melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran pada materi sifat-sifat, 

keliling, dan luas persegi yang telah dipelajari. 

5. Guru memberikan tugas rumah dan meminta peserta didik 

untuk belajar materi keliling dan luas jajargenjang  pada 

pertemuan yang akan datang. (mandiri) 

6. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. (religius) 

5’ 

H. Alat Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar : 1. Adinawan, M.C. & Sugijono.2007.Matematika untuk 

                                    SMP Kelas VII. Jakarta:Erlangga. 

                                        2.Tampomas, H. 2006. Matematika Plus SMP Kelas VII 

   Semester Kedua. Jakarta: Yudhistira. 

Media atau Alat : LKPD, papan tulis, kapur, dan spidol 

I. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

       Semarang, Maret 2013 

       Peneliti  

 

        

Apri Kurniawan  

NIM 4101409014

Guru Matematika 

 

Umi Salamah, S.Pd 

NIP 19600101 198403 2021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Pertemuan ke-3) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kuwarasan  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menghitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menemukan sifat-sifat jajargenjang. 

2. Menemukan rumus keliling dan luas jajargenjang. 

3. Menghitung keliling dan luas jajargenjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas jajargenjang. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended peserta 

didik dapat : 

1. Menemukan sifat-sifat jajargenjang. 

2. Menemukan rumus keliling dan luas jajargenjang. 

3. Menghitung keliling dan luas jajargenjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas 

jajargenjang. 
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E. MATERI AJAR 

 

 

 

 

1. Pengertian Jajargenjang 

Menurut Tampomas(2006:99), jajargenjang adalah segi empat yang 

kedua pasang sisinya sejajar . 

2. Sifat-sifat Jajargenjang 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(3) Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan ialah 180
o
 

(4) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(Adinawan, 2007: 98-99) 

3. Keliing Jajargenjang 

Menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan cara 

menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar 

adalah sama panjang.  

 

 

 
Apabila panjang 2 sisi yang tidak sejajar masing-masing adalah m dan n, 

maka keliling jajargenjang ditentukan oleh: 

 

 

4. Luas Jajargenjang 

Apabila terdapat jajar genjang ABCD dengan alas a, tinggi t, dan luas 

L, maka luas jajargenjang ABCD dapat ditulis sebagai berikut : 

 

A B 

D 
C 

𝑳 = 𝒂. 𝒕 

 

Keliling = m + n + m + n = 2(m + n) 

n

n

n 

n

n 

m

m 

m

m 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan : open-ended 

Metode : tanya jawab, diskusi, presentasi 

Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

CIRC menurut Sutarno (2010) adalah sebagai berikut: 

(1) Fase pertama, yaitu orientasi 

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa 

tentang materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. 

(2) Fase kedua, yaitu organisasi 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan 

memperhatikan keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang 

materi yang akan dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme 

diskusi kelompok dan tugas yang harus diselesaikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

(3) Fase ketiga, yaitu pengenalan konsep 

Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu 

pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari 

keterangan guru, buku paket, film, kliping, poster atau media lainnya. 

(4) Fase keempat, yaitu publikasi 

Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan, 

memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di 

depan kelas. 

(5) Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi 

Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi 

yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh 

nyata dalam kehidupan seharihari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan 

untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No  Kegiatan Waktu 
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1 Pendahuluan 
a. Guru datang tepat waktu (disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam, memimpin berdoa sebelum 

pelajaran (religius) 

c. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan mempersiapkan kondisi peserta didik 

(komunikatif) 

Fase 1: orientasi 

d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik daan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

serta menyebutkan manfaat materi yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model CIRC. Dalam model pembelajaran ini peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 orang dan beranggotakan 

peserta didik yang pandai, cukup pandai, dan kurang pndai 

sehingga dapat bekerja sama. Setiap kelompok diberi beberapa 

soal uraian, kemudian setiap anggota dalam kelompok tersebut 

saling membaca, menafsirkan isi soal, menuliskan 

penyelesaian secara urut, dan saling merevisi hasil pekerjaan. 

f. Guru memberikan apersepsi dengan meminta peserta didik 

untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berberntuk 

jajargenjang dan mengingatkan kembali materi sebelumnya 

yaitu tentang keliling dan luas persegi. 

5’ 

2 Kegiatan Inti 
Fase 2: organisasi 

25. Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, 

menentukan ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar 

setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang. (elaborasi) 

26.  Setiap kelompok diberikan lembar kegiatan peserta didik 

70’ 
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(LKPD) yang berisi tentang materi diskusi sifat-sifat, keliling, 

dan luas jajargenjang (eksplorasi, elaborasi) 

Fase 3: pengenalan konsep 

27. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam 

kelompok untuk membahas permasalahan tersebut yang telah 

diberikan di dalam LKPD. (elaborasi, rasa ingin tahu, kerja 

sama) 

28. Guru mengawasi jalannya diskusi memeriksa 

perkembangan setiap kelompok dan memberikan arahan-

arahan kepada kelompok yang mengalami kendala dalam 

diskusi menyelesaikan soal tersebut. 

Fase 4:publikasi 

29. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya atau melapor tentang hambatan yang dialami 

oleh anggota kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat 

menjamin bahwa setiap anggota kelompok telah memahami 

dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru. 

(komunikatif) 

30. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 

kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib 

mengerjakan soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan 

secara berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan 

kelompok.  

31. Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mngemukakan 

pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

32. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika 

diperlukan dan memberikan umpan balik serta evaluasi atas 

materi yang telah dipresentasikan secara singkat. (konfirmasi) 

33. Guru memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 
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memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang dalam menyelesaikan tugas. (konfirmasi) 

34. Guru mempersilakan peserta didik kembali ketempat 

duduknya msaing-masing. 

Fase 5: penguatan dan refleksi 

35. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan dari 

serangkaian diskusi yang telah terlaksana. 

36. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 

menjelang akhir waktu pembelajaran. 

3 Penutup 
7. Peserta didik dan guru bersama-sama melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran pada materi sifat-sifat, 

keliling, dan luas jajargenjang yang telah dipelajari. 

8. Guru memberikan tugas rumah dan meminta peserta didik 

untuk belajar persiapan evaluasi pada pertemuan yang akan 

datang. (mandiri) 

9. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. (religius) 

5’ 

H. Alat Dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar : 1. Adinawan, M.C. & Sugijono.2007.Matematika untuk 

                                    SMP Kelas VII. Jakarta:Erlangga. 

                                        2. Tampomas, H. 2006. Matematika Plus SMP Kelas VII 

   Semester Kedua. Jakarta: Yudhistira. 

Media atau Alat : LKPD, papan tulis, kapur, spidol 

I. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

       Semarang, Maret 2013 

       Peneliti  

 

 

       Apri Kurniawan 

       NIM 4101409014

Guru Matematika 

 

Umi Salamah, S.Pd 

NIP 19600101 198403 2021 
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Kelompok :  

1. …………...........……………………………... 

2. …………...........…………………………....... 

3. …………...........……………………………... 

4. …………...........……………………………... 

Kelas : …………………………………………. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan sifat-

sifat persegi panjang. 

2. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang. 

3. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menghitung keliling 

dan luas persegi panjang. 

4. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menyelesaiakan 

masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang. 

 

Kompetensi Dasar: 

Mehitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
 

Materi Pokok : Segiempat 
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Pada gambar di atas, persegi panjang ABCD dibalik menurut sumbu 

simetri PQ, maka: 

A menempati ....., ditulis A  .... 

D menempati ....., ditulis D  .... 

AD  .... 

Jadi, AD = .... 

 

 

 

 

Pada gambar di atas, persegi panjang ABCD dibalik menurut sumbu 

simetri RS, maka: 

A menempati ...., ditulis A  .... 

B menempati ...., ditulis B  .... 

AB  ..... 

Jadi, AB = ..... 

 Karena AD = ..... dan AB = .... , maka dapat disimpulkan hal berikut ini. 

  

 

1. Sifat-Sifat Persegi Panjang 

A. Sifat 1 

Dalam setiap persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama ............................. 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Ubin-ubin yang berbentuk persegi panjang dapat digeser sepanjang baris 

ke kanan atau ke kiri dan sepanjang lajur ke atas atau ke bawah. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan selalu 

mempunyai jarak yang tetap. Karena jarak sisi-sisi yang berhadapan selalu tetap, 

maka dikatakan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

∠𝐴 menempati ∠…, ditulis ∠𝐴 → ∠… 

∠𝐶 menempati ∠…, ditulis ∠𝐶 → ∠… 

Jadi ∠𝐴 = ∠…   ..................... (1) 

        ∠𝐶 = ∠…           ...................... (2) 

 

Dalam setiap persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan ............................. 

B. Sifat 2 
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 Perhatikan gambar di atas! 

∠𝐴 menempati ∠…, ditulis ∠𝐴 → ∠… 
∠𝐵 menempati ∠…, ditulis ∠𝐵 → ∠… 

Jadi ∠𝐴 = ∠…   ..................... (3) 

        ∠𝐵 = ∠…           ...................... (4) 

Dari persamaan (1) sampai dengan (4), dapat disimpulkan hal berikut ini. 

∠𝐴 = ∠…   ................. (1) 

            ∠𝐵 = ∠…  ................. (4) 

                         ∠𝐶 = ∠… ................. (2) 

Jadi ∠𝐴 = ∠… = ∠𝐶 = ∠… 

 

 

 

  

 

 

Selanjutnya perhatikan gambar di atas! Empat buah persegi panjang 

diletakan bersisian seperti diperlihatkan gambar di atas. Ternyata keempat bangun 

itu dapat menutup bidang datar tanpa celah dan tidak seling mentupi. Hal ini 

menunjukkan bahwa empat sudut persegi panjang membentuk sudut satu putaran 

penuh (360
o
) 

Jadi, besar tiap-tiap sudut persegi panjang= 
360𝑜

4
= ⋯ 

 

 

Dalam setiap persegi panjang, tiap-tiap sudutnya sama ............................. 

Dalam setiap persegi panjang, tiap-tiap sudutnya merupakan sudut  

............................. (90
o
) 
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Perhatikan gambar di atas. Persegi panjang ABCD dibalik menurut sumbu 

PQ, maka: 

A menempati ...., ditulis A  .... 

C menempati ...., ditulis C  .... 

Jadi AC = .... 

Dengan demikian, dapat disimpulkan hal berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena OA = .... dan OC = .... , maka dapat disimpulkan hal berikut ini. 

 

C. Sifat 3 

AC  .... 

Diagonal-diagonal dalam setiap persegi panjang sama .................... 

Letak 1 Letak 2 Letak 3 

Pada letak 2, persegi panjang ABCD 

diputar 
1

2
 putaran pada pusat O, maka: 

O  ..... 

A  ..... 

OA  ..... 

Jadi, OA = ..... 

Pada letak 3, persegi panjang ABCD 

diputar 
1

2
 putaran pada pusat O, maka: 

O  ..... 

B  ..... 

OB  ..... 

Jadi, OB = ..... 

Diagonal-diagonal dalam setiap persegi panjang berpotongan dan saling 

membagi dua sama .................... 
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SIMPULAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D. Sifat 4 

Dalam setiap persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan ..... cara 

1. Sisi-sisi suatu persegi panjang sama ................. dan ................. 

2. Keempat sudut suatu persegi panjang sama .............., besarnya ...... 

3. Kedua diagonalnya sama ........ dan saling membagi dua sama.......... 

4.  Persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan ......... cara 

Letak 1 Letak 2 Letak 3 Letak 4 

........ .......... 
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ABCD adalah persegi panjang 

AB = panjang = p dan BC = lebar = l 

Maka, AB = ….= p dan BC = ….= l 

Jadi keliling persegi panjang ABCD = AB + BC + …+ … 

  = p + l + … + … 

  = 2 … + 2… 

  = 2 ( … +…) 

 

 

 

 

Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang semua sisi persegi panjang. 

Perhatikan gambar di samping! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai persegi panjang ABCD. Jika panjang = p , lebar = l , dan keliling 

= K , maka : 

  

2. Keliling dan Luas Persegi Panjang 

A. Keliling Persegi Panjang 

K = 2(.... + ....) 
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Untuk mendapatkan rumus luas persegi panjang, perhatikanlah daftar berikut ini. 

 

Dipunyai persegi panjang ABCD. Jika panjang = p , lebar = l , dan luas = 

L , maka : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Persegi 

Panjang 
panjang lebar luas 

 

 
 

.. ... 2 =... × ... 

 

 
 

... ... 6 =... × ... 

 

 
 

... ... ... = ... × ... 

 

 

 

 

 

 

p ... L = ...× ... 

B. Luas Persegi Panjang 

l 

p 

L = .... x ..... 
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LATIHAN SOAL 

1. Seorang arsitek akan membangun sebuah kolam renang yang berbentuk 

persegi panjang dengan luas 120 m
2
. Tolong bantu arsitek tersebut untuk 

menentukan ukuran kolam renang tersebut yang memungkinkan! 

Penyelesaian: 

Diketahui : sebuah kolam renang berbentuk ............................... 

    Luas kolam renang tersebut = ..... m
2
 

Ditanya  : ........................................................? 

Jawab: 

L = ..... m
2
 

Luas persegi panjang = .... x .... 

⇔120 = ..... x ..... 

⇔ 𝑝 =
120

…
 

Jika l = 4 maka p = 
120

4
= ⋯ 

Jika l = 6 maka 𝑝 =
120

…
= ⋯ 

Jika l = ... maka  𝑝 =
120

…
= ⋯ 

Jika l = ... maka  𝑝 =
120

…
= ⋯ 

 Jadi kemungkinan ukuran yang memungkinkan untuk membuat kolam 

renang dengan luas 120 m
2
 antara lain: 

Ukuran 1 : panjang = .... m dan lebar = 4 m 

Ukuran 1 : panjang = .... m dan lebar = 6 m 

Ukuran 1 : panjang = .... m dan lebar =...  m 

Ukuran 1 : panjang = .... m dan lebar =...  m 

 

2. Pak Alex adalah seorang peternak kambing. Dia mempunyai pagar 

sepanjang 100 m yang digunakan untuk memagari kandang kambingnya 

yang berbentuk persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar kandang 

kambing Pak Alex adalah 3:2. Hitunglah panjang dan lebarnya! 
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Penyelesaian: 

Diketahui : kandang kambing berbentuk persegi panjang 

    Panjang pagar = ..... m 

    Perbandingan panjang dan lebar = ... : ... 

Ditanya : ........................................................ 

Jawab: 

Panjang pagar = ................... kandang kambing = .... m 

Misalkan p = panjang  

     l = lebar 

       K = 2( p +l) 

⟺ ⋯ = 2( 𝑝 + 𝑙) 

⟺
…

2
= 𝑝 + 𝑙 

⟺ ⋯ = 𝑝 + 𝑙        (1) 

Perbandingan panjang dan lebar = ... : ... 

   𝑝: 𝑙 = ⋯ ∶  … 

⟺
𝑝

𝑙
=

…

…
 

Cara 1: 

𝑝

𝑙
=

…

…
 

⟺ 𝑝 =
…

…
𝑙 

Substitusikan ke pers (1), diperoleh: 

… = 𝑝 + 𝑙 

⟺ ⋯ =
…

…
𝑙 + 𝑙 

⟺ ⋯ =
…

…
𝑙 

⟺ 𝑙 = ⋯ 

Diperoleh ... = p + ...  ⟺ 𝑝 = ⋯ 

Jadi panjang kandang kambing pak Alex adalah ..... m dan lebarnya ..... m 

𝑝

𝑙
=

…

…
 

⟺ 𝑙 =
…

…
𝑝 

… = 𝑝 + 𝑙 

⟺ ⋯ = 𝑝 +
…

…
𝑝 

⟺ ⋯ =
…

…
𝑝 

⟺ 𝑝 = ⋯ 

Cara 2: 

Substitusikan ke pers (1), diperoleh: 

Diperoleh ... =... + l  ⟺ 𝑙 = ⋯ 
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3. Pak Slamet adalah seorang arsitek, dia ingin membuat taman yang 

rancangannya seperti pada gambar di bawah ini. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Penyelesaian: 

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

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

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

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

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

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

Tentukan : 

a. Jika pada pinggir-pinggir taman 

akan diberi pagar, tentukan 

panjang pagar yang diperlukan 

untuk menutupi semua taman 

tersebut. 

b. Luas taman tersebut. 
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Kelompok :  

1. …………...........……………………………... 

2. …………...........…………………………....... 

3. …………...........……………………………... 

4. …………...........……………………………... 

Kelas : …………………………………………. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 

Tujuan Pembelajaran: 

5. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan sifat-

sifat persegi. 

6. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling dan luas persegi. 

7. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menghitung keliling 

dan luas persegi. 

8. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menyelesaiakan 

masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi. 

 

Kompetensi Dasar: 

Mehitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
 

Materi Pokok : Segiempat 
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Perhatikan gambar di atas! Persegi ABCD dibalik menurut diagonal AC, 

maka: 

A  ....   C  .... 

B  ....   B  .... 

AB  ....   CB  .... 

Jadi AB = ........ (1)  Jadi CB = .......... (2) 

  

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Persegi ABCD dibalik menurut diagonal BD, 

maka: 

A  ....   A  .... 

B  ....   D  .... 

AB  ....   AD  ....... 

Jadi AB = ...... (3)  Jadi AD = ........ (4) 

3. Sifat-Sifat Persegi 

E. Sifat 1 
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Dari hasil tersebut didapat: 

AB = .......   (1) 

           AD = .....  (4) 

            CD = ..... (2) 

Jadi AB = ...... = ...... = ....... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perhatikan gambar di atas! Persegi ABCD dibalik menurut diagonal 

AC, maka : 

 ∠𝐵𝐴𝐶 → ∠…          ∠𝐴𝐶𝐵 → ∠… 

Jadi ∠𝐵𝐴𝐶 =  ∠…  Jadi ∠𝐴𝐶𝐵 =  ∠… 

Karena ∠𝐵𝐴𝐶 =  ∠…    dan ∠𝐴𝐶𝐵 =  ∠…    , maka diagonal AC 

membagi ∠𝑨 dan ∠𝑪 menjadi dua bagian yang sama .............. 

 

 

 

 

Panjang sisi-sisi setiap persegi adalah sama ............................. 

F. Sifat 2 
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Perhatikan gambar di atas! Persegi ABCD dibalik menurut diagonal BD, 

maka: 

∠𝐴𝐵𝐷 → ∠…          ∠𝐴𝐷𝐵 → ∠… 

Jadi ∠𝐴𝐵𝐷 =  ∠…  Jadi ∠𝐴𝐷𝐵 =  ∠… 

Karena ∠𝐴𝐵𝐷 =  ∠…    dan ∠𝐴𝐷𝐵 =  ∠…    , maka diagonal AC 

membagi ∠𝑩 dan ∠𝑫 menjadi dua bagian yang sama .............. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Perhatikan gambar di atas! Persegi ABCD diputar 
1

4
 putaran dengan 

pusat O, maka: 

         ∠𝐷𝑂𝐶 → ⋯          ∠𝐶𝑂𝐵 → ⋯ 

Jadi,  ∠𝐷𝑂𝐶 = ⋯   Jadi, ∠𝐶𝑂𝐵 = ⋯ 

        ∠𝐵𝑂𝐴 → ⋯          ∠𝐴𝑂𝐷 → ⋯ 

Jadi, ∠𝐵𝑂𝐴 = ⋯    Jadi, ∠𝐴𝑂𝐷 = ⋯  

 

 

Diagonal-diagonal dalam setiap persegi membagi sudut menjadi dua sama 

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

G. Sifat 3 
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Dari hasil-hasil di atas dapat disimpulkan bahwa: 

∠𝐴𝑂𝐷 = ∠…   =  ∠…   = ∠… 

∠𝐴𝑂𝐷 + ∠…  +  ∠…  + ∠…     = 360𝑜  (satu putaran penuh) 

Jadi, ∠𝐴𝑂𝐷 = ∠…   =  ∠…   = ∠…     =
360𝑜

4
  

                   = ⋯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagonal-diagonal dalam setiap persegi berpotongan membentuk sudut  

......................... (90
o
) 

H. Sifat 4 

Dalam setiap persegi dapat menempati bingkainya dengan ..... cara 

Letak 1 Letak 2 Letak 3 Letak 4 

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

Letak 8 Letak 7 Letak 6 Letak 5 

......... ......... ......... ......... 
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ABCD adalah persegi  

AB = sisi persegi= s  

Maka, AB = ….= .... = .... = s 

Jadi keliling persegi ABCD = AB + BC + …+ … 

                                   = s + s + … + … 

                                   = 4.... 

                                    

 

SIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keliling persegi adalah jumlah panjang semua sisi persegi. 

  

  

 Perhatikan gambar di samping! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

6. Semua sisi persegi sama ............. 

7. Diagonal-siagonal persegi membagi sudut menjadi dua sama .......... 

8. Diagonal-diagonal peregi berpotongan membentuk sudut .............. 

9. Persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan ......... cara 

4. Keliling dan Luas Persegi  

A. Keliling Persegi 
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Dipunyai persegi ABCD. Jika sisi persegi = s  dan keliling = K , maka : 

  

 

 

 

 

Gambar persegi 

 
sisi luas 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

s L = ... x ... 

 

Dipunyai persegi ABCD. Jika sisi persegi = s  dan luas = L , maka : 

  

K = 4.... 

B. Luas Persegi 

L = .... x .....         atau L = .... 
2
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LATIHAN SOAL 

1. Seorang tukang bangunan diperintahkan oleh mandornya untuk memasang 

keramik yang berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm pada lantai 

yang berbentuk persegi panjang dengan luas 180 m
2
. Tentukan ukuran 

lantai yang mungkin dan berapa banyak keramik yang diperlukan! 

Penyelesaian: 

Diketahui: keramik berbentuk persegi dengan ukuran ... cm x ... cm 

       Lantai berbentuk persegi panjang dengan luas ..... m
2
 

Ditanya: ...................................................................... 

Jawab: 

Luas lantai = ..... m
2
 

       L = p x l 

⟺ ....= p x l 

⟺ 𝑝 =
…

𝑙
 

Jika l = 3, maka 𝑝 =
…

3
= ⋯ 

Jika l = ..., maka 𝑝 =
…

…
= ⋯ 

Jika l = ..., maka 𝑝 =
…

…
= ⋯ 

Jika l = ..., maka 𝑝 =
…

…
= ⋯ 

Luas keramik  = .... x ... 

  = ..... cm
2
 

  = ..... m
2
 

Banyak keramik = 
𝑙𝑢𝑎𝑠  𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

𝑙𝑢𝑎𝑠  𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘
 

           =
180

…
 

                           = ... 

Jadi ukuran lantai yang mungkin: 

Jika l= 3  m maka p = .....m 

Jika l= ... m maka p = .....m 

Jika l= ... m maka p = .....m 

Jika l= ... m maka p = .....m 

Dan banyak keramik yang dibutuhkan untuk lantai tersebut adalah .......... 
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2. Pak Banu mempunyai kebun berbentuk persegi dengan panjang sisinya 

9m. Dia mempuyai uang Rp 463.00,00 yang akan digunakan untuk 

membeli pohon mangga yang akan ditanamnya mengelilingi kebunnya dan 

untuk keperluannya sehari-hari. Berapa pohon mangga yang bisa ditanam 

pada kebunnya dan tentukan jarak antar pohon mangga tersebut serta sisa 

uang yang bisa digunakan Pak Banu untuk keperluannya sehari-hari jika 

harga 1 pohon mangga adalah Rp20.000,00? 

Penyelesaian: 

Diketahui: kebun berbentuk ............... 

       Panjang sisi kebun = ... m        

       Uang Pak Banu = ..................................... 

       Harga 1 pohon mangga = .................................. 

Ditanya: .................................................................................................... 

Jawab: 

Keliling kebun = keliling .................. 

  = 4 x ........ 

  = 4 x ..... 

  = ...... 

 Jika pohon mangga yang dibeli = 15 pohon, maka total biaya = 15 x 

......................... = .................................... 

Sisa uang untuk keperluan sehari-hari = 463.000-................ = ................... 

Jarak antar pohon =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛
 

       = 
……

15
 

                =...... 

Jika pohon mangga yang dibeli =... pohon, maka total biaya =.... x 

......................... = .................................... 

Sisa uang untuk keperluan sehari-hari = 463.000-................ = ................... 

Jarak antar pohon =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛
 

       = 
……

…
 

                =...... 
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Jika pohon mangga yang dibeli =... pohon, maka total biaya =.... x 

......................... = .................................... 

Sisa uang untuk keperluan sehari-hari = 463.000-................ = ................... 

Jarak antar pohon =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛
 

       = 
……

…
 

                =...... 

 

3. Seorang arsitek ingin membangun taman di dua tempat yang berbeda 

tetapi dengan luas yang sama. Taman yang satu berbentuk persegi panjang 

dan taman yang satunya berbentuk persegi. Setelah taman tersebut jadi, 

maka pada keliling taman-taman tersebut akan ditanami pohon cemara 

dengan jarak antarpohon 2m. Ayo bantu arsitek tersebut membuat ukuran 

yang mungkin untuk taman-tamannya serta tentukan banyak pohon cemara 

yang dibutuhkan  pada masing-masing taman! 

Penyelesaian: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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Materi Pokok : Segiempat 

Kompetensi Dasar: 

Mehitung keliling dan luas berbagai bangun segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
 

 

Tujuan Pembelajaran: 

9. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan sifat-

sifat jajargenjang. 

10. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling dan luas jajargenjang. 

11. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menghitung keliling 

dan luas jajargenjang. 

12. Dengan menggunakan LKPD peserta didik dapat menyelesaiakan 

masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas jajargenjang. 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 

Kelompok :  

1. …………...........……………………………... 

2. …………...........…………………………....... 

3. …………...........……………………………... 

4. …………...........……………………………... 

Kelas : …………………………………………. 
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Perhatikan gambar di atas! Jajargenjang ABCD diputar setengah putaran 

pada O, maka: 

AD  ..... 

Jadi, AD = ..... dan AD // ....... 

AB  ..... 

Jadi AB = ..... dan AB // ...... 

Karena AB # ..... dan BC # ....... (# dibaca sama dan sejajar), maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sifat-Sifat Jajargenjang 

I. Sifat 1 

Pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sama ............... 

dan .................. 

J. Sifat 2 
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Perhatikan gambar di atas! Jajargenjang ABCD diputar setengah putaran 

pada O, maka: 

 ∠𝐷𝐴𝐵 → ∠… . Jadi,  ∠𝐷𝐴𝐵 = ∠… 

∠𝐴𝐷𝐶 → ∠… . Jadi,  ∠𝐴𝐷𝐶 = ∠… 

 Karena ∠𝐷𝐴𝐵 = ∠…  dan ∠𝐴𝐷𝐶 = ∠…  , maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar dsamping! 

Pada jajargenjang ABCD, AB // ..... dan AD // ...... 

Karena AB // ...., maka: 

∠𝐴 + ∠𝐷 = ⋯   (sudut dalam sepihak) 

∠𝐵 + ∠𝐶 = ⋯   (sudut dalam sepihak) 

Karena AB // ...., maka: 

∠𝐴 + ∠𝐷 = ⋯   (sudut dalam sepihak) 

∠𝐵 + ∠𝐶 = ⋯   (sudut dalam sepihak) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: 

 

 

 

 

 

Pada setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan sama 

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

K. Sifat 3 

Pada setiap jajargenjang, jumlah besar sudut-sudut yang 

berdekatan adalah ........  
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Perhatikan gambar di atas! Jajargenjang ABCD diputar setengah putaran 

pada O, maka: 

OA  .....   OB  .... 

     Jadi, OA = ......      Jadi, OB = ...... 

Karena OA = ..... dan OB = ....., maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

 

 

SIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

  

L. Sifat 4 

Pada setiap jajargenjang, kedua diagonalnya saling membagi dua 

sama ........  

10. Sisi-sisi yang berhadapan sama ............... dan ................ 

11. Sudut-sudut yang berhadapan sama ................. 

12. Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah ....... 

13. Kedua diagonal saling membagi dua sama .............. 
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ABCD adalah jajargenjang 

AB = ….= a       dan  AD = .... = b 

Jadi keliling jajargenjang ABCD = AB + BC + …+ … 

                                          = a + b + … + … 

                                          = 2....+2...... 

                                          = 2 (...+...) 

                                    

 

 

 

 

 Keliling jajargenjang adalah jumlah semua sisi jajargenjang. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai jajargenjang ABCD. Jika sisi jajargenjang = a  , sisi yang 

satunya = b ,dan keliling = K , maka : 

  

 

 

  

 

 

6. Keliling dan Luas Persegi  

C. Keliling Jajargenjang 

K = 2(...+...) 
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Perhatikan gambar di atas! Gambar (i) adalah jajargenjang dengan alas a dan 

tinggi t, kemudian dipotong seperti ditunjukkan pada gambar (ii) dan selanjutnya 

dirangkai seperti gambar (iii). Luas bangun (i) sama dengan luas bangun (iii). 

Luas bangun (iii) adalah ..... x ..... 

Karena luas bangun (i) sama dengan luas bangun (iii) ,maka luas bangun (i) = .... 

x.... 

 

Dipunyai jajargenjang ABCD. Jika alas jajargenjang = a  , tinggi jajargenjang= t , 

dan luas = L , maka : 

 

 

  

D. Luas Jajargenjang 

(i) 
(ii) 

(iii) 

L = .... x .....          
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LATIHAN SOAL 

1. Di sebuah desa terdapat 4 orang petani yang mempunyai sawah berbentuk 

jajargenjang yang luasnya sama yaitu 100 m
2
. Ayo tentukan keempat 

ukuran sawah milih petani tersebut yang memungkinkan jika tidak ada 

sawah petani yang ukurannya sama. 

Penyelesaian: 

Diketahui: sawah berbentuk .................... 

       Luas sawah = ..................... m
2
 

Ditanya: .............................................................................................. 

Jawab: 

Luas sawah = ..... m
2
 

Luas sawah = luas ................... 

         = a x t 

        L = a x t 

⟺ ⋯ = 𝑎𝑥𝑡 

⟺ 𝑎 =
…

𝑡
 

Jika t = 5 maka 𝑎 =
…

5
= ⋯ 

Jika t = ... maka 𝑎 =
…

…
= ⋯ 

Jika t = ... maka 𝑎 =
…

…
= ⋯ 

Jika t = ... maka 𝑎 =
…

…
= ⋯ 

Jadi ukuran sawah milik petani-petani tersebut yang memungkinkan 

Sawah petani 1 : alas = ..... m dan tinggi = 5  m 

Sawah petani 2 : alas = ..... m dan tinggi = ... m 

Sawah petani 3 : alas = ..... m dan tinggi = ... m 

Sawah petani 4 : alas = ..... m dan tinggi = ... m 

 

2. Seorang arsitektur akan membangun sebuah taman yang berbentuk 

jajargenjang dengan luas 192 m
2
. Jika arsitek tersebut menginginkan 

perbandingan antara panjang dan tinggi taman adalah 3:4, ayo bantu 

arsitek tersebut untuk menentukan berapa ukuran panjang dan lebarnya. 
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Penyelesaian: 

Diketahui: taman berbentuk ................... 

       Luas taman = .... m
2
 

       Perbandingan panjang dan tinggi = ... : .... 

Ditanya: ...................................................................................................... 

Jawab: 

Luas = .... m
2
 

       𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⟺ ⋯ = 𝑎 × 𝑡    (1) 

  Perbandingan alas dan tinggi = ... : ... 

    𝑎: 𝑡 = ⋯ ∶ … 

⇔
𝑎

𝑡
=

…

…
 

Cara 1: 

𝑎

𝑡
=

…

…
 

⟺ 𝑎 =
…

…
𝑡    (2) 

Substitusikan pers (2) ke pers (1) 

Diperoleh: 

… =
…

…
𝑡 × 𝑡 

⟺ ⋯ =
…

…
𝑡2 

⟺ ⋯ = 𝑡2 

⟺ 𝑡 = ⋯ 

Nilai t = .... substitusikan ke pers (2) 

Diperoleh: 

     𝑎 =
…

…
…     

⟺ 𝑎 = ⋯ 

 Jadi ukuran dari taman tersebut adalah alas = ... m dan tingginya = ... m 

𝑎

𝑡
=

…

…
 

… = 𝑎 ×
…

…
𝑎 

⟺ ⋯ =
…

…
𝑎2 

⟺ ⋯ = 𝑎2 

⟺ 𝑎 = ⋯ 

⟺ 𝑡 = ⋯ 

Cara 2: 

⟺ 𝑡 =
…

…
𝑎    (3) 

Substitusikan pers (3) ke pers (1) 

Diperoleh: 

Nilai a = .... substitusikan ke pers (3) 

Diperoleh: 

     𝑡 =
…

…
…     
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3. Seorang tukang kebun akan membentuk taman yang berbentuk 

jajargenjang seperti pada gambar. Di tengah-tengah kebun tersebut akan 

dibangun sebuah kolam berbentuk jajargenjang dengan keliling dari kolam 

adalah seperempat dari keliling taman tersebut. Apabila disekitar kolam 

ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohon 5 m, tentukan banyak 

pohon cemara yang ditanam serta ukuran-ukuran kolam yang 

memungkinkan. 

 

Penyelesaian: 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................  
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KUIS PERSEGI PANJANG 

1. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 m dan lebar 

10 m. Jika di sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon pelindung 

dengan jarak antar pohon 5 m. Jika harga 1 pohon pelindung adalah Rp 

20.000,00, berapakah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli pohon 

tersebut? 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis  

No Jawaban Skor 

1.  Diketahui :  

kebun berbentuk persegi panjang  

Panjang kebun = 20 m  

Lebar kolam = 10 m  

Akan ditanam pohon pelindung di sekitar kebun 

Jarak antarpohon = 5 m 

Harga /pohon = Rp 20.000,00 

Ditanya:  

Biaya pembelian seluruhnya? 

Jawab:  

Keliling kebun  = keliling persegi panjang 

Keliling persegi panjang  = 2 ( p + l ) 

                                         = 2 (20+10) 

                                         = 60 

Karena jarak antarpohon pelindung = 5 m, maka jumlah pohon yang 

diperlukan = 
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔  𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑝𝑜 ℎ𝑜𝑛
=

60

5
= 12 

Total biaya pembelian pohon seluruhnya = banyaknya pohon x harga 

/pohon 

                   = 12 x 20000 

                   = 240000  

Jadi , biaya pembelian pohon seluruhnya adalah Rp. 240.000,00  

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Skor total 10 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 
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KUIS PERSEGI 

1. Seorang kontraktor memenangkan tender pembuatan jalan di sekeliling 

taman kota. Apabila taman kota tersebut berbentuk persegi dengan 

panjang sisinya adalah 50 m dan jalan yang akan dibuat mempunyai 

lebar 1 m, sedangkan harga untuk pembuatan jalan tersebut 

memerlukan dana Rp 100.000,00 / m
2
. Tentukan total biaya yang perlu 

dikeluarkan kontraktor tersebut untuk membuat jalan! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis  

 

No Jawaban Skor 

1.  Diketahui :  

Taman kota berbentuk persegi. 

Sisi taman kota = 60m 

Lebar jalan = 1 m 

Biaya pembuatan jalan per 1m
2
 = Rp. 100.000,00 

Ilustrasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya:  

Berapa seluruh biaya pembuatan jalan? 

Jawab:  

Luas taman kota = luas persegi 

                           =  ( s x s ) 

                           = 50 × 50 

                           = 2500 

Diperoleh taman kota yang berbentuk persegi adalah 2500 𝑚2. 

 Luas taman kota yang tidak dibuat jalan 

panjang sisi taman kota yang tidak dibuat jalan 

𝑠 = panjang sisi taman kota – 2 kali lebar jalan 

= 50 − 2(1) 

=50 − 2 

= 48 

𝐿𝑦𝑎𝑛𝑔𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛    = 𝑠 × 𝑠 

= 48 × 48  
= 2304 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Diperoleh luas daerah yang tidak dibuat jalan adalah 2304 𝑚2. 

 Luas jalan 

Ljalan = Ltaman  kota − Lyang  tidak  dibuat  jalan  

                                     = 2500 − 2304 

                                     = 196 

Jadi, luas jalan adalah 196 𝑚2. 

 Biaya yang dibuthkan= Ljalan × biaya per m2 

= 196 × 100.000 

= 19.600.000 

Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk membuat jalan adalah Rp. 

19.600.000,00. 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Skor total 10 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 
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KUIS JAJARGENJANG 

1. Seorang arsitek akan membuat taman yang berbentuk jajargenjang 

dengan luas 192 m
2

. Jika arsitek tersebut menghendaki bahwa 

perbandingan antara alas dan tinggi taman tersebut adalah 3:4. 

Tentukan ukuran alas dan tinggi taman tersebut! 

  

Lampiran 26 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis  

No Jawaban Skor 

1.  Diketahui :  

taman berbentuk jajargenjang 

luas taman = 192 m
2
 

perbandingan alas dan tinggi = 3:4 

Ditanya: 

Berapa ukuran alas dan tinggi taman? 

Jawab: 

Taman berbentuk jajargenjang 

    Luas = a x t 

⇔192  = a x t        (1) 

Perbandingan alas dan tinggi = 3:4 

⟺ 𝑎: 𝑡 = 3: 4 

⟺
𝑎

𝑡
=

3

4
 

⟺ 𝑎 =
3

4
𝑡       (2) 

Substitusikan pers (2) ke pers (1), diperoleh: 

192 =
3

4
𝑡 × 𝑡 

⇔ 192 =
3

4
𝑡2 

⟺ 256 = 𝑡2 

⟺ 𝑡 = 16 

Substitusikan nilai t = 16 ke pers (2), diperoleh: 

𝑎 =
3

4
(16) 

    = 12 

Jadi ukuran taman yang berbentuk jajargenjang adalah alas = 12 m dan 

tinggi = 16 m. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Skor total 10 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100  
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OBSERVASI 
AKTIVITAS 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS  PESERTA 

DIDIK (LPAPD) MENGGUNAKAN  PEMBELAJARAN 

MODEL CIRC DENGAN PENDEKATAN OPEN-

ENDED MATERI SEGIEMPAT 

Nama sekolah : SMP Negeri 1 Kuwarasan 

Mata pelajaran : Matematika 

Nama Siswa : .................................... 

Pertemuan ke : .....  

Petunjuk  : Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai!   

NO Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru     

2 Memperhatikan presentasi kelompok lain     

3 Keaktifan dalam mengajukan pertanyaan     

4 

Mampu bekerja sama dengan teman 

sekelompok dalam menyelesaikan 

permasalahan  

    

5 
Mampu mengemukakan pendapat atau 

merespon pertanyaan dalam diskusi kelompok 

    

6 
Mampu mendengarkan penjelasan/ percakapan 

dalam diskusi di kelompoknya 

    

7 
Mampu mendengarkan penjelasan/ presentasi 

dari kelompok lain 

    

8 
Membuat catatan penting/ menulis penjelasan 

guru  

    

9 Membuat catatan penting/ menulis hasil diskusi     

10 Mampu membuat kesimpulan hasil diskusi     

11 
Mampu menuliskan kalimat matematika sesuai 

permasalahan soal 

    

12 
Mampu membuat gambar/ilustrasi guna 

menyelesaikan masalah matematika 

    

13 Aktif mengikuti jalannya pembelajaran     

14 Siap menerima tugas berikutnya     

15 Aktif mengerjakan soal     

16 
Aktif mengikuti jalannya diskusi/ antusias 

dalam menyimak presentasi teman 

    

17 Aktif melaksanakan tugas di rumah     

18 Bersemangat dalam kegiatan pembelajaran     

19 Merasa senang dalam kegiatan pembelajaran     

20 Antusias dalam mengerjakan LKPD     



179 
 

 
 

      Kebumen, April 2013 

      Pengamat, 

 

 

      Umi Salamah, S.Pd 

      NIP 19600101 198403 2021 



 

 

DAFTAR REKAP PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

Kriteria penilaian: 

Presentasi Penilaian Aktivitas Siswa Dengan 
Penerapan  Model Pembelajaran Missouri 
Mathematics Project berbantuan Cabri 3D 

Kriteria 

25% ≤ 𝑥 < 43,75% Kurang Aktif 

43,75% ≤  𝑥 < 62,5% Cukup Aktif 

62,5% ≤  𝑥 < 81,25% Aktif 

81,25% ≤  𝑥 < 100%  Sangat Aktif 
 

 

Pertemuan Ke- : 1   

No Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah % Ket. 

1 E-1 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 65 81,25% sangat aktif 

2 E-2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 68 85,00% sangat aktif 

3 E-3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 67 83,75% sangat aktif 

4 E-4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 73 91,25% sangat aktif 

5 E-5 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 71 88,75% sangat aktif 

6 E-6 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 66 82,50% sangat aktif 

7 E-7 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 72 90,00% sangat aktif 

8 E-8 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

9 E-9 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 64 80,00% aktif 

10 E-10 4 3 2 3 2 3 1 1 4 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 52 65,00% aktif 

11 E-11 2 3 4 3 2 3 3 1 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 55 68,75% aktif 

12 E-12 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 64 80,00% aktif 

13 E-13 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 58 72,50% aktif 

L
am

p
iran

 2
9

 
1
8
0

 



 

 

 
 

14 E-14 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 70 87,50% sangat aktif 

15 E-15 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 61 76,25% aktif 

16 E-16 2 3 4 3 2 3 3 1 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 56 70,00% aktif 

17 E-17 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 72 90,00% sangat aktif 

18 E-18 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 66 82,50% sangat aktif 

19 E-19 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 70 87,50% sangat aktif 

20 E-20 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 66 82,50% sangat aktif 

21 E-21 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 63 78,75% aktif 

22 E-22 2 3 4 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 4 2 1 2 2 3 49 61,25% cukup aktif 

23 E-23 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 72 90,00% sangat aktif 

24 E-24 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 64 80,00% aktif 

25 E-25 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 69 86,25% sangat aktif 

26 E-26 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 75 93,75% sangat aktif 

27 E-27 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 69 86,25% sangat aktif 

28 E-28 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 71 88,75% sangat aktif 

29 E-29 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 71 88,75% sangat aktif 

30 E-30 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

31 E-31 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 4 2 68 85,00% sangat aktif 

32 E-32 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 1 1 4 2 4 3 2 3 3 57 71,25% aktif 

Rata-rata 65,62 82,03% sangat aktif 

Pertemuan ke- : 2 

No Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah % Ket. 

1 E-1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 66 82,50% sangat aktif 

2 E-2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 67 83,75% sangat aktif 

3 E-3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 67 83,75% sangat aktif 
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4 E-4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 71 88,75% sangat aktif 

5 E-5 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 69 86,25% sangat aktif 

6 E-6 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

7 E-7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 74 92,50% sangat aktif 

8 E-8 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

9 E-9 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 66 82,50% sangat aktif 

10 E-10 4 3 2 3 2 3 1 3 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 53 66,25% aktif 

11 E-11 2 3 4 3 2 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 53 66,25% aktif 

12 E-12 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 66 82,50% sangat aktif 

13 E-13 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 62 77,50% aktif 

14 E-14 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 71 88,75% sangat aktif 

15 E-15 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 61 76,25% aktif 

16 E-16 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 56 70,00% aktif 

17 E-17 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 71 88,75% sangat aktif 

18 E-18 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 66 82,50% sangat aktif 

19 E-19 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 72 90,00% sangat aktif 

20 E-20 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 66 82,50% sangat aktif 

21 E-21 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 63 78,75% aktif 

22 E-22 2 3 4 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 4 2 2 2 3 3 51 63,75% aktif 

23 E-23 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 70 87,50% sangat aktif 

24 E-24 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 63 78,75% aktif 

25 E-25 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 68 85,00% sangat aktif 

26 E-26 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 73 91,25% sangat aktif 

27 E-27 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 70 87,50% sangat aktif 
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28 E-28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 72 90,00% sangat aktif 

29 E-29 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 72 90,00% sangat aktif 

30 E-30 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 69 86,25% sangat aktif 

31 E-31 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 4 2 66 82,50% sangat aktif 

32 E-32 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 1 4 2 4 3 3 3 3 59 73,75% aktif 

Rata-rata 65,91 82,38% sangat aktif 

 

Pertemuan ke- : 3 

No Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah % Ket. 

1 E-1 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 67 83,75% sangat aktif 

2 E-2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 67 83,75% sangat aktif 

3 E-3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 67 83,75% sangat aktif 

4 E-4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 75 93,75% sangat aktif 

5 E-5 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 71 88,75% sangat aktif 

6 E-6 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

7 E-7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 72 90,00% sangat aktif 

8 E-8 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 70 87,50% sangat aktif 

9 E-9 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 66 82,50% sangat aktif 

10 E-10 4 3 2 3 2 3 1 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 53 66,25% aktif 

11 E-11 2 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 54 67,50% aktif 

12 E-12 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 62 77,50% aktif 

13 E-13 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 61 76,25% aktif 

14 E-14 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 68 85,00% sangat aktif 

15 E-15 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62 77,50% aktif 

1
8
3
 



 

 

 
 

16 E-16 2 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 54 67,50% aktif 

17 E-17 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 74 92,50% sangat aktif 

18 E-18 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 67 83,75% sangat aktif 

19 E-19 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 3 69 86,25% sangat aktif 

20 E-20 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 67 83,75% sangat aktif 

21 E-21 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 64 80,00% aktif 

22 E-22 2 2 4 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 48 60,00% cukup aktif 

23 E-23 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 72 90,00% sangat aktif 

24 E-24 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 64 80,00% aktif 

25 E-25 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 67 83,75% sangat aktif 

26 E-26 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 97,50% sangat aktif 

27 E-27 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 68 85,00% sangat aktif 

28 E-28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 72 90,00% sangat aktif 

29 E-29 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 73 91,25% sangat aktif 

30 E-30 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 69 86,25% sangat aktif 

31 E-31 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 2 66 82,50% sangat aktif 

32 E-32 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 3 3 58 72,50% aktif 

Rata-rata 66,03 82,54% sangat aktif 

 

Rata-rata keseluruhan = 
65,62+65,91+66,03

3
= 65,85 (82,31%) (sangat aktif)
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar  Kompetensi               : 1. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit. 

Banyaknya Soal  : 8 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Soal Kriteria 

Berpikir Kreatif 

Bentuk 

soal 

Nomor 

Soal 

Menghitung keliling dan 

luas bangun segitiga dan 

segi empat serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

 

Segiempat 1. peserta didik dapat menghitung jarak apabila 

diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang. 

2. Peserta didik dapat menghitung panjang dan lebar 

suatu persegi panjang apabila diketahui keliling dan 

selisih antara panjang dan lebarnya. 

3.  Peserta didik dapat menggambar serta menghitung 

keliling persegi panjang yang terdapat di dalam 

sebuah jajargenjang apabila diketahui alas dan 

tingginya serta perbandingan antara luas persegi 

panjang dan luas jajargenjang  

Kelancaran 

(fluency) 

Keaslian 

(originality) 

 

Keluwesan  

(flexibility) 

 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

L
am

p
iran
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5. Peserta didik dapat mencari banyak pohon serta 

biaya yang diperlukan apabila diketahui sebuah sisi 

suatu persegi dan jarak antar pohon. 

6. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi 

didalam persegi apabila diketahui luas persegi luar 

serta panjang pada perpotongan kedua persegi 

tersebut. 

7. Peserta didik dapat menghitung luas sisa apabila 

diketahui luas persegi luar serta panjang pada 

perpotongan kedua persegi tersebut. 

8. Peserta didik dapat menghitung luas sisa apabila 

diketahui jajargenjang dan persegi di dalamnya 

apabila diketahui sisi peresegi dan panjang sisi 

miring jajargenjang. 

9. Peserta didik dapat menghitung luas dari gabungan 

persegi panjang 

Kelancaran 

(fluency) 

 

Kerincian 

(elaboration) 

 

 

Keluwesan 

(flexibility) 

 

Keluwesan 

(flexibility) 

 

 

Kerincian 

(elaboration) 

Uraian 

 

 

Uraian  

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

4 

 

 

5 a 

 

 

 

5 b 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

Keterangan kriteria berpikir kreatif: 

1. Kelancaran / fluency: kemampuan menjawab masalah matematika secara tepat. 

2. Keluwesan / flexibility: kemampuan menjawab masalah matematika, melalui banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. 
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3. Keaslian / originality: kemampuan menjawab masalah matematika dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri 

4. Kerincian / elaboration: kemampuan mengembangkan, memperkaya suatu gagasan dan memperinci secara detail-detail. 
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7
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Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester  : VII/2 

 Pokok Bahasan : Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL : 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen  

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1. Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 120 m x 80 m. Dia telah berlari selama 5 putaran. 

Berapa jarak total yang sudah ditempuh oleh Budi? 

2. Suatu lapangan olahraga yang berbentuk persegi panjang mempunyai 

keliling 236 m. Jika selisih antara panjang dan lebarnya adalah 14 m, 

hitunglah panjang dan lebarnya! 

3. Seorang arsitektur akan membuat taman yang berbentuk jajargenjang. 

Taman tersebut mempunyai ukuran panjang alasnya 42 m dan tingginya 

32 m. Di dalam taman tersebut akan dibangun sebuah kolam berbentuk 

persegi panjang yang luasnya setengah dari luas taman tersebut.  

a. Buatlah ilustrasi taman yang akan dibangun oleh arsitektur tersebut! 

b. Tentukan ukuran kolam yang memungkinkan serta hitung kelilingnya!  

4. Pak Udin mempunyai kebun yang berbentuk persegi dengan ukuran 

sisinya adalah 30 m. Kebun tersebut rencananya akan ditanami pohon 

mangga di sekelilingnya. Pak Udin menghendaki jarak antar pohon 

mangga adalah 6 m. 

a.  Berapa pohon mangga yang diperlukan oleh Pak Udin? 
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b. Apabila harga 1 pohon mangga adalah Rp 20.000,00 berapakah biaya 

yang diperlukan oleh Pak Udin? 

5. Sebuah taman yang berbentuk persegi di dalamnya terdapat sebuah kolam 

yang berbentuk persegi juga. Ilustrasinya bisa dilihat seperti gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

6. Seorang petani mempunyai kebun berbentuk jajargenjang. Petani tersebut 

akan menanami kebunnya dengan pohon mangga dan pohon jambu. 

Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

7. Pak Wawan mempunyai tanah berbentuk persegi panjang seperti gambar 

di bawah ini. Pak Wawan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, 

tetapi sebelum membangun rumah Pak Wawan ingin mengetahui berapa 

luas rumahnya yang akan dibangun 

nanti. Bantulah Pak Wawan untuk 

menghitung luas rumahnya.  

 

Apabila taman tersebut mempunyai luas 289 

m
2
, tentukan: 

c. keliling kolam tersebut. 

d. Sisa luas tanah.  

Tentukan luas kebun yang 

ditanami mangga oleh 

petani tersebut!  
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Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

1. Diketahui : lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang 

       panjang 120 m, lebar 80 m 

       Budi berlari 5 putaran 

 Ditanya: total jarak yang ditempuh Budi? 

 Jawab: 

 Keliling persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙) 

   = 2(120 + 80) 

 = 400 

 Jarak yang ditempuh Budi= 5 x keliling persegi panjang 

   = 5 x 400 

   = 2000 

 Jadi total jarak yang ditempuh Budi adalah 2000 m. 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

1 Kelancaran 

(fluency) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

7 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

lancar,alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 
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10 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

lancar, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 

2. Diketahui: lapangan olahraga berbentuk persegi panjang 

  keliling = 236 m 

  selisih panjang dan lebar = 14 m 

Ditanya: ukuran panjang dan lebar? 

Jawab: 

Misal p = x dan l = x-14 

Keliling persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙) 

 ⇔ 236 = 2(𝑥 +  𝑥 − 14 )  

 ⇔ 236 = 2(2𝑥 − 14) 

 ⟺
236

2
= 2𝑥 − 14 

 ⟺ 118 = 2𝑥 − 14 

 ⟺ 118 + 14 = 2𝑥 

 ⟺ 132 = 2𝑥 

 ⟺ 𝑥 = 66 

𝑝 = 𝑥 = 66 

𝑙 = 𝑥 − 14 = 66 − 14 = 52 

Jadi lapangan olahraga tersebut mempunyai ukuran panjang 66 m dan 

lebar 52 m. 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

2 Keaslian 

(originality) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 
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7 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas tetapi 

terdapat kesalahan dalam proses 

perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal dengan 

caranya sendiri, alurnya jelas proses 

perhitungan dan jawaban benar 

 

 

3. Diketahui: taman berbentuk jajargenjang 

 panjang= 42 m dan tinggi = 32 m 

 di dalam taman dibuat kolam berbentuk persegi panjang 

 luas kolam setengah luas taman 

Ditanya:   a. ilustrasi taman? 

 b. ukuran kolam yang memungkinkan serta kelilingnya? 

Jawab: 

 

 

c. Ilustrasi taman: 

 

 

 

 

d. Luas taman = luas jajargenjang 

  = 𝑎 × 𝑡 

   = 42 × 32 

  = 1344 

Luas kolam = luas persegi panjang 

=
1

2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 

=
1

2
× 1344 
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= 672 

Luas persegi panjang yang memungkinkan: 

Ukuran 1: 

Jika panjang = 32 maka lebar = 
672

32
 = 21  

Keliling persegi panjang = 2(32+21) = 106 

Ukuran 2: 

Jika panjang =  28  maka lebar = 
672

28
 = 24  

Keliling persegi panjang = 2(28+24) = 104 

Jadi beberapa ukuran kolam yang memungkinkan serta kelilingnya 

adalah  

Ukuran 1 = 32m x 21m dengan keliling 106 m 

Ukuran 1 = 28m x 24m dengan keliling 104 m 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

3 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik dapat membuat ilustrasi 

soal dengan benar 

5 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

8 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal alurnya 

jelas, menunjukkan keluwesan serta 

hasilnya benar 
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4. Diketahui: kebun berbentuk persegi 

                  panjang Sisi= 30 m 

  jarak antar pohon mangga = 6 m  

Ditanya: a. banyak pohon mangga yang diperlukan? 

  b. jika harga 1 pohon mangga Rp 20.000,00, total biaya yang 

dikeluarkan?  

Jawab: 

a. Keliling kebun = keliling persegi 

= 4 × 𝑠 

= 4 × 30 

= 120 

Banyak poh mangga yang diperlukan =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔  𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛
 

=
120

6
 

= 20 

Jadi banyaknya pohon mangga yang diperlukan adalah 20 pohon 

b. Total biaya = banyaknya pohon x harga 1 pohon 

  = 20 x 20000 

 = 400000 

Jadi biaya total yang dikeluarkan adalah Rp 400.000,00 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

4 Kelancaran 

(fluency) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

3 Peserta didik mengerjakan soal a) tetapi 

alurnya tidak jelas 

4 Peserta didik mengerjakan soal a) dengan 

lancar,alurnya jelas namun terdapat 
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kekeliruan dalam proses perhitungan 

7 Peserta didik mengerjakan soal a) dengan 

lancar, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 

10 Peserta didik mengerjakan soal b)  

dengan lancar, alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 

 

 

5. Diketahui: sebuah taman berbentuk persegi seperti gambar berikut 

 
 

 

 

 

 

Ditanya: a. keliling kolam? 

    b. sisa luas taman? 

Jawab: 

beri nama titik-titik pada taman 

 

 

 

 

 

 

 

  

luas taman = 289 m
2
 

kolam berbentuk persegi 

⟺ 289 = 𝑠2 

⟺ 𝑠 =  289 

⟺ 𝑠 = 17 

b. Luas taman = luas persegi 

             = 289  

Luas peregi = 𝑠2 

Jelas AE=BF=CG=DH= 5  

EB=FC=GD=HA=17-5=12 
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 Menghitung sisi kolam 

      𝐻𝐸2 = 𝐴𝐸2 + 𝐴𝐻2 

⟺ 𝐻𝐸2 = 52 + 122  

⟺ 𝐻𝐸2 = 25 + 144 

⟺ 𝐻𝐸2 = 169 

⟺ 𝐻𝐸 =  169 

⟺ 𝐻𝐸 = 13 

 Keliling kolam = keliling persegi 

      = 4𝑠 

      = 4 × 13 

      = 52 
Jadi keliling kolam tersebut adalah 52 m 

 

c. Cara 1: 

 Luas sisa taman = luas taman – luas kolam 

         = 289 − 132 

                           = 289 − 169 

                           = 120  
 

 

Cara 2: 

Luas sisa taman = 𝐿 𝐴𝐸𝐻 + 𝐿 𝐸𝐵𝐹 + 𝐿 𝐹𝐺𝐶 + 𝐿 𝐺𝐷𝐻 

Jelas 𝐿 𝐴𝐸𝐻 = 𝐿 𝐸𝐵𝐹 = 𝐿 𝐹𝐺𝐶 = 𝐿 𝐺𝐷𝐻 =
1

2
× 5 × 12 = 30 

Luas sisa taman = 4 x 30 

         = 120 

 

Jadi luas sisa taman adalah 120 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

5.a Kerincian  

(elaboration) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

3 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 
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alurnya tidak jelas 

4 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren tetapi terdapat 

kesalahan dalam proses perhitungan 

5 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren proses perhitungan 

dan jawaban benar 

 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

5.b Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

3 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

5 Peserta didik mengerjakan soal dan  

alurnya jelas, menunjukkan keluwesan 

perhitungan serta hasilnya benar 

 

 

6. Diketahui: kebun berbentuk jajargenjang 

         

 

 

 

 

 

 

Ditanya: luas kebun yang ditanami 

mangga? 

 

Jawab: 

Beri nama titk-titik pada kebun 
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 Jelas 𝐹𝐶2 = 𝐵𝐶2 − 𝐵𝐹2 

   = 252 − 242 

   = 625 − 576 

   = 49 

 𝐹𝐶 =  49 

 𝐹𝐶 = 7 

 Jelas AD=BC dan AE=FC 

 AB = AE+EB=7+24=31 

 Mencari luas kebun yang ditanami mangga 

 Cara 1: 

 𝐿 𝐴𝐸𝐷 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡  

             =
1

2
× 𝐴𝐸 × 𝐸𝐷 

             =
1

2
× 7 × 24 

             = 84 

 Jelas L AED = L BCF = 84 

 Jadi luas kebun yang ditanami mangga = 2 x L AED 

       = 2 x 84 

       = 168 

 Cara 2: 

 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑎 × 𝑡 

                = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐹 

                         = 31 × 24 

                        = 744 

 𝐿 𝐸𝐵𝐹𝐷 = 𝑠2 

               = 242 

                         = 576 

Luas kebun yang ditanami mangga= L ABCD – L EBFD = 744 – 576=168 

Jadi luas kebun yang ditanami pohon mangga adalah 168 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

6 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 
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yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik dapat membuat ilustrasi 

soal dengan benar 

5 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

8 Peserta didik mengerjakan soal dan 

alurnya jelas tetapi terdapat kesalahan 

dalam perhitungan 

10 Peserta didik mengerjakan soal alurnya 

jelas, menunjukkan keluwesan serta 

hasilnya benar 

7. Diketahui: Pak Wawan mempunyai tanah seperti gambar berikut 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: berapa luas tanah Pak Wawan yang dibangun rumah? 

Jawab: 

Cara 1: 

 

 

 

 

 

Mencari panjang yang belum diketahui 

JK=DC-AE 

   =14-6 

   =8 

Luas tanah = L I + L II + L III 

                  = JKxKC+FGxGH+AExEL 

       = 8x4 + 2x4 + 6x18 

       = 32+8+108 

       = 148 
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Cara 2: 

 

 

  

Luas tanah = L I + L II + L III + L IV 

 = LKxKC + MIxIJ + NGxGH + AExEF 

 = 14x4 + 6x4 + 8x4 + 6x6 

 =56+24+32+36 

 =148 

Jadi luas tanah Pak Wawan adalah 148 m
2
 

Rubrik penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor  Respon siswa pada masalah 

7 Kerincian 

(elaboration) 

0 Peserta didik tidak menjawab 

2 Peserta didik menuliskan fakta-fakta 

yang diperoleh serta menuliskan soal 

yang ditanyakan 

4 Peserta didik mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

Mencari panjang yang belum 

diketahui: 

EF=AD-(DL+LM+MN) 

     =18-(4+4+4) 

     =18-12 

    =6 

NG=AE+FG 

      =6+2 

      =8 
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7 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren tetapi terdapat 

kesalahan dalam proses perhitungan 

10 Peserta didik menjawab secara rinci, 

runtut dan koheren proses perhitungan 

dan jawaban benar 
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REKAP NILAI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SMP NEGERI 1 KUWARASAN 

 

No 

KELAS VII E 

Sebagai kelas kontrol 

KELAS VII F 

Sebagai kelas eksperimen 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 K-01 66 E-01 75 

2 K-02 70 E-02 80 

3 K-03 69 E-03 75 

4 K-04 70 E-04 93 

5 K-05 64 E-05 80 

6 K-06 76 E-06 80 

7 K-07 77 E-07 86 

8 K-08 77 E-08 80 

9 K-09 81 E-09 84 

10 K-10 77 E-10 69 

11 K-11 56 E-11 66 

12 K-12 81 E-12 77 

13 K-13 75 E-13 75 

14 K-14 69 E-14 75 

15 K-15 83 E-15 75 

16 K-16 77 E-16 69 

17 K-17 77 E-17 80 

18 K-18 69 E-18 75 

19 K-19 64 E-19 84 

20 K-20 75 E-20 79 

21 K-21 61 E-21 64 

22 K-22 75 E-22 60 

23 K-23 81 E-23 89 

24 K-24 75 E-24 77 

25 K-25 56 E-25 75 

26 K-26 64 E-26 87 

27 K-27 75 E-27 86 

28 K-28 64 E-28 89 

29 K-29 61 E-29 93 

30 K-30 75 E-30 81 

31 K-31 61 E-31 77 

32 K-32 75 E-32 70 

  71,13  78,28 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELOMPOK KONTROL 

Hipotesis: 

𝐻0 : data berdistribusi normal 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1

     
Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), dengan taraf signifikan 5% dan 𝑘 

adalah banyak kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

Nilai tertinggi  : 83   panjang kelas : 4,52 ≈ 5 

Nilai terendah  : 56   𝑛  : 32 

Rentang  : 27   rata-rata : 71,14 

Banyak kelas interval : 5,97 ≈ 6  𝑠  : 7,5 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

(𝑥) 

𝑍 untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk 𝑍 

Luas tiap 

kelas 

interval 
𝐸𝑖  𝑂𝑖  

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
 

56-60 55,5 -2,08 0,4812 0,059 1,888 2 0,0066 

61-65 60,5 -1,42 0,4222 0,1488 4,7616 7 1,0523 

66-70 65,5 -0,75 0,2734 0,2415 7,728 6 0,3864 

71-75 70,5 -0,08 0,0319 0,3053 9,7696 7 0,7852 

76-80 75,5 0,58 0,2190 0,1754 5,6128 6 0,0267 

81-85 80,5 1,25 0,3944 0,0782 2,5024 4 0,8963 

 85,5 1,92 0,4726     

 Jumlah 3,1534 

Diperoleh: harga 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,1534 , sedangkan harga 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3) dengan taraf 

signifikansi 5% = 7,81 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: data berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

𝐻0 : data berdistribusi normal 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝜒2 =  
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1

     
Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), dengan taraf signifikan 5% dan 𝑘 

adalah banyak kelas interval. 

Pengujian hipotesis: 

Nilai tertinggi  : 93   panjang kelas : 5,53 ≈ 6 

Nilai terendah  : 60   𝑛  : 32 

Rentang  : 33   rata-rata : 78,28 

Banyak kelas interval : 5,97 ≈ 6  𝑠  : 7,94 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

(𝑥) 

𝑍 untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk 𝑍 

Luas tiap 

kelas 

interval 
𝐸𝑖  𝑂𝑖  

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
 

60-65 59,5 -2,36 0,4909 0,0446 1,4272 2 0,2299 

66-71 65,5 -1,61 0,4463 0,1440 4,6080 4 0,0802 

72-77 71,5 -0,85 0,3023 0,3421 10,9472 10 0,0820 

78-83 77,5 0,10 0,0398 0,2056 6,5792 7 0,0269 

84-89 83,5 0,66 0,2454 0,1753 5,6096 7 0,3446 

90-95 89,5 1,41 0,4207 0,0643 2,0576 2 0,0016 

 95,5 2,17 0,4850     

 Jumlah 0,7652 

Diperoleh: harga 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,7652 , sedangkan harga 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3) dengan taraf 

signifikansi 5% = 7,81 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

 1−𝛼 (𝑘−3), maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS 

DATA AKHIR 

 

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜎2
1 = 𝜎2

2 (varians homogen) 

𝐻1 : 𝜎2
1 ≠ 𝜎2

2 (varians tidak homogen) 

Rumus yang digunakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria pengujian: 

𝐻0  diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

, dengan taraf signifikansi 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

Sumber varians Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

Jumlah skor 2505 2276 

𝑛 32 32 

𝑥  79,28 71,13 

Varians (𝑠2) 63,1119 56,3065 

 

Diperoleh:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
63,1119

56,3065
= 1,12 

Pada taraf signifikansi 5%, 𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 (𝑣1)  =  32 –  1 =  31, 

𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝑣1)  =  32 –  1 =  31, 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,05. 

Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: kedua sampel mempunyai varians yang homogen. 
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UJI HIPOTESIS 

(UJI KETUNTASAN BELAJAR) 

Uji t satu pihak 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇 ≤ 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak 

mencapai ketuntasan belajar secara individual  

H1 : 𝜇 > 75 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak 

mencapai ketuntasan belajar secara individual  

Rumus yang digunakan : 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛

 

t : nilai t yang dihitung. 

𝑥 : rata-rata nilai. 

𝜇0: nilai yang dihipotesiskan yaitu 75. 

s : simpangan baku. 

n : jumlah anggota sampel. 

Kriteria pengujian: 

tolak H0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk = n – 1 dan peluang (1 – 
1

2
α) 

dengan α = 5%. 

Perhitungan: 

Kode Nilai 

E-01 75 

E-02 80 

E-03 75 

E-04 93 

E-05 80 

E-06 80 
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E-07 86 

E-08 80 

E-09 84 

E-10 69 

E-11 66 

E-12 77 

E-13 75 

E-14 75 

E-15 75 

E-16 69 

E-17 80 

E-18 75 

E-19 84 

E-20 79 

E-21 64 

E-22 60 

E-23 89 

E-24 77 

E-25 75 

E-26 87 

E-27 86 

E-28 89 

E-29 93 

E-30 81 

E-31 77 

E-32 70 

Rata-rata 78,28 

s 7,94 

𝑥 = 78,28, 𝜇0 = 75, 𝑠 = 7,94, 𝑛 = 32 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛

=
78,28 − 75

7,94

 32

= 2,34 

Diperoleh: harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,34 , sedangkan harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan peluang 

(1 − 𝛼) adalah 2,01.  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka 𝐻0 ditolak. 

Simpulan: kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelompok 

eksperimen mencapai ketuntasan belajar secara individual. Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata nilai kelompok eksperimen yang mencapai 78,28. 
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Uji Proporsi 

Hipotesis: 

𝐻0 ∶  𝜋 < 𝜋0 , artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended tidak mencapai 

KKM 

𝐻1 ∶  𝜋 ≥ 𝜋0, artinya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diberi 

pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended mencapai KKM 

Rumus yang digunakan : 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan: 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas 

 𝜋0        : nilai yang dihipotesiskan, yaitu 75%    

Kriteria pengujian: 

tolak 𝐻0 jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼  dimana 𝑧0,5−𝛼  didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5–𝛼). 

Perhitungan: 

Kode Nilai Keterangan  

E-01 75 Lulus  

E-02 80 Lulus 

E-03 75 Lulus 

E-04 93 Lulus 

E-05 80 Lulus 

E-06 80 Lulus 

E-07 86 Lulus 

E-08 80 Lulus 

E-09 84 Lulus 

E-10 69 Tidak lulus 

E-11 66 Tidak lulus 

E-12 77 Lulus 

E-13 75 Lulus 

E-14 75 Lulus 

E-15 75 Lulus 

E-16 69 Tidak lulus 

E-17 80 Lulus 

E-18 75 Lulus 

E-19 84 Lulus 
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E-20 79 Lulus 

E-21 64 Tidak lulus 

E-22 60 Tidak lulus 

E-23 89 Lulus 

E-24 77 Lulus 

E-25 75 Lulus 

E-26 87 Lulus 

E-27 86 Lulus 

E-28 89 Lulus 

E-29 93 Lulus 

E-30 81 Lulus 

E-31 77 Lulus 

E-32 70 Tidak lulus 

 78,28  

 

𝑥 = 26, 𝜋0 = 0,75, 𝑛 = 32   

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

    =

26
32 − 0,75

 75(1 − 0,75)
32

 

   = 0,82 

Diperoleh: harga 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,82 , sedangkan harga 𝑧(0,5−𝛼) dengan peluang 

(0,5 − 𝛼) adalah 1,64.  

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧(0,5−𝛼)  maka 𝐻0 ditolak. 

Simpulan: kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelompok 

eksperimen mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Hal ini dapat dilihat dari 

presentase peserta didik yang lulus yang mencapai 81,25%. 
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UJI HIPOTESIS 

(UJI KESAMAAN RATA-RATA) 

Hipotesis: 

𝐻0 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2 , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended  tidak 

lebih baik daripada peserta didik yang diberi pembelajaran 

konvensional. 

𝐻1 ∶  𝜇1 > 𝜇2 , berarti kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-ended  lebih 

baik daripada peserta didik yang diberi pembelajaran 

konvensional. 

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
−

1

𝑛2

        dengan     𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2− 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
  

Keterangan: 

𝑥1    : peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC dengan pendekatan open-

ended   

𝑥2        : rata-rata hasil belajar peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

𝑛1 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open-ended   

𝑛2 :  banyaknya peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional. 

Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima jika 𝑡 < 𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

 dengan peluang (1–𝛼), 𝑑𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 −

2  dan taraf nyata 𝛼 = 5%. 

Perhitungan: 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

𝑥  78,28 71,14 

𝑛 32 32 

𝑠2 63,1119 56,3065 

 

𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2− 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
  𝑡 =

𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

         

   =
78,28−71,14

7,7271 
1

32
+

1

32

         

    = 3,70        
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              =
 32 − 1 63,1119 −  32 − 1 56,3065

32 + 32 − 2
 

              = 59,7092 

 

Diperoleh: harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,70 , sedangkan harga 𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

 dengan 

peluang (1–𝛼), 𝑑𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2  dan taraf nyata 𝛼 = 5% adalah 2,00.  

Karena 𝑡 > 𝑡
 1−

1

2
𝛼  𝑛1+𝑛2−2 

 maka 𝐻0 ditolak. 

Simpulan: Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelompok 

eksperimen lebih baik dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelompok kontrol. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai pada kelompok 

eksperimen yang mencapai 78,28 lebih besar dari kelompok kontrol yang 

mendapatkan nilai 71,14. 
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ANALISIS REGRESI 

1. Model Regresi Linear 

No Kode X Y X
2 

Y
2
 XY 

1 E-1 66 75 4356,00 5625 4950 

2 E-2 67,33 80 4533,33 6400 5386,4 

3 E-3 67 75 4489,00 5625 5025 

4 E-4 73 93 5329,00 8649 6789 

5 E-5 70,33 80 4946,31 6400 5626,4 

6 E-6 67,33 80 4533,33 6400 5386,4 

7 E-7 72,67 86 5280,93 7396 6249,62 

8 E-8 68,67 80 4715,57 6400 5493,6 

9 E-9 65,33 84 4268,01 7056 5487,72 

10 E-10 52,67 69 2774,13 4761 3634,23 

11 E-11 54 66 2916,00 4356 3564 

12 E-12 64 77 4096,00 5929 4928 

13 E-13 60,33 75 3639,71 5625 4524,75 

14 E-14 69,67 75 4853,91 5625 5225,25 

15 E-15 61,33 75 3761,37 5625 4599,75 

16 E-16 55,33 69 3061,41 4761 3817,77 

17 E-17 72,33 80 5231,63 6400 5786,4 

18 E-18 66,33 75 4399,67 5625 4974,75 

19 E-19 70,33 84 4946,31 7056 5907,72 

20 E-20 66,33 79 4399,67 6241 5240,07 

21 E-21 63,33 64 4010,69 4096 4053,12 

22 E-22 49,33 60 2433,45 3600 2959,8 

23 E-23 71,33 89 5087,97 7921 6348,37 

24 E-24 63,67 77 4053,87 5929 4902,59 

25 E-25 68 75 4624,00 5625 5100 

26 E-26 75,33 87 5674,61 7569 6553,71 

27 E-27 69 86 4761,00 7396 5934 

28 E-28 71,67 89 5136,59 7921 6378,63 

29 E-29 72 93 5184,00 8649 6696 

30 E-30 68,67 81 4715,57 6561 5562,27 

31 E-31 66,67 77 4444,89 5929 5133,59 

32 E-32 58 70 3364,00 4900 4060 

 
Jumlah 2107,31 2505 140021,90 198051 166278,9 
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Rumus yang digunakan: 

𝑎 =
     

  





22

2

ii

iiiii

XXn

YXXXY
 

𝑎 =
 2505  140021,90 −  2107,31 (166278,9)

32 140021,90 − (2107,31)2
 

𝑎 = 8,8516 

𝑏 =
  
  

 



22

ii

iiii

XXn

YXYXn
 

𝑏 =
32 166278,9 −  2107,31 (2505)

32 140021,90 − (2107,31)2
 

𝑏 = 1,0543 

Diperoleh persamaan regresi linear: 

𝑌 = 8,8516 + 1,0543𝑋 

 

Daftar Analisis Varians Untuk Regresi Linear Sederhana 

Sumber 

Variasi 
Dk JK KT F 

Total 32 198051 198051 - 

Regresi (a) 

 

Regresi (b|a) 

 

Sisa 

1 

 

1 

 

30 

196094,5 

 

1387,43 

 

569,04 

196094,5 

 

1387,43 

 

18,9680 

73,1459 

 

Tuna Cocok 

 

Galat 

28 

 

2 

552,54 

 

16,5 

19,7335 

 

8,25 

2,3919 

 

2. Uji Linearitas Regresi 

Hipotesis: 

𝐻0: Regresi linear 

𝐻1: Regresi tidak linear 
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Rumus yang digunakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠𝑇𝐶

2

𝑠𝐺
2  

Kriteria pengujian: 

𝐻0  diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dengan dk pembilang = (k-2) dan dk penyebut 

= (n-k) dengan taraf signifikansi 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

𝑠𝑇𝐶
2 = 19,7335 

𝑠𝐺
2 = 8,25 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
19,7335

8,25
= 2,3919 

Diperoleh: 

Harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,3919 dan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang = 28 dan dk 

penyebut = 2 dengan taraf signifikansi 5% adalah 19,46. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka 𝐻0 diterima. 

Simpulan: 

Model regresi linear 

3. Uji Keberartian 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝛽 = 0 (koefisien arah regresi tidak berarti) 

𝐻1: 𝛽 ≠ 0 (koefisien arah regresi berarti) 

 

Rumus yang digunakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑠𝑟𝑒𝑔 (𝑏|𝑎)

2

𝑠𝑟𝑒𝑠2
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Kriteria pengujian: 

𝐻0  diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = (n-

2) dengan taraf signifikansi 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

𝑠𝑟𝑒𝑔 (𝑏|𝑎)
2 = 1387,43 

𝑠𝑟𝑒𝑠
2 = 18,9680 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
1387,43

18,9680
= 73,1459 

Diperoleh: 

Harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 73,1459 dan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan  dk pembilang = 1 dan dk 

penyebut = 30 dengan taraf signifikansi 5% adalah 4,17. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka 𝐻0 ditolak. 

Simpulan: 

Koefisien arah regresi berarti 

4. Koefisien Korelasi pada Regresi Linear Sederhana 

Rumus yang digunakan: 

𝑟 =
𝑛 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ( 𝑋𝑖)( 𝑌𝑖)

  𝑛 𝑋𝑖
2 −   𝑋𝑖 2  𝑛 𝑌𝑖

2 −   𝑌𝑖 2 

 

 𝑋𝑖𝑌𝑖 = 1666278,9 

 𝑋𝑖 = 2107,31 

 𝑌𝑖 = 2505 

 𝑋𝑖
2 =140021,90 

 𝑌𝑖
2 =198051 

𝑟 =
32 1666278,9 −  2107,31 (2505)

  32 140021,90 −  2107,31 2 {32 198051 − (2505)2
 

𝑟 = 0,8421 

𝑟2 = 0,7091 
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Simpulan: 

Dari hasil tersebut didapat koefisien determinasi 𝑟2 = 0,7091  atau sebesar 

70,91%. Ini artinya tingkat keyakinan data terhadap model regresi mencapai 

70,91%, sedangkan sisanya sebesar 29,09% diyakini berasal dari variabel lain 

yang tidak diobservasi.  

5. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi 

Hipotesis: 

𝐻0: X tidak mempengaruhi respons Y 

𝐻1: X mempengaruhi respons Y 

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
 

Kriteria pengujian: 

𝐻0  diterima jika −𝑡(1−0,5𝛼) < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡(1−0,5𝛼), dengan dk = (n-2) dengan taraf 

signifikansi 5%. 

Pengujian Hipotesis: 

𝑡 =
0,8421 32 − 2

 1 − 0,7091
 

𝑡 = 8,55 

Diperoleh: 

Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,55 dan harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk = (n-2) dengan taraf signifikansi 

5% adalah 2,04. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak. 

Simpulan: 

X mempengaruhi respons Y.
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peserta didik berdiskusi 

mengerjakan LKPD 

Gambar 1 Kelas eksperimen 

sedang  berdiskusi mengerjakan 

LKPD 

Gambar 3 Peserta didik 

mempresentasikan hasil kelompok 

Gambar 4 Peserta didik 

mengerjakan tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis 



Lampiran 41 

 

 

 

 



219 
 

 
 

 

 

  



220 
 

 
 

 

 


