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ABSTRAK 

Narulita, Ajeng Alisa. 2013. Keefektifan Pembelajaran Model Designed Student-

Centered Instructional terhadap Kemampuan Representasi Matematika Peserta 

Didik Kelas VIII Materi Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Mulyono, M.Si., 

Pembimbing Pendamping Dra. Sunarmi, M.Si. 

 

Kata kunci: model DSCI, kemampuan representasi matematika, keefektifan. 

 

Representasi matematika merupakan salah satu aspek penting dalam 

Standar Proses menurut NCTM yang harus dimiliki, dikuasai serta dikembangkan 

oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika. Namun, kenyataannya peserta 

didik masih belum dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal terutama 

dalam memecahkan masalah sehingga perlu adanya cara yang tepat untuk 

mengembangkan kemampuan representasi matematika yaitu diperlukan suatu 

pembelajaran yang efektif dengan model yang mendukung seperti model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI). Salah satu fase yang esensial 

pada model pembelajaran tersebut yaitu fase hands-on activity. Fase ini menuntut 

peserta didik terlibat langsung dalam penemuan fakta-fakta matematis baru serta 

terdapat manipulasi-manipulasi simbol, gambar, dan benda konkrit untuk 

membantu pengembangan kemampuan representasi matematika. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) mengetahui kemampuan representasi matematika peserta 

didik kelas VIII yang diberi pembelajaran dengan model DSCI pada materi luas 

permukaan bangun ruang sisi datar mencapai ketuntasan belajar atau tidak; serta 

(2) mengetahui apakah kemampuan representasi matematika peserta didik kelas 

VIII yang diberi pembelajaran dengan model DSCI lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran dengan model ekspositori pada materi luas permukaan 

bangun ruang sisi datar. Hal tersebut yang akan menentukan apakah model DSCI 

efektif atau tidak jika digunakan dalam meningkatkan kemampuan representasi 

matematika. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil secara 

acak melalui teknik area (cluster) sampling sehingga diperoleh kelas VIII A 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelompok kontrol. 

Perolehan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu metode 

dokumentasi, metode tes, dan metode observasi. 

Setelah dilakukan penelitian diperoleh simpulan bahwa rata-rata 

kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi pembelajaran 

dengan model DSCI pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar 

mencapai ketuntasan belajar yaitu rata-rata yang dicapai, mencapai KKM yaitu 75 

dan minimal 75% peserta didik dari kelompok eksperimen tuntas secara KKM 

serta rata-ratanya lebih baik dibandingkan dengan rata-rata yang dicapai 

kelompok kontrol.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir 

sehingga matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam menghadapi kemajuan IPTEK (Hudojo, 2005: 32). Sugiarto (2009: 11) 

menjelaskan sebagai berikut. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

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

dan kompetitif. 

 

Melihat dari berbagai sisi pentingnya matematika, maka perlu dicari jalan keluar 

untuk mengelola proses pembelajaran matematika yang tepat sehingga 

matematika dapat dicerna dengan baik, bermanfaat, dan relevan bagi. 

Pembelajaran matematika akan lebih bermanfaat dan relevan jika sesuai 

dengan tujuan pembelajaran matematika. Salah satu tujuan pembelajaran 

matematika yang dikaji dalam penelitian ini yaitu representasi. Representasi 

diuraikan sebagaimana dalam Wardhani (2008: 2) yang menyebutkan pada 

Standar Isi Pelajaran Matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran matematika di sekolah 
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diantaranya agar peserta didik mampu memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh serta mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

masalah (representasi). 

Menurut data yang dihimpun oleh Puspendik Balitbang Kemdiknas 

tentang hasil ujian nasional SMP tahun 2011/2012, pada menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang dapat dilihat bahwa 

presentase daya serap di SMP Negeri 3 Cilacap hanya mencapai 35,49% untuk 

tingkat sekolah. Padahal pada ruang lingkup Nasional daya serap untuk materi 

luas permukaan bangun ruang mencapai 63,93%. Data tersebut menunjukkan 

cukup rendahnya daya serap peserta didik di SMP Negeri 3 Cilacap terhadap 

materi luas permukaan bangun ruang. 

Pemilihan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap dengan materi 

pokok luas permukaan bangun ruang sisi datar didasarkan atas pertimbangan 

bahwa menurut observasi awal yang peneliti lakukan di SMP Negeri 3 Cilacap, 

peserta didik masih belum dapat mengembangkan daya representasinya dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Padahal, Brenner dalam Kartini 

(2009) menyatakan bahwa proses pemecahan masalah yang sukses bergantung 

kepada ketrampilan merepresentasikan masalah seperti mengkonstruksi dan 

menggunakan representasi matematika di dalam kata-kata, grafik, tabel, dan 

persamaan-persamaan, penyelesaian dan manipulasi simbol. Selain itu, 7 dari 10 

peserta didik menyebutkan Gambar 1.1 berikut ini adalah sebuah prisma. 
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Gambar 1.1 Limas 

Hal ini menunjukkan masih belum pahamnya peserta didik pada konsep bangun 

ruang sisi datar yang dapat berakibat lemahnya daya representasi peserta didik di 

SMP Negeri 3 Cilacap khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. 

Masalah yang dihadapi peserta didik di atas dapat disebabkan karena cara 

pada penyajian materi atau model pembelajaran yang digunakan guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang belum dapat mengundang keaktifan 

peserta didik. Menurut observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, peserta 

didik cenderung merasa bosan selama pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

berakibat kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang 

diajarkan dan berdampak hasil belajar matematika peserta didik menjadi kurang 

maksimal. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

matematika pada sekolah tersebut, menyebutkan bahwa model pembelajaran yang 

sering digunakan pada pembelajaran matematika adalah model ekspositori yang 

hakekatnya sama dengan metode ceramah dan pembelajarannya berpusat pada 

guru (Suyitno, 2011: 44). Untuk itu diperlukan model pembelajaran inovatif yang 

dapat membantu peserta didik untuk menjadi lebih aktif dan mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematika peserta didik salah satunya 

yaitu model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI). 



4 

 

 
 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) merupakan langkah-

langkah pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan-pendekatan 

kontemporer (Rahayu, 2011). Model pembelajaran ini mempunyai beberapa fase 

dalam langkah pembelajarannya. Salah satu fase yang penting dalam model 

pembelajaran ini adalah hands-on activity yaitu fase dimana peserta didik 

melakukan aktivitas tangan menggunakan benda konkrit misalnya alat peraga 

manipulatif. Adanya eksplorasi alat peraga membuat anak mengkonstruk 

pemikirannya sehingga mendapatkan fakta-fakta matematis baru dengan serta 

dapat dengan mudah mengomunikasikannnya serta menginterpretasikannya 

dengan sempurna. 

Menurut Amin (2007) hands-on activity merupakan suatu kegiatan yang 

dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam menggali informasi dan bertanya, 

beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta 

membuat kesimpulan. Sehingga di sini peserta didik diberi kebebasan dalam 

mengeksplorasi pengetahuan yang sudah ia dapat. Peserta didik juga pada 

akhirnya diharapkan mendapatkan pengetahuan atau temuan baru saat aktivitas 

tersebut dilakukan dan peserta didik melakukan serangkaian kegiatan pada hands-

on activity sendiri dengan tanpa beban, menyenangkan dan dengan motivasi yang 

tinggi. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Model Designed Student-Centered 

Instructional terhadap Kemampuan Representasi Peserta Didik Kelas VIII Materi 

Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan representasi matematika peserta didik kelas VIII yang 

diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar mencapai ketuntasan 

belajar? 

(2) Apakah kemampuan representasi matematika peserta didik kelas VIII yang 

diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan model ekspositori pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengetahui apakah kemampuan representasi matematika peserta didik kelas 

VIII yang diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar 

mencapai ketuntasan belajar atau tidak. 

(2) Mengetahui apakah kemampuan representasi matematika peserta didik kelas 

VIII yang diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan 

model ekspositori pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar atau 

tidak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi, 

(1) Peserta didik 

Melalui pembelajaran dengan model Designed Student-Centered 

Instructional terhadap kemampuan representasi matematika peserta didik 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar diharapkan : 

a. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan. 

b. Meningkatkan keaktifan dan mengembangkan kemampuan representasi. 

(2) Guru 

a. Membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi. 

b. Memberikan informasi atau wacana tentang manfaat penerapan 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional  

terhadap kemampuan representasi matematika peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematika peserta didik pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

c. Memberikan alternatif metode pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran matematika lebih menarik dan bervariasi. 

(3) Sekolah  

Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi sekolah dalam 

upaya meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran matematika 

yang lebih baik. 

 

 



7 

 

 
 

(4) Peneliti 

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti untuk 

meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam memilih model 

pembelajaran serta sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran istilah yang beragam, maka diperlukan 

adanya pembatasan permasalahan dalam istilah judul proposal skripsi. 

Pembatasan permasalahan dijelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Keefektifan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif mempunyai arti 

ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Sedangkan keefektifan berarti 

keadaan berpengaruh, keberhasilan (usaha, tindakan). Jadi dapat kita simpulkan 

keefektifan merupakan keadaan yang mempengaruhi ke arah positif setelah 

dilakukan suatu perlakuan. Keefektifan dalam penelitian ini dapat kita rumuskan 

dalam beberapa indikator berikut ini. 

(1) Kemampuan representasi matematika peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dapat dikatakan mencapai 

ketuntasan belajar jika memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 
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pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dapat mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 

b. Kemampuan representasi matematika peserta didik yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dapat mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 sebanyak minimal 75% 

peserta didik dari jumlah peserta didik yang ada di kelompok tersebut 

(BSNP, 2006: 12). 

(2) Rata-rata kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan model ekspositori pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

1.5.2 Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

Model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

merupakan model yang berorientasi pada pendekatan-pendekatan kontemporer. 

Pendekatan kontemporer ini mancakup pendekatan inkuiri dan kolaboratif 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari dan isu-isu bilangan 

(Rahayu, 2011). Jadi, model ini merupakan model pembelajaran yang terpusat 

pada peserta didik dan membutuhkan adanya peran media untuk menggali dan 

mengkonstruk fakta-fakta matematis serta dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. 
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Dalam penelitian ini pembelajaran dengan model Designed Student-

Centered Instructional (DSCI) merupakan pembelajaran yang akan diuji 

keefektifannya. 

1.5.3 Kemampuan Representasi Matematika 

Representasi yang dimunculkan oleh peserta didik merupakan ungkapan-

ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan peserta 

didik dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang 

dihadapinya (NCTM, 2000), sedangkan kemampuan representasi merupakan 

suatu pemahaman matematika untuk mendorong peserta didik untuk menemukan 

dan membuat suatu representasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide-

ide dan gagasan abstrak menjadi konkrit sehingga mudah dipahami dan dapat 

mempermudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada.  

Kemampuan representasi pada penelitian ini merupakan kemampuan 

matematis yang akan diukur sehingga diketahui apakah model pembelajaran yang 

diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini lebih efektif dari pembelajaran 

ekspositori atau tidak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

berikut. 
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1.6.1 Bagian Awal 

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

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

gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari lima bab, 

yaitu: 

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

penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian, berisi metode penentuan subjek penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis 

data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 

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

1.6.3 Bagian Akhir 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

Model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

dalam Rahayu (2011) dinyatakan sebagai model pembelajaran inovatif dan 

merupakan langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan-

pendekatan kontemporer. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup pendekatan 

inkuiri, konstruktivistik, dan kontekstual. Menurut Wise (1996) yang dinyatakan 

dalam Rahayu (2011), menjelaskan bahwa suatu pembelajaran inovatif 

seharusnya merupakan kombinasi dari berbagai strategi karena tidak ada satu 

strategi pun yang lebih baik dibandingkan dengan strategi kombinasi. Pada model 

pembelajaran ini juga sangat erat kaitannya dengan Student Centered Learning 

(SCL) karena pada dasarnya model pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) memiliki makna instruksi (pengajaran) yang berpusat pada 

peserta didik dan terancang. 

Canon (2000) dalam Ingleton (2011) menyatakan “Student-centred 

learning describes ways of thinking about learning and teaching that emphasise 

student responsibility for such activities as planning learning, interacting with 

teachers and other students, researching, and assessing learning”. Maksudnya 

SCL menggambarkan bagaimana cara berpikir tentang belajar dan mengajar yang 
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megutamakan tanggung jawab peserta didik untuk aktivitas yang dilakukannya 

sebagai rencana pembelajaran, interaksi dengan guru dan peserta didik lainnya, 

menyelidiki dan menilai. 

Pada model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI), peserta didik secara langsung terlibat dalam menemukan fakta-fakta baru 

dari pengetahuan yang mereka miliki. Peran guru dalam model pembelajaran ini 

adalah membimbing peserta didik agar pengetahuan baru yang didapatkan peserta 

didik dapat terhubungkan dengan konsep yang benar (Lowacore, 2011). Menurut 

Jones (2007) dalam model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI), peserta didik dapat bekerja secara individu, berpasangan, atau dalam 

sebuah grup. Ketika peserta didik bekerja bersama, guru memberikan arahan dan 

motivasi kepada peserta didik. Setelah kegiatan berakhir dan peserta didik sudah 

mengumpulkan hasil kerjanya, guru memberikan timbal balik berupa arahan, 

kamudian mengoreksi pekerjaan peserta didik dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan peserta didik jika masih ada yang belum jelas. 

Ada lima karakteristik dari model pembelajaran Designed Student-

Centered Instruction (DSCI) menurut Lowacore (2011), yaitu sebagai berikut. 

(1) Constructing of Learning 

Ditujukan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) membuat situasi yang 

memungkinkan peserta didik untuk berhubungan secara langsung dengan ide-

ide dan fakta-fakta baru. 
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(2) Metacognition 

Metakognisi merupakan suatu cara berpikir dengan apa yang kita pikirkan. 

Dalam tugas peserta didik untuk menjadi metakognitif, mereka harus tahu 

bagaimana dan mengetahui kebutuhan untuk difikirkan. Dalam model 

pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI), guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermetakognitif. 

(3) Educator/Student Partnership of Learning 

Guru harus menghadapkan peserta didik kepada pengertian yang mendalam 

tentang pengembangan karakteristik sebaik bagaimana peserta didik belajar 

secara berpasangan ataupun secara kelompok dalam proses pembelajaran. 

(4) Collaborative Learning 

Hal ini menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari 

teman sebayanya dan mengembangkan keterampilan yang mereka punyai 

yang akan berguna untuk kehidupannya. 

(5) Meaningful Assesment in Real World Context 

Sebuah kombinasi dari penilaian berdasarkan konteks pada dunia nyata untuk 

pembelajaran membuat guru mempertimbangkan untuk menilai lepas dari 

penilaian tertulis. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran model Designed 

Student-Centered Instructional (DSCI) dalam Rahayu (2011). 

(1) Fase I : Pendahuluan 

Setiap pelajaran diawali dengan menyajikan peta konsep yang digunakan 

sebagai advance organizer untuk menunjukkan dengan jelas hubungan antara 
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konsep dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian peserta didik 

ditunjukkan beberapa contoh penggunaan materi yang akan diajarkan pada 

konteks dunia nyata. 

(2) Fase II : Hands-on activity 

Pada fase ini peserta didik diberi pengalaman langsung untuk terlibat dalam 

eksplorasi alat peraga. Fase ini juga merupakan fase yang sangat ditekankan 

dalam model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) ini. Karena 

fase hands-on activity merupakan esensi dari model pembelajaran tersebut. 

Fase ini akan dijelaskan secara rinci pada sub bab selanjutnya. 

(3) Fase III : Diskusi Kelas 

Fase ini dimaksudkan untuk mendorong peserta didik dalam menjelaskan 

kemungkinan pemecahan masalah mereka atau jawaban yang mengacu pada 

aktivitas tertentu secara diskusi. Pada fase ini setiap individu peserta didik 

dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memberikan solusi atau 

kemungkinan pemecahan masalah, memberikan alternatif lain yang lebih baik 

ataupun memberikan sanggahan-sanggahan jika diperlukan. 

(4) Fase IV : Aplikasi 

Dalam fase ini peserta didik menerapkan konsep atau keterampilan yang 

dibangun dari kegiatan sebelumnya pada situasi baru dan mirip berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari maupun isu-isu lingkungan. 

Guru dalam pembelajaran dalam model Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) ini menciptakan kesempatan-kesempatan pada setiap 

pembelajaran untuk mengenal karakter tiap peserta didik dan para peserta didik 
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diharapkan belajar dan tumbuh pada pemahaman mereka dan cukup untuk 

mengembangkan pemahaman tersebut. Dalam Lowacore (2011) ada beberapa 

aspek penting dalam pembelajaran dengan model Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) yaitu: 

(1) Planning (perencanaan), pembelajaran dengan model Designed Student-

Centered Instructional (DSCI) merupakan sutu proses yang terencana 

sehingga pembelajaran yang akan dilakukan harus direncanakan secara 

matang terlebih dahulu. 

(2) Instruction (pengajaran), pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) mengajarkan dan mempelajari tentang segala kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut tentunya. 

(3) Assessment (penilaian), penilaian dalam pembelajaran model Designed 

Student-Centered Instructional (DSCI) merupakan penilaian autentik. 

Dengan tetap memperlakukan para peserta didik sebagai pusat dalam 

suatu pembelajaran, guru dapat mendorong dan menginspirasi siswa untuk 

mengeksplor pengetahuan dan berusaha keras untuk memahami tingkatan yang 

lebih dalam. Melalui proses ini, para peserta didik dapat melihat relevansi yang 

lebih besar dan koneksi yang lebih kuat terhadap mata pelajaran yang diampu. 

Melalui model pembelajaran ini juga, peserta didik dapat mencapai pemikiran 

bebas (Brown dalam Lowacore, 2011). 

2.1.2 Hands-on activity 

Hands-on activity adalah kegiatan sentuhan tangan atau mengutak atik 

objek dengan tangan. Pada penelitian ini kegiatan hands-on activity merupakan 
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salah satu fase yang esensial pada langkah model pembelajaran Designed Student-

Centered Instructional (DSCI). Kartono (2010) menyatakan hands-on  activity 

adalah suatu  kegiatan  yang  dirancang  untuk melibatkan  siswa  dalam  

menggali informasi  dan  bertanya,  beraktivitas  dan menemukan,  

mengumpulkan  data  dan menganalisis  serta membuat  kesimpulan sendiri.  

Siswa  diberi  kebebasan  dalam mengkonstruk  pemikiran  dan  temuan selama  

melakukan  aktivitas  sehingga siswa  melakukan  sendiri  dengan  tanpa beban,  

menyenangkan  dan  dengan motivasi  yang  tinggi.  Kegiatan  ini menunjang  

sekali  pembelajaran kontekstual  dengan  karakteristik sebagaimana  disebutkan  

oleh  Hatta (2003) dalam Amin (2007) yaitu: kerja sama, saling menunjang, 

gembira, belajar dengan  bergairah,  pembelajaran  terintegrasi,  menggunakan  

berbagai sumber, siswa aktif, menyenangkan, tidak  membosankan,  sharing  

dengan  teman, siswa kritis, dan guru kreatif. 

Dalam pembelajaran matematika, konsep-konsep materi dalam pelajaran 

matematika seharusnya ditemukan dan dieksplorasi sendiri oleh peserta didik 

melalui kegiatan dalam proses pembelajaran. Dengan hands-on activity peserta 

didik mendapatkan pengalaman dan penghayatan terhadap konsep-konsep dalam 

pembelajaran. Selain untuk membuktikan fakta dan konsep, hands-on activity 

juga mendorong rasa ingin tahu peserta didik secara lebih mendalam sehingga 

cenderung untuk membangkitkan peserta didik mengadakan penelitian untuk 

mendapatkan pengamatan dan pengalaman dalam proses ilmiah (Kartono, 2010). 

Materi untuk model pembelajaran ini ditekankan pada perkembangan  penalaran, 

membangun model, keterkaitannya dengan aplikasi dunia nyata. 



17 

 

 
 

Zainuddin (2001) dalam  Amin (2007) menguraikan hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk efektivitas pelaksanaan hands-on activity yaitu, (1) aspek 

kognitif, dalam aspek ini dapat dilakukan dengan memberi penugasan dan 

tujuannya untuk memperdalam teori yang berhubungan dengan tugas hands-on 

activity yang dilakukan, menggabungkan beberapa teori yang diperoleh, 

menerapkan teori yang pernah diperoleh pada masalah nyata, (2) Ranah afektif 

dapat dilatihkan dengan cara: merencanakan kegiatan mandiri, bekerjasama 

dengan kelompok kerja, disiplin dalam kelompok kerja, bersikap jujur dan terbuka 

serta menghargai ilmunya. 

Kartono (2010) menyimpulkan bahwa hand-on activity dapat diterapkan 

pada kegiatan pelajaran materi geometri. Sehingga kegiatan hands-on activity 

cocok diterapkan untuk materi geometri seperti materi luar permukaan bangun 

ruang sisi datar yang juga dapat dikaitkan dengan konteks dunia nyata. 

2.1.3 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan pembelajaran yang terpusat 

oleh guru sebagai pemberi informasi. Hakikatnya model pembelajaran ini hampir 

sama dengan metode ceramah perbedaannya pada pembelajaran ekspositori peran 

dominasi guru sudah mulai berkurang (Suyitno, 2011: 44). Guru memberi 

penjelasan pada waktu-waktu yang diperlukan saja seperti pada awal 

pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal tetapi kesempetan peserta 

didik untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi dengan peserta didik lainnya 

masih sangat kurang. Model pembelajaran ini, karena sering diterapkan/dipakai 

guru maka model pembelajaran ekspositori ini sering disebut sebagai 
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pembelajaran konvensional. Beberapa penelitian di Amerika Serikat menyatakan 

metode ekspositori merupakan cara mengajar yang paling efektif dan efisien 

(Soedjana, 1985 dalam Suyitno, 2011: 44) .  

Model pengajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat 

pada guru. Guru aktif memberikan penjelasan terperinci tentang bahan 

pengajaran. Tujuan utama pengajaran ekspositori adalah “memindahkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. (Dimyati, 2002: 172). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ekspositori merupakan 

pembelajaran yang terpusat pada guru dan guru mempunyai peranan sebagai 

pemberi informasi serta fasilitator bagi peserta didik. 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang cara 

penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada peserta didik di dalam kelas 

dilakukan dengan sintaks sebagai berikut sebagaimana dinyatakan dalam Suyitno 

(2011). 

(1) Dimulai dengan guru membuka pelajaran di awal kegiatan.  

(2) Guru menjelaskan materi dan memberikan contoh soal disertai 

tanya-jawab saat menjelaskannya.  

(3) Peserta didik tidak hanya mendengar tapi juga mencatat.  

(4) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

dan guru dapat mengulangi penjelasannya. 

(5) Guru meminta peserta didik menyelesaikan soal latihan dan peserta 

didik dapat bertanya kalau belum mengerti cara menyelesaikannya. 

(6) Guru berkeliling memeriksa peserta didik bekerja dan bisa 

membantu peserta didik secara individual atau secara klasikal.  

(7) Guru meminta beberapa peserta didik untuk mengerjakannya di 

papan tulis. 

(8) Di akhir pelajaran, peserta didik dengan dipandu guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang diajarkan saat itu. 
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2.1.4 Kemampuan Representasi Matematika 

2.1.4.1 Definisi Representasi Matematika dan Kemampuan Representasi 

Matematika 

Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000) ada 

lima Standar Proses yang perlu dimiliki dan dikuasai peserta didik dalam 

pembelajaran matematika yaitu: (1) pemecahan masalah (problem solving); (2) 

penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) komunikasi 

(communication); (4) koneksi (connections); dan (5) representasi (representation). 

Kelima Standar Proses tersebut termasuk dalam berpikir matematika tingkat 

tinggi (high order mathematical thinking) yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika. 

Salah satu Standar Proses yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

representasi (representation). Menurut Jones (2000) dalam Fadillah (2008), 

terdapat tiga alasan mengapa representasi merupakan salah satu Standar Proses, 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai jenis 

representasi yang berbeda merupakan kemampuan dasar yang perlu 

dimiliki peserta didik untuk membangun suatu konsep dan berpikir 

matematika. 

(2) Ide-ide matematika yang disajikan guru melalui berbagai 

representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap peserta didik dalam mempelajari matematika, dan 

(3) Peserta didik membutuhkan latihan dalam membangun 

representasinya sendiri sehingga peserta didik memiliki 

kemampuan dan pemahaman konsep yang baik dan fleksibel yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 

Berikut ini merupakan beberapa pengertian representasi menurut beberapa 

ahli dalam Fadillah (2008), diantaranya adalah sebagai berikut ini. 
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(1) Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi 

masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan 

untuk menemukan solusi, sebagai contoh, suatu masalah dapat 

direpresentasikan dengan obyek, gambar, kata-kata, atau simbol 

matematika (Jones & Knuth, 1991). 

(2) Representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang 

bersangkutan (Cai, Lane, & Jacabcsin, 1996: 243). 

(3) Representasi adalah suatu konfigurasi yang dapat menyajikan suatu 

benda dalam suatu cara (Goldin, 2002: 209). 

(4) Dalam psikologi umum, representasi berarti proses membuat model 

konkret dalam dunia nyata ke dalam konsep abstrak atau simbol. 

Dalam psikologi matematika, representasi bermakna deskripsi 

hubungan antara objek dengan simbol (Hwang, Chen, Dung, & 

Yang, 2007). 

 

NCTM (2000) menyebutkan representasi yang dimunculkan oleh peserta 

didik merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide 

matematika yang ditampilkan peserta didik dalam upayanya untuk mencari suatu 

solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. 

Menurut beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa representasi 

mempunyai pengertian yaitu ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang 

merupakan gambaran dari suatu permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik 

untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut yang merupakan 

penginterpretasian pikiran tentang pengetahuan yang diperoleh dari suatu obyek.  

Sehingga dapat dikatakan kemampuan representasi merupakan kemampuan yang 

dimiliki peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide matematika dari suatu 

permasalahan untuk menemukan solusinya dan merupakan interpretasi pikiran 

tentang pengetahuan dari suatu obyek.  

Menurut NCTM (2000), ada berbagai cara untuk merepresentasikan ide-

ide matematika yaitu dengan gambar, benda konkrit, tabel, grafik, simbol angka 
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dan huruf, dan sebagainya. Cara merepresentasikan ide-ide matematis merupakan 

suatu dasar untuk memahami dan menggunakan ide-ide tersebut. 

Representasi dibagi menjadi dua yaitu representasi internal dan 

representasi eksternal. Representasi internal pada umumnya sulit untuk diamati 

secara langsung karena merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam 

fikirannya (minds-on). Namun, representasi internal dapat diduga dan disimpulkan  

dari representasi eksternalnya melalui pengungkapan kata–kata, simbol, gambar, 

grafik, tabel, maupun alat peraga (hands-on). Jadi, antara representasi internal dan 

eksternal ada hubungan timbal balik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Schnotz (dalam Elia, 2004) membagi representasi eksternal dalam dua 

kelas yang berbeda yaitu representasi descriptive dan depictive. Dalam Kartini 

(2009) dijelaskan representasi descriptive terdiri atas simbol yang mempunyai 

struktur sembarang dan dihubungkan dengan isi yang dinyatakan secara sederhana 

dengan makna dari suatu konvensi, yakni teks, sedangkan representasi depictive 

termasuk tanda-tanda ikonik yang dihubungkan dengan isi yang dinyatakan 

melalui fitur struktural yang umum secara konkret atau pada tingkat yang lebih 

abstrak, yaitu, display visual. 

Lebih lanjut Gagatsis dan Elia (2004) mengatakan bahwa untuk siswa 

kelas 1, 2 dan 3 sekolah dasar, representasi dapat digolongkan menjadi empat tipe, 

yaitu representasi verbal (tergolong representasi descriptive), gambar 

informational, gambar decorative, dan garis bilangan (tergolong representasi 

depictive). Perbedaan antara gambar informational dan gambar decorative adalah 

pada gambar decorative, gambar yang diberikan dalam soal tidak menyediakan 
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setiap informasi pada siswa untuk menemukan solusi masalah, tetapi hanya 

sebagai penunjang atau tidak ada hubungan langsung kepada konteks masalah. 

Gambar informational menyediakan informasi penting untuk penyelesaian 

masalah atau masalah itu didasarkan pada gambar. 

Dari beberapa pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

representasi dapat digolongkan menjadi: (1) representasi visual (gambar, diagram, 

grafik, atau tabel); (2) representasi simbolik (pernyataan matematika/notasi 

matematik, numerik/simbol aljabar); dan (3) representasi verbal (teks tertulis/kata-

kata). 

Representasi dapat membantu peserta didik dalam mengatur pemikiran 

mereka. Peserta didik menggunakan representasi untuk membantu membuat ide-

ide matematika yang lebih konkrit dan cocok sebagai contoh pada tingkat 

pendidikan menengah, siswa sebaiknya menggunakan representasi yang lebih 

banyak untuk menyelesaiakan permasalahan maupun menggambarkan suatu 

permasalahan, mengklarifikasi atau memperluas ide-ide matematika 

menggunakan alat peraga, gambar, simbol, maupun kata-kata secara lisan 

(NCTM, 2000). 

Representasi sangat berperan dalam peningkatan pemahaman konsep 

matematika dan pemecahan masalah matematis siswa (Kartini, 2009). Hal ini juga 

ditegaskana oleh Hiebert & Carpenter (dalam Hudiono, 2010a) peran representasi 

dalam menggali pemahaman dalam belajar matematika adalah vital sebab, belajar 

untuk memperoleh pemahaman akan mungkin terjadi jika konsep, pengetahuan, 

rumus dan prinsip menjadi bagian dari jaringan representasi seseorang. Hudiono 
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(2010b) mengemukakan kemampuan representasi matematika yang dimiliki 

seseorang, selain menunjukkan tingkat pemahaman, juga terkait erat dengan 

kemampuan pemecahan masalah dalam matematika. Sehingga permasalahan yang 

dianggap rumit dan kompleks akan mudah dipecahkan dengan adanya peran 

representasi matematika. 

Tabel 2.1 Kerangka Utama Indikator Komunikasi Matematis 

Communication 

About Mathematics 

Communication In 

Mathematics 

Communication With 

Mathematics 

Reflection on 

cognitive processes. 

Description of 

procedures, 

reasoning. 

Metacognition-giving 

reasons for 

procedural decisions. 

Mathematical register. 

Special vocabulary. 

Particular definitions of 

everyday vocabulary. 

Modified uses of everyday 

vocabulary. Syntax, 

phrasing. Discourse. 

Problem-solving tool. 

Investigations. Basis 

for meaningful action. 

Communication with 

others about 

cognition. Giving 

point of view. 

Reconciling 

differences. 

Representations. Symbolic. 

Verbal. Physical 

manipulatives. Diagrams, 

graphs. Geometric. 

Alternative solutions. 

Interpretation of 

arguments using 

mathematics. 

Utilization of 

mathematical 

problemsolving in 

conjunction with other 

forms of analysis. 

 

Kemampuan representasi marupakan bagian dari kemampuan komunikasi. 

Menurut Jaenudin (2008) secara umum representasi selalu digunakan ketika siswa 

mempelajari matematika. Hal ini terlihat dari 70% ciri khas komunikasi 

matematika berkaitan dengan representasi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

kerangka utama indikator komunikasi matematis menurut Brenner (1998) pada 

Tabel 2.1 di atas. 
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Berdasarkan tabel di atas, komunikasi matematis dapat terlihat sebagai tiga 

aspek terpisah. Communication about mathematics memerlukan kebutuhan tiap 

individu untuk menggambarkan proses pemecahan masalah dan pemikiran mereka 

sendiri tentang proses tersebut. Communication in mathematics berarti 

menggunakan kaidah bahasa-bahasa dan simbol-simbol matematika dalam 

menginterpretasikan permasalahan matematika. Communication with mathematics 

merupakan penggunaaan matematika oleh peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah. 

Berdasarkan penjelasan di atas kemampuan representasi matematika 

termasuk dalam aspek communication in mathematics menurut Brenner (1998) 

yang juga mencakup dua kompetensi dasar yaitu mathematical register dan 

representasi. 

(1) Mathematical register yaitu aktivitas peserta didik dalam menjelaskan ide, 

situasi dan relasi matematika, melalui kata-kata, sintaksis, maupun frase 

secara lisan maupun tertulis. 

(2) Representasi yaitu aktivitas peserta didik dalam menggambarkan atau 

menginterpretasikan ide, situasi, dan relasi matematika melalui gambar, 

benda nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 

Dalam Yuniawatika (2011) adanya representasi matematis akan 

mendorong peserta didik untuk menemukan dan membuat suatu representasi 

sebagai suatu wadah untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika dari yang 

abstrak menuju konkrit. Begitu juga menurut Yazid (2012), bahwa representasi 

bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam menyelesaikan masalah 
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matematika yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit pada peserta didik. 

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas diperkuat oleh Elia (2004) yang 

melaporkan bahwa model representasi memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam cara memecahkan masalah (soal). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa representasi 

dapat sangat membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. 

Mereka dapat mempergunakan berbagai macam representasi agar membuat 

permasalahan yang dihadapi lebih konkrit sehingga mudah diselesaikan. 

2.1.4.2 Tes Kemampuan Representasi Matematika 

Tes kemampuan representasi matematika dalam penelitian ini adalah 

merupakan tes tertulis berbentuk uraian dan diberikan ketika pertemuan terakhir 

pembelajaran. Materinya mencakup luas permukaan bangun ruang sisi datar yang 

mengukur kemampuan representasi peserta didik pada kelas sampel dengan 

standar representasi seperti yang dinyatakan oleh Brenner (1998) dalam aspek 

communication in mathematics pada kompetensi dasar representasi dengan 

indikator peserta didik dapat menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar, benda nyata, diagram, grafik, 

ataupun secara geometris. Sedangkan kriteria penskoran pada tes kemampuan 

representasi adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Kriteria Penskoran Kemampuan Representasi 

Skor Kriteria 

5 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan 

relasi matematika melalui gambar benda nyata, diagram, 

grafik, ataupun secara geometris, dengan benar sempurna. 

4 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan 

relasi matematika melalui gambar benda nyata, diagram, 

grafik, ataupun secara geometris, dengan benar mendekati 

sempurna. 

3 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan 

relasi matematika melalui gambar benda nyata, diagram, 

grafik, ataupun secara geometris, dengan benar tetapi 

masih kurang sempurna. 

2 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan 

relasi matematika melalui gambar benda nyata, diagram, 

grafik, ataupun secara geometris, tetapi masih kurang 

benar. 

1 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan 

relasi matematika melalui gambar benda nyata, diagram, 

grafik, ataupun secara geometris, dengan salah. 

0 Tidak menjawab sama sekali. 

Fatoni (2009 : 29) 

2.1.5 Materi Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar 

Bangun ruang sisi datar terdiri dari balok, kubus, prisma tegak, dan limas. 

Berikut ini adalah uraian tentang jenis-jenis bangun ruang sisi datar. 

2.1.5.1 Balok 

Balok merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh tiga pasang 

persegi panjang yang tiap pasang sisinya mempunyai bentuk sama dan sebangun 

(Sukino, 2006: 308). Balok juga mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. 

Perhatikan gambar balok di bawah ini. 
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Gambar 2.1 Model Balok dan Jaring-jaring Balok ABCD.EFGH 

Balok di atas mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasang sisinya sama 

dan sebangun (kongruen), yaitu: 

(a) Sisi ABCD ≅ sisi EFGH 

(b) Sisi ADHE ≅ sisi BCGF 

(c) Sisi ABFE ≅ sisi DCGH 

Akibatnya diperoleh: 

Luas ABCD = luas EFGH = 𝑝 × 𝑙 

Luas ADHE = luas BCGF = 𝑙 × 𝑡 

Luas ABFE = luas DCGH = 𝑝 × 𝑡 

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga 

pasang sisi yang saling kongruen pada balok tersebut. 

𝐿 = 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿 𝐸𝐹𝐺𝐻 + 𝐿 𝐴𝐷𝐻𝐸 + 𝐿 𝐵𝐶𝐺𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐹𝐸 + 𝐿 𝐷𝐶𝐺𝐻 

=  𝑝 × 𝑙 +  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 + (𝑝× 𝑡) 

= 2 𝑝 × 𝑙 + 2 𝑙 × 𝑡 + 2(𝑝 × 𝑡) 

= 2  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡   

(a) 

(b) 

A 

B F 

E H 

C G 

D 

E 

F C G 

A 

E 

𝒑 𝒍 

𝒕 
F 

A B 

C 

E 
G H 

D 
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Jadi, rumus luas permukaan balok adalah sebagai berikut. 

 

 

 

2.1.5.2 Kubus 

Kubus merupakan bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam 

persegi yang sama dan sebangun (Sukino, 2006: 303). Sama seperti balok, kubus 

juga mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga merupakan balok tetapi 

merupakan balok yang istimewa karena pada suatu kubus mempunyai enam sisi 

berbentuk persegi yang kongruen. Perhatikan model kubus di bawah ini. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Pada gambar kubus di atas keenam sisinya adalah sisi ABCD, ABFE, 

BCGF, EFGH, CDHG, dan ADHE. Karena panjang setiap rusuk kubus adalah s, 

maka luas setiap sisi kubus sama dengan 𝑠2. Dengan demikian, luas permukaan 

kubus sama dengan 6 × 𝑠2 = 6𝑠2.  

 

𝑳 = 𝟐  𝒑 × 𝒍 +  𝒍 × 𝒕 +  𝒑 × 𝒕   

Dengan L = luas permukaan balok 

𝑝 = panjang balok; 𝑙 = lebar balok; 𝑡 = tinggi balok 

(a) (b) 

E 

A B C D 

F 

E 

G 

H 

H 

A 

E 

A B 

s 

A B 

C 

F 

G H 

E 

D 

Gambar 2.2 Model Kubus dan Jaring-jaring Kubus ABCD.EFGH 
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2.1.5.3 Prisma Tegak 

 Prisma tegak adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi 

kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya sejajar dan rusuk-rusuk pada sisi 

tegaknya tegak lurus bidang alas (Sukino, 2006: 325). Nama prisma didasarkan 

pada bentuk bidang alasnya. Contoh bentuk prisma dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Model Prisma Tegak 

Gambar 2.3 (a) merupakan prisma tegak segitiga; gambar 2.3 (b) 

merupakan prisma tegak segi enam; dan gambar 2.3 (c) merupakan prisma tegak 

segilima. Balok dan kubus juga merupakan prisma tegak yaitu prisma tegak yang 

alasnya persegi panjang dan persegi. Untuk menentukan luas permukaan prisma 

tegak sama saja dengan menghitung luas tiap sisi pada prisma tegak tersebut. 

𝑳 = 𝟔𝒔𝟐        dengan  L= luas permukaan kubus 

 s = panjang rusuk kubus 

(a) (b) (c) 

t 
t 
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Gambar 2.4 Model Prisma Tegak dan Jaring-jaring ABC.DEF 

Pada gambar jaring-jaring prisma (gambar 2.4 (b)) di atas dapat 

disimpulkan bahwa, 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 ∆𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 

+𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

=  2 × 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 +  𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 +  𝐴𝐵 × 𝐴𝐷  

+ 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹  

=  2 × 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 +   𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 × 𝐴𝐷  

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

 

 

(a) (b) 

C 

B C C 

F F E D 

F 

A A B 

D E 

F 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 
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2.1.5.4 Limas 

Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas 

bangun datar segitiga dengan satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut 

titik puncak limas (Sukino, 2006: 340). Berikut ini merupakan beberapa contoh 

model limas. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Contoh Model Limas 

Pada gambar 2.5 (a) merupakan limas segiempat; gambar 2.5 (b) 

merupakan limas segitiga; dan Gambar 2.5 (c) merupakan limas segilima. 
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(b) 
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C D 

T 
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T 

Gambar 2.6 Model Limas dan Jaring-jaring Limas T. ABCD 

(a) (b) (c) 

t t 
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Gambar 2.6 (a) di atas merupakan limas T.ABCD. Untuk mendapatkan 

rumus luas permukaan limas bisa didapatkan dari jaring-jaring limas tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿 ∆𝑇𝐴𝐵 + 𝐿 ∆𝑇𝐵𝐶 +  𝐿 ∆𝑇𝐶𝐷 

+𝐿 ∆𝑇𝐴𝐷 

= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 

+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 

Jadi, secara umum dapat ditulis bahwa, 

 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam mata 

pelajaran matematika, para pendidik atau dalam hal ini guru, dituntut untuk selalu 

meningkatkan pengetahuan matematikanya serta dalam pengelolaan proses 

pembelajarannya. Terutama dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai 

dan tepat untuk diterapkan. Karena dengan memilih model pembelajaran yang 

tepat, peserta didik nantinya akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan 

sehingga berkemungkinan besar mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Dalam penelitian ini akan diukur kemampuan representasi peserta didik 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. Hakekatnya jika berbicara 

tentang geometri maka akan dihadapkan pada bagaimana mendapatkan rumus-

rumus yang berkaitan dengan materi geometri tersebut. 

Menurut Kartono (2010) pelajaran geometri sekolah cocok jika 

menggunakan hands-on activity dalam mengeksplor pengetahuan geometri 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 
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tersebut. hands-on activity pada penelitian ini akan dilakukan dengan adanya 

eksplorasi alat peraga manipulatif untuk membantu mempermudah peserta didik 

peserta didik menemukan fakta-fakta matematis yang baru. Agar hands-on 

activity dapat mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti bermaksud 

mendampingkan kegiatan hands-on activity dengan model pembelajaran aktif dan 

inovatif yaitu model pembelajaran Designed Student-Centered Instruction 

(DSCI). Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang bertujuan 

memusatkan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran sehingga membantu 

peserta didik untuk bekerja secara mandiri dan berpikir aktif, dalam model ini 

pula hands-on activity merupakan salah satu fase yang esensial. 

Harapan penulis, dengan memilih model pembelajaran Designed Student-

Centered Instruction (DSCI) dapat meningkatkan kemampuan representasi 

peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut ini. 
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 Sikap pasif peserta didik saat proses pembelajaran. 

 Peserta didik merasa bosan saat proses pembelajaran dan 

kurang paham terhadap materi geometri. 

 Kemampuan representasi peserta didik terhadap materi 

geometri masih rendah. 

Model Pembelajaran Designed Student-Centered Instruction 

(DSCI) 

 Terdapat fase hands-on activity untuk membantu 

mempermudah peserta didik menemukan fakta-fakta 

matematis yang baru dengan cara terlibat dalam menemukan 

fakta-fakta baru dari pengetahuan yang mereka miliki. 

 Sikap peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 Peserta didik merasa semangat dan tertarik saat proses 

pembelajaran dan menjadi lebih paham terhadap materi 

geometri. 

 Kemampuan representasi peserta didik terhadap materi 

geometri sudah mencapai ketuntasan belajar. 

Gambar 2.7 Diagram Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini  

adalah: 

(1) Rata-rata kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dapat mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 dan kemampuan representasi 

matematika peserta didik yang diberi pembelajaran dengan model Designed 

Student-Centered Instructional (DSCI) pada materi luas permukaan bangun 

ruang sisi datar dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 

sebanyak minimal 75% peserta didik dari jumlah peserta didik yang ada di 

kelompok tersebut. 

(2) Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik kelas VIII yang 

diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kemampuan representasi 

matematika peserta didik kelas VIII yang diberi pembelajaran dengan model 

ekspositori pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010b: 117). 

Sedangkan dalam Sudjana (2005: 6) disebutkan populasi adalah 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. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap Kabupaten 

Cilacap tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 239 peserta didik yang terbagi dalam 

delapan kelas yaitu VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, dan 

VIII H. 

3.1.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010b: 118). Apabila banyaknya populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi karena 

keterbatasan tertentu, maka dilakukan penelitian sampel, yaitu penelitian terhadap 

sebagian dari populasi dimana kesimpulan yang dihasilkan pada sampel berlaku 
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pada populasi. Proses generalisasi ini mengharuskan sampel dipilih dengan benar 

sedemikian sehingga data sampel dapat mewakili data populasi. 

Satu kelompok peserta didik tergabung dalam satu kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok yang akan diberikan perlakuan berupa model 

pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI), satu kelompok 

peserta didik tergabung dalam satu kelompok kontrol yaitu kelompok yang diberi 

model pembelajaran ekspositori serta satu kelompok peserta didik tergabung 

dalam kelompok uji coba. 

Manurut Sugiyono (2010b: 62) teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Terdapat dua kelompok teknik sampling untuk memperoleh 

sampel yang representatif yaitu Probability Sampling dan Nonprobability 

Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memiliki 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik sampling ini meliputi simple random sampling, 

proportionate stratisfied random sampling, disproportionate stratisfied random 

sampling, dan area (cluster) sampling. Sedangkan Nonprobability Sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini 

terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling 

purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

probability sampling jenis area (cluster) sampling. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa kedudukan sekelompok peserta didik dalam sekolah 
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diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin peserta didik, 

dan golongan peserta didik, sehingga peserta didik sudah tersebar secara acak 

dalam kelas yang ditentukan. Selain itu, banyaknya peserta didik dalam kelas 

relatif sama, peserta didik diajar oleh guru yang sama, peserta didik mendapat 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, dan peserta didik mendapat waktu 

pelajaran yang sama sehingga setiap peserta didik yang merupakan anggota 

sampel mempunyai peluang yang sama. Setelah mengambil sampel dengan teknik 

area (cluster) sampling terpilih kelas VIII A sebagai kelompok eksperimen, VIII 

B sebagai kelompok kontrol, dan VIII G sebagai kelompok uji coba. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

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

subyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010b: 3). 

Variabel dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Designed Student-

Centered Instructional (DSCI), model pembelajaran ekspositori serta kemampuan 

representasi peserta didik. Ketiga variabel tersebut dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen.  

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

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

penelitian ini adalah model pembelajaran yang diterapkan yaitu model 

pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dan model 

pembelajaran ekspositori. 
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Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

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

dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan representasi matematika peserta 

didik. 

3.1.4 Jenis, Rancangan dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Terdapat 

beberapa bentuk desain eksperimen yaitu Pre-Experimental Designs, Randomized 

Experimental Designs, Factorial Designs, Quasi-Experimental Designs, Time 

Series Designs, Single-Subject Experimental Designs, dan ABAB Designs. (Ary et 

al, 2006: 327-349). Desain yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 

Randomized Experimental Designs jenis posttest-only control group design yang 

secara paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut ini 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

𝑅 : Sampel dipilih secara random. 

𝑋 : Perlakuan (treatment). 

𝑂2 : Keadaan kelompok eksperimen setelah diberi model DSCI. 

𝑂4 : Keadaan kelompok kontrol setelah diberi model ekspositori. 

(Sugiyono, 2010a: 109). 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

X R 

R 

O2 

O4 
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Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah nilai kemampuan 

representasi peserta didik dalam materi luas permukaan bangun ruang sisi datar 

dari dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Desain penelitian disajikan 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Tabel Desain Penelitian 

 Group Independent Variable Post-test 

(R) E X 𝑌2 

(R) C - 𝑌2 

 (Ary et al, 2006: 329) 

Keterangan : 

E : kelompok eksperimen 

C : kelompok kontrol 

X : model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

𝑌2 : posttest (tes kemampuan representasi matematika peserta didik) 

3.1.5 Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan  penelitian eksperimen dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Meminta kepada guru, nilai ulangan tengah semester genap tahun 

2012/2013 seluruh peserta didik kelas VIII dan menentukan sampel-sampel 

peserta didik dari populasi yang ada secara area (cluster) sampling dengan 

memilih dua kelompok sampel penelitian serta satu kelompok kelompok uji 

coba. Pada sampel penelitian, satu kelompok tergabung dalam kelompok 

eksperimen yaitu kelas VIII A dan satu kelompok lagi terdapat pada 
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kelompok kontrol yaitu kelas VIII B sedangkan untuk kelompok uji coba 

terpilih kelas VIIIG. 

(3) Kemudian data kedua kelompok sampel diuji normalitas, homogenitas dan 

kesamaan rata-rata. Setelah dianalisis, diketahui bahwa kedua kelompok 

sampel berawal dari kemampuan dan kondisi yang sama jika data tersebut 

normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata. 

(4) Memberi perlakuan pada kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran model pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI), sedangkan kelompok kontrol menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

(5) Sebelum melakukan evaluasi terhadap peserta didik pada kelompok 

eksperimen dan peserta didik pada kelompok kontrol, dilakukan uji coba tes 

kemampuan representasi peserta didik pada kelompok uji coba untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda pada 

item tes. Setelah dianalisis pada faktor-faktor tersebut, diambil beberapa 

soal yang sesuai kriteria yaitu valid, reliabel dan mempunyai taraf kesukaran 

yang sedang serta daya pembeda yang baik untuk mengevaluasi peserta 

didik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(6) Soal kemampuan representasi matematika peserta didik diujikan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sehingga didapatkan nilai tes 

representasi matematika peserta didik. 

(7) Menganalisis data hasil tes kemampuan representasi matematika peserta 

didik dari kelompok eksperimen dan kontrol. 
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Berdasarkan uraian langkah-langkah penelitian eksperimen di atas, 

skema langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut. 

  

kemampuan representasi matematika peserta didik 

Gambar 3. 2 Langkah – langkah Penelitian 

1. Adanya ketuntasan belajar secara rata-rata 

kelompok dan klasikal. 

2. Adanya perbedaan rata-rata tes 

kemampuan representasi peserta didik 

Analisis Data Akhir 

Instrumen hasil 

analisis uji coba 

Analisis data awal 

 

Pembelajaran Ekspositori 

Analisis Soal Tes 

Kemampuan Reprentasi 

Matematika 

POPULASI  

(Kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap) 

 

 

 

teknik cluster sampling 

SAMPEL 

 

 

 

UJI COBA 

 

EKSPERIMEN 

 

KONTROL 

 

Perlakuan: 

Designed Student-

Centered Instructional 

(DSCI)  

TES 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data 

Ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif terdiri dari data diskrit dan data kontinu. Data kontinu adalah data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinu terdiri dari data ordinal, data 

interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk 

peringkat. Data interval merupakan data hasil pengukuran yang jaraknya sama, 

tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut (mutlak). Sedangkan data rasio adalah 

data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut (Sugiyono, 2010b: 24). 

Berdasarkan pengelompokan data di atas, dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk data kontinu interval dan data 

diskrit. Data kontinu interval dalam penelitian ini adalah data hasil tes 

kemampuan representasi matematika peserta didik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar 

sedangkan data diskrit pada penelitian ini adalah data hasil pengamatan 

pengelolaan kelas oleh guru dan data aktivitas peserta didik di kelas. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

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

(Arikunto, 2010: 158). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang banyaknya peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap, kriteria 
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ketuntasan minimal nilai matematika, dan data nilai ujian tengah semester genap 

matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Cilacap tahun pelajaran 2012/2013 yang 

telah dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi 

awal populasi penelitian dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji kesamaan rata-rata.  

3.2.2.2 Metode Tes 

Webster’s Collegiate dalam Arikunto, (2009: 32) menyatakan bahwa 

“test = any series of question or exercise or other means of measuring the skill, 

knowledge, intelligence, capacities of aptitudes or an individual or group”, yang 

kurang lebih artinya tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.. 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan representasi 

matematika pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. Tes representasi 

matematika yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes uraian. 

3.2.2.3 Metode Observasi 

Observasi disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan dengan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 2010: 199). 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

obsevasi sistematis. Maksudnya, observasi yang dilakukan dengan melengkapinya 
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menggunakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 

2010: 272). 

Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mendapatkan 

data tentang pengelolaan kelas oleh guru dan data aktivitas peserta didik. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga  mudah diolah (Arikunto, 2010: 60). Pada penelitian ini instrumen 

penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

3.3.1. Tes Kemampuan Representasi Matematika 

Instrumen tes kemampuan representasi matematika peserta didik meliputi 

kisi-kisi soal tes, soal tes yang mengukur kemampuan representasi peserta didik 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII 

serta kunci jawaban dan pedoman penskoran tes tersebut. Pemberian instrumen ini 

dilakukan setelah kegiatan pembelajaran luas permukaan bangun ruang sisi datar 

(posttest). Instrumen tes kemampuan representasi matematika dapat dilihat pada 

Lampiran 26 sampai Lampiran 29. 

3.3.2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas oleh Guru 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Lembar observasi 

pengelolaan kelas oleh guru ini digunakan pada setiap pembelajaran dengan 

menggunakan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI). 
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Secara umum, aspek yang diukur dalam mengsmsti dan menilai 

pengelolaan kelas oleh guru adalah sebagai berikut. 

(1) Membuka pelajaran, melakukan apersepsi, dan menyebutkan materi serta 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(2) Mengkoordinasi peserta didik dalam kelompok, menjelaskan jalannya 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI), serta memberikan penugasan secara individu maupun kelompok. 

(3) Membimbing peserta didik dalam kegiatan hands-on activity, diskusi 

kelompok, dan diskusi kelas. 

(4) Memberikan umpan balik dan evaluasi baik secara individu maupun 

kelompok, serta membimbing peserta didik dalam memberikan kesimpulan 

dan refleksi. 

Hasil observasi pengelolaan kelas oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif persentase. 

Dalam penelitian ini, analisis pengelolaan kelas oleh guru menggunakan lembar 

checklist (√) dengan jawaban “ya” atau “tidak”. Lembar observasi pengelolaan 

kelas oleh guru dapat dilihat pada Lampiran 37. 

Jawaban “ya” diberikan apabila guru (peneliti) melakukan kegiatan yang 

tercantum dalam indikator penskoran, sedangkan jawaban “tidak” diberikan 

apabila guru (peneliti) tidak melakukan kegiatan yang tercantum dalam indikator 

penskoran. Skor untuk jawaban “ya” adalah 1, sedangkan skor untuk jawaban 

“tidak” adalah 0. Rumus yang digunakan untuk menganalisis skor yang diperoleh 

yaitu: 
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Tingkat kinerja =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal
× 100% 

Kriteria penilaian pengelolaan kelas oleh guru adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Pengelolaan Kelas oleh Guru 

Nilai Tingkat Keaktifan Interpretasi Tingkat Keaktifan 

85% - 100% A (Sangat Baik) 

70% - 84% B (Baik) 

60% - 69% C (Cukup Baik) 

50% - 59% D (Kurang) 

< 50% E (Jelek) 

 (Atmojo, 2012). 

3.3.3. Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran di kelas. Berikut ini merupakan aspek  

keaktifan peserta didik yang diamati. 

(1) Keaktifan peserta didik dalam memperhatikan proses pembelajaran. 

(2) Keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

secara individu. 

(3) Partisipasi peserta didik dalam mendiskusikan masalah, menyampaikan 

hasil diskusi, dan memberikan respon kepada peserta didik lain. 

(4) Memberikan jawaban dari masalah dan memberikan kesimpulan. 

(5) Mengejakan latihan soal baik secara individu atau kelompok, mencatat PR, 

dan menjawab salam penutup. 

Hasil observasi aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif persentase. Dalam penelitian 

ini, analisis aktivitas peserta didik menggunakan lembar checklist (√) dengan 
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jawaban “ya” atau “tidak”. Lembar observasi aktivitas peserta didik dapat dilihat 

pada Lampiran 39. 

Jawaban “ya” diberikan apabila peserta didik (secara keseluruhan) 

melakukan kegiatan yang tercantum pada indikator penskoran, sedangkan 

jawaban “tidak” diberikan kepada peserta didik (secara keseluruhan) tidak 

melakukan kegiatan yang tercantum pada indikator penskoran. Skor untuk 

jawaban “ya” adalah 1, sedangkan skor untuk jawan “tidak” adalah 0. Rumus 

yang digunakan untuk menganalisis skor yang diperoleh yaitu: 

Tingkat keaktifan =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal
× 100% 

Kriteria penilaian aktivitas peserta didik adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Aktivitas Peserta Didik 

Nilai Tingkat Keaktifan Interpretasi Tingkat Keaktifan 

85% - 100% A (Sangat Baik) 

70% - 84% B (Baik) 

60% - 69% C (Cukup Baik) 

50% - 59% D (Kurang) 

< 50% E (Jelek) 

 (Atmojo, 2012). 

 

3.4 Analisis Data Uji Coba Tes Kemampuan Representasi 

Matematika 

3.4.1 Analisis Validitas Item 

Pada buku Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis oleh 

Anderson dan kawan-kawan dalam Arikunto (2009: 65) disebutkan “a test is valid 

if it measures what it purpose to measure” maksudnya sebuah tes dikatakan valid 
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apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini, untuk 

mengetahui validitas butir soal dilakukan validitas empiris. 

Jenis validitas empiris ini lebih menekankan kevalidan suatu tes bila 

sudah diukur berdasarkan pengalaman (uji coba). Untuk menguji kevalidan butir-

butir soal digunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut.  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti  

 𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal  

 Y : Jumlah skor total  

 𝑋2
 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

 𝑌2
 : Jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2009: 72). 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, 

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

Nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk N = 30 dan taraf signifikansi 𝛼 = 5% adalah 0,361. 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan validitas butir soal tes uji coba 

kemampuan representasi matematika yang tersedia pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.4 Analisis Validitas Soal Uji Coba 

Nomor 

Soal 
Nilai 𝒓𝒙𝒚 Nilai 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kriteria 

1 0,853 

0,361 

Valid  

2 0,733 Valid  

3 0,806 Valid  

4 0,636 Valid  

5 0,824 Valid  

6 0,877 Valid  

7 0,655 Valid  

8 0,646 Valid  

 

Pada Tabel 3.4, analisis tes uji coba dari delapan soal uraian diperoleh 

keseluruhan butir soal valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 karena 

mempunyai 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Perhitungan selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 

12 dan Lampiran 13. 

3.4.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Sehubungan dengan reliabilitas ini 

pada buku Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis oleh Anderson 

dan kawan-kawan dalam Arikunto (2009 : 65) disebutkan “a reliable measure in 

one that provides consistent and stable indication of the characteristic being 

investigated”. Untuk dapat memperoleh gambaran yang ajeg memang sulit karena 

unsur kejiwaan manusia sendiri tidak ajeg (Arikunto, 2009 : 86-87). Reliabilitas 

tes pada penelitian ini menggunakan rumus alpha dengan rumus : 
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𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  

𝜎𝑡
2 −  𝜎𝑖

2

𝜎𝑡
2   

dengan : 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

𝜎𝑡
2    : varians total 

 𝜎𝑖
2  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

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 diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,8907. Dari tabel r 

product moment diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk N = 30 dan taraf signifikan 𝛼 = 5% 

adalah 0,361. Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga soal reliabel. Perhitungan 

selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 12 dan Lampiran 14. 

 

 

 



52 

 

 
 

3.4.3 Analisis Taraf  Kesukaran 

Taraf kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

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

terlalu sukar. Teknik penghitungan taraf kesukaran soal adalah dengan 

menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar untuk tiap item. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung taraf kesukaran butir soal dalam Arifin 

(2012: 134-135) adalah sebagai berikut. 

TK =
Rata − rata

Skor maksimum tiap soal
 

dengan 

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

Jumlah peserta didik
 

Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran butir soal dapat digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Tabel Kriteria Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran (TK) Kriteria 

0,00 − 0,30 Soal Sukar 

0,31 − 0,70 Soal Sedang 

0,71 − 1,00 Soal Mudah 

 

Berikut ini merupakan hasil analisis taraf kesukaran butir soal tes uji 

coba kemampuan representasi matematika yang tersaji dalam Tabel 3.6 berikut 

ini. 
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Tabel 3.6 Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

Nomor 

Soal 
Nilai TK Kriteria 

1 0,60 Sedang 

2 0,62 Sedang 

3 0,67 Sedang 

4 0,69 Sedang 

5 0,63 Sedang 

6 0,60 Sedang 

7 0,28 Sukar 

8 0,16 Sukar 

 

Berdasarkan analisis taraf kesukaran soal uji coba seperti pada Tabel 3.6, 

diperoleh enam soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

serta dua soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor  7 dan 8. Perhitungan 

selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 12 dan Lampiran 15. 

3.4.4 Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda digunakan untuk membedakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan 

rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal dalam 

Arifin (2012: 133) adalah sebagai berikut. 

DP =
X KA − X KB

Skor Maksimum soal
 

Keterangan : 

X KA   : rata-rata kelompok atas 

X KB   : rata-rata kelompok bawah 
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Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda, dapat digunakan 

kriteria sebagai berikut, 

Tabel 3.7 Tabel Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Kriteria 

0,40 ke atas Sangat baik 

0,30 − 0,39 Baik  

0,20 − 0,29 Cukup, soal perlu perbaikan 

0,19 ke bawah Kurang , soal harus dibuang 

 

Berikut ini merupakan hasil analisis daya pembeda butir soal tes uji coba 

kemampuan representasi matematika yang tersaji dalam Tabel 3.8 berikut ini. 

Tabel 3.8 Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Nomor 

Soal 
Nilai DP Kriteria 

1 0,33 Baik  

2 0,36 Baik  

3 0,37 Baik  

4 0,27 Cukup 

5 0,39 Baik 

6 0,72 Sangat baik 

7 0,21 Cukup 

8 0,21 Cukup 

 

Dari delapan soal yang telah diujicobakan diperoleh satu soal dengan 

kriteria sangat baik yaitu soal nomor 6; empat soal dengan kriteria baik yaitu 

nomor  1, 2, 3, dan 5; dan tiga soal dengan kriteria cukup baik yaitu nomor 4, 7, 

dan 8. Perhitungan selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 12 dan Lampiran 

16. 
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Berdasarkan hasil analisis keseluruhan terhadap hasil uji coba tes 

kemampuan representasi matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cilacap, 

serta dilihat dari hasil analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda, maka dapat disimpulkan bahwa hanya lima butir soal yang dipakai 

sebagai instrumen kemampuan representasi matematika pada penelitian ini yaitu 

butir soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 karena memenuhi kriteria syarat untuk menjadi 

alat pengumpul data yang baik dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematika 

peserta didik. Perhitungan selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

3.5 Analisis Data Awal 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal 

dari dua sampel yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, 

pengujian normalitas data menggunakan uji Chi Kuadrat (𝜒2). Pengujian 

normalitas data dengan (𝜒2) dilakukan dengan cara membandingkan kurva 

normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal 

baku/standard. Bila kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul 

tidak berbeda secara signifikan dengan kurva normal baku/standard, maka kurva 

normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul berdistribusi normal 

(Sugiyono, 2010b: 79) 
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Hipotesis yang diujikan adalah: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan jumlah kelas interval dengan aturan Sturges,yaitu: 

banyak kelas = 1 +  3,3 log𝑛 

dengan 𝑛 adalah banyak data (Sudjana, 2005: 47). 

(2) Menentukan data terbesar dan data terkecil kemudian menentukan panjang 

kelas interval dengan rumus, 

Penjang kelas =  
data terbesar − data terkecil

banyak kelas
 

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

menghitung harga Chi Kuadrat hitung. 

(4) Menghitung frekuensi yang diharapkan (𝐸𝑖) berdasarkan prosentase luas tiap 

bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi. 

(5) Menentukan Chi Kuadrat hitung (𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ) dengan rumus seperti yang tertulis 

pada Sudjana (2005: 273) sebagai berikut, 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

dengan : 

𝜒2 : Chi kuadrat hitung 

k : banyaknya kelas interval 

𝑂𝑖  : frekuensi pengamatan ke-𝑖 
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𝐸𝑖  : frekuensi harapan ke-𝑖 

(6) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel dengan 

𝛼 = 5 % dan dk = k – 3 (k merupakan banyaknya kelas interval). Bila 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka 𝐻0 diterima jadi data berdistribusi normal. 

3.5.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, hipotesis yang 

akan diujikan adalah: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians 

yang sama); 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

berbeda). 

Homogenitas dari sampel diuji dengan uji F dan dapat ditentukan 

menggunakan rumus seperti yang ditulis dalam Sudjana (2005: 250) seperti 

berikut ini. 

F =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 

Bandingkan nilai F dengan nilai F tabel dengan mengambil 𝛼 = 0,05 dan 

tolak 𝐻0 hanya jika 𝐹 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

 dengan 𝑣1 adalah dk pembilang dengan rumus 

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

3.5.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan rata-rata 

kemampuan peserta didik dari kedua kelompok sampel. Uji komparatif dua 
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sampel independen dilakukan dengan menggunakan uji 𝑡 jika data berdistribusi 

normal. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 (Rata- rata kemampuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sama); 

𝐻1  : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (Rata-rata kemampuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berbeda). 

Harga t dapat dihitung menggunakan rumus seperti pada Sudjana (2005: 239) 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

dengan 

𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan : 

𝑡  : 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

𝑥1     : rata – rata hitung kelompok eksperimen 

𝑥2     : rata – rata hitung kelompok kontrol 

𝑛1  : jumlah kelompok eksperimen 

𝑛2  : jumlah kelompok kontrol 

𝑠  : simpangan baku 

𝑠1
2  : varians eksperimen 

𝑠2
2  : varians kontrol 

Bandingkan harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

mengambil 𝛼 = 0,05 dan kriterian 𝐻0 diterima jika – 𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

, dimana 
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𝑡
1−

1

2
𝛼

 didapat dari daftar distribusi 𝑡 dengan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan peluang 

1 −
1

2
𝛼. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan rata-rata, maka akan disimpulkan apakah kelompok sampel berangkat 

pada titik yang sama atau tidak. 

 

3.6 Analisis Data Akhir  

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian 

normalitas data menggunakan uji Chi Kuadrat (𝜒2). Pengujian normalitas data 

dengan (𝜒2) dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk 

dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku/standard. Bila kurva 

normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul tidak berbeda secara 

signifikan dengan kurva normal baku/standard, maka kurva normal yang 

terbentuk dari data yang telah terkumpul berdistribusi normal (Sugiyono, 

2010b:79) 

Hipotesis yang diujikan adalah: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan jumlah kelas interval dengan aturan Sturges,yaitu: 

banyak kelas = 1 +  3,3 log𝑛 
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dengan 𝑛 adalah banyak data (Sudjana, 2005: 47). 

(2) Menentukan data terbesar dan data terkecil kemudian menentukan panjang 

kelas interval dengan rumus, 

Penjang kelas =  
data terbesar − data terkecil

banyak kelas
 

(1) Menyusun ke dalam tebel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong untuk 

menghitung harga Chi Kuadrat hitung. 

(2) Menghitung frekuensi yang diharapkan (𝐸𝑖) berdasarkan prosentase luas tiap 

bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi. 

(3) Menentukan Chi Kuadrat hitung (𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ) dengan rumus seperti yang tertulis 

pada Sudjana (2005: 273) sebagai berikut, 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

dengan : 

𝜒2 : Chi kuadrat hitung 

k : banyaknya kelas interval 

𝑂𝑖  : frekuensi pengamatan ke-𝑖 

𝐸𝑖  : frekuensi harapan ke-𝑖 

(4) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel dengan 

𝛼 = 5 % dan dk = k – 3 (k merupakan banyaknya kelas interval). Bila 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 maka 𝐻0 diterima jadi data berdistribusi normal. 
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3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, hipotesis yang 

akan diujikan adalah: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varians yang sama); 

𝐻1  : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol varians 

yang berbeda). 

Homogenitas dari sampel diuji dengan uji F dan dapat ditentukan 

menggunakan rumus seperti yang ditulis dalam Sudjana (2005: 250) seperti 

berikut ini. 

F =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 

Bandingkan nilai F dengan nilai F tabel dengan mengambil 𝛼 = 5 % dan 

tolak 𝐻0 hanya jika 𝐹 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑣1 ,𝑣2)

 dengan 𝑣1 adalah dk pembilang dengan rumus 

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

3.6.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk menguji apakah kemampuan representasi 

peserta didik pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan model 

pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dapat mencapai 

ketuntasan. Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan 

secara rata-rata kelompok dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan secara rata-rata 

kelompok didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 3 Cilacap Kabupaten Cilacap untuk 

mata pelajaran matematika adalah 75. Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu 

persentase peserta didik yang mencapai ketuntasan individual minimal sebesar 

75% dari jumlah peserta didik yang ada di kelompok tersebut. Uji hipotesis 

ketuntasan belajar untuk ketuntasan secara rata-rata kelompok menggunakan uji 𝑡 

satu pihak yang dalam hal ini uji hipotesis deskriptif sedangkan uji ketuntasan 

klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. 

Untuk menguji ketuntasan secara rata-rata kelompok menggunakan uji 𝑡 

satu pihak, yaitu uji pihak kiri, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen lebih dari atau sama dengan 75) 

𝐻1 : 𝜇 < 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen kurang dari 75) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛

 

Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung. 

𝑥  : rata-rata nilai. 

𝜇0 : nilai yang dihipotesiskan. 

s : simpangan baku. 

n : jumlah anggota sampel. 
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Dalam penelitian ini 𝛼 = 5% dan 𝜇0 = 75. Kriteria pengujian yaitu 𝐻0 

ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk = n – 1 dan peluang  1 − 𝛼  (Sudjana, 

2005: 232). 

Untuk menguji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≥ 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta 

didik yang tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%) 

𝐻1 : 𝜋 < 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta didik 

yang tuntas klasikal kurang dari 75%) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

 

Keterangan: 

z : nilai t yang dihitung. 

x  : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual. 

𝜋0 : nilai yang dihipotesiskan. 

n : jumlah anggota sampel. 

Dalam hal ini nilai 𝛼 = 5% dan 𝜋0 = 0,75. Kriteria yang digunakan 

yaitu tolak 𝐻0 jika 𝑧 ≤ −𝑧0,5−𝛼 .  

(Sudjana, 2005: 235). 

3.6.4 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Dua Rata-rata) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan rata-

rata kemampuan representasi matematika peserta didik pada kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol. Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan 

menggunakan uji t. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 (Rata-rata kemampuan representasi matematika kelompok 

eksperimen tidak lebih baik dari kelompok kontrol) 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2 (Rata-rata kemampuan representasi matematika kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005:243). 

(1) Jika 𝜎1 = 𝜎2 maka digunakan rumus 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑆 ∙  
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

dan   

𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

dengan: 

𝑥1     : rata-rata nilai kelompok eksperimen  

𝑥2    : rata-rata nilai kelompok kontrol 

S : simpangan baku sampel 

𝑛1 : jumlah peserta didik pada kelompok eksperimen  

𝑛2 : jumlah peserta didik pada kelompok kontrol 

Kriteria yang digunakan adalah 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼 . Dalam 

hal ini 𝛼 = 5% dengan dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. 
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(2) Jika 𝜎1 ≠ 𝜎2 maka digunakan rumus 

𝑡′ =
𝑥1   − 𝑥2   

  
𝑠1

2

𝑛1
 +  

𝑠2
2

𝑛2
 

 

dan 

𝑡′ ≥
𝑤1𝑡1 + 𝑤2𝑡2

𝑤1 + 𝑤2
 

dengan: 

𝑠1
2 : varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 : varians kelompok kontrol 

𝑤1 = 
𝑠1

2

𝑛1
 dan 𝑤2 = 

𝑠2
2

𝑛2
 

𝑡1 = 𝑡
 1−

1

2
𝛼 , 𝑛1−1 

 dan 𝑡2 = 𝑡
 1−

1

2
𝛼 , 𝑛2−1 

 

Jika, 𝑡′ ≥ 
−(𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2)

𝑤1+𝑤2
 maka 𝐻0 ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diperoleh dari studi lapangan untuk memperoleh data 

melalui teknik tes setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada analisis hasil penilitian tersebut meliputi analisis data 

dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, dan uji kesamaan 

dua rata-rata sehingga dapat diketahui kelompok eksperimen memenuhi 

ketuntasan belajar atau tidak serta manakah yang lebih baik di antara 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

dengan pembelajaran ekspositori terhadap kemampuan representasi matematika 

peserta didik. 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Data awal yang digunakan adalah data nilai Ulangan Tengah Semester 

Genap dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tahun pelajaran 

2012/2013. Data awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Perhitungan uji normalitas data awal ini menggunakan uji Chi Kuadrat. 

Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut. 

𝐻0 : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal; 

𝐻1 : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. 
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Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji normalitas kelompok 

eksperimen sebelum perlakuan dengan pemberian pembelajaran dengan model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dan kelompok kontrol yang 

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Awal 

Kelompok 𝝌𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
𝟐  Dk 𝝌𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍

𝟐  Kriteria Simpulan 

Eksperimen 1,559 3 7,81 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  𝐻0 diterima 

Kontrol 1,222 3 7,81 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  𝐻0 diterima 

 

Dari hasil perhitungan uji normalitas kelompok eksperimen diperoleh 

𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 1,559 sedangkan nilai 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dari daftar distribusi Chi Kuadrat dengan 

𝛼 = 5% dan dk = 6 − 3 = 3 diperoleh harga 𝜒0,95(3)
2 = 7,81. Jadi, 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2 <

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data sampel pada 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

Pada kelompok kontrol diperoleh hasil 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 1,222 sedangkan nilai 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dari daftar distribusi Chi Kuadrat dengan 𝛼 = 5% dan dk = 6 − 3 = 3 

diperoleh harga 𝜒0,95(3)
2 = 7,81. Jadi, 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  sehingga 𝐻0 diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa data sampel pada kelompok kontrol berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Dari perhitungan uji normalitas data awal di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal, artinya 

distribusi data awal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendekati 

distribusi normal baku. 
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4.1.1.2 Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data awal dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol digunakan uji 𝐹 dengan hipotesis statistiknya sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians 

yang sama); 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

berbeda). 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas kedua sampel disajikan dalam 

Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Awal 

Kelompok Varians Banyak siswa 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Simpulan 

Eksperimen 148,6 29 
1,186 1,882 𝐻0 diterima 

Kontrol 125,315 29 

 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,186 sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dari daftar 

distribusi 𝐹 diperoleh harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% serta dk pembilang = 29 −

1 = 28 dan dk penyebut = 29 − 1 = 28 yakni 𝐹0,025(28,28) = 1,882. Jadi, 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kedua 

sampel mempunyai varians yang sama dengan kata lain kelompok eksperiman dan 

kelompok kontrol homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai rata-rata yang sama atau 
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tidak. Perhitungan uji kesamaan rata-rata menggunakan uji 𝑡 atau uji komparatif 

dua sampel independen karena data awal berdistribusi normal. Hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 (Rata- rata kemampuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sama); 

𝐻1  : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (Rata-rata kemampuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berbeda). 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata data awal 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan uji 𝑡 yang tersaji 

dalam Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Awal 

S 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Kriteria Simpulan 

11,703 0,078 −2,003 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  2,003 𝐻0 diterima 

 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang tersaji pada Tabel 4.3, diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,078. 

Sedangkan dari tabel distribusi 𝑡 dengan 𝛼 = 5% dan dan dk = 29 + 29 − 2 =

56, diperoleh nilai −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu – 𝑡0,975 = −2,003 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 𝑡0,975 =

2,003. Jadi, diperoleh −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat 

disimpilkan bahwa rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak ada perbedaan yang signifikan atau sama. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 

Melihat dari analisis data awal kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol berdistribusi normal, homogen, dan mempunyai rata-rata yang sama, 

sehingga kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berangkat dari titik yang 

sama. 

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dengan 

menggunakan dua kelompok sebagai sampel penelitian yaitu kelas VIII A sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelompok kontrol yang. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April di SMP Negeri 3 Cilacap 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian seperti menentukan materi 

pokok, menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan, 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat alat peraga 

manipulatif yang terbuat dari kertas karton manila, membuat Lembar Kerja 

Kelompok, serta menyusun instrumen tes kemampuan representasi matematika 

peserta didik. Materi pokok yang dipilih adalah luas permukaan bangun ruang sisi 

datar. Model pembelajaran yang digunakan untuk kelompok eksperimen adalah 

model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) sedangkan 

untuk kelompok kontrol adalah model pembelajaran ekspositori.  

4.1.2.1 Pembelajaran dengan Model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) 

Berikut ini merupakan uraian kegiatan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) yang tersaji 

dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model DSCI 

Fase DSCI Kegiatan peserta didik 

Fase I : Pendahuluan Peserta didik menyebutkan dan 

memberi contoh tentang aplikasi luas 

permukaan bangun ruang sisi datar 

dalam kehidupan nyata. 

Fase II : Hands-on Activity Peserta didik yang telah terbagi menjadi 

enam kelompok, melakukan aktivitas 

tangan (hands-on activity) yaitu 

memanipulasi alat peraga yang sudah 

disediakan sebelumnya secara 

berkelompok sehingga mampu 

menemukan fakta-fakta matematis baru 

Fase III : Diskusi Kelas Salah satu peserta didik (mewakili 

kelompoknya) memaparkan hasil 

diskusi kelompoknya dan peserta didik 

yang lain memberikan pendapat 

maupun sanggahan terhadap jawaban 

yang telah dipaparkan 

Fase IV : Aplikasi Peserta didik mengerjakan soal tentang 

aplikasi luas permukaan bangun ruang 

sisi datar (soal kontekstual) kemudian 

memaparkan jawabannya di depan 

kelas. 

 

Dalam penelitian ini, dipilih kelas VIII A sebagai kelompok eksperimen 

yang diberi perlakuan berupa model pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI). Model pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) mempunyai beberapa fase dalam pelaksanaannya yaitu fase 

pendahuluan, hands-on activity, diskusi kelas, dan aplikasi. Namun, sebelum 

memasuki fase-fase tersebut guru terlebih dahulu memberikan kegiatan persiapan 

seperti memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

melakukan apersepsi tentang luas persegi, persegi panjang, segitiga, dan segi-n 

lainnya serta tentang teorema Phytagoras. 
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Proses pembelajaran dilakukan tiga kali pertemuan tatap muka yaitu pada 

hari Senin, Selasa, dan Sabtu tanggal 8, 9, dan 13 April 2013 dan satu kali 

pertemuan untuk teks kemampuan representasi matematika peserta didik pada hari 

Selasa tanggal 16 April 2013 dengan alokasi waktu satu kali pertemuan 2 x 40 

menit. Namun, pada pertemuan terakhir tatap muka terdapat kendala waktu yaitu 

jika semula waktu satu jam pelajaran adalah 40 menit maka dikarenakan ada 

kegiatan sekolah yaitu Try Out UAN untuk kelas IX, satu jam pelajaran diubah 

menjadi 30 menit. Hal ini cukup mengganggu proses pembelajaran yang peneliti 

lakukan sehingga ada beberapa bagian pembelajaran yang tidak terlaksana dengan 

maksimal yaitu fase diskusi kelas dan aplikasi. 

4.1.2.2 Pembelajaran dengan Model Ekspositori 

Pembelajaran dengan model ekspositori dilakukan pada kelompok 

kontrol yaitu kelas VIII B. Terdapat beberapa langkah dalam model pembelajaran 

ekspositori. Langkah pertama yaitu persiapan. Pada langkah persiapan peneliti 

memberikan motivasi kepada peserta didik, menyebutkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, serta melakukan kegiatan apersepsi tentang luas persegi, 

persegi panjang, segitiga, dan segi-n lainnya serta tentang teorema Phytagoras. 

Langkah kedua yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi 

dilakukan oleh peneliti sedangkan peserta didik mendengarkan penjelasan peneliti 

dan sesekali mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Peneliti pun memberikan 

beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang materi untuk memotivasi keaktifan 

peserta didik tetapi hanya beberapa peserta didik yang aktif dan itu pun tergolong 

peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lainnya. Pada 
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langkah ini, peneliti juga memberikan contoh-contoh aplikasi luas permukaan 

bangun ruang sisi datar pada kehidupan nyata dan mengajak peserta didik untuk 

menyelesaikan soal bersama-sama. 

Langkah ketiga yaitu peneliti memberikan latihan soal yang berkaitan 

dengan materi kemudian peserta didik mengerjakan latihan soal tersebut 

kemudian dibahas bersama-sama. Pada langkah ini peneliti memberikan arahan 

dan konfirmasi atas jawaban peserta didik. Langkah terakhir yaitu peneliti 

bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peneliti dan 

peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan apa saja yang dilakukan dan 

didapat pada pembelajaran hari ini. 

Pembelajaran pada kelompok kontrol ini dilakukan tiga kali pertemuan 

tatap muka yaitu pada hari Senin, Jumat, dan Sabtu tanggal 8, 12, dan 13 April 

2013 dan satu kali pertemuan untuk tes kemampuan representasi matematika 

peserta didik pada hari Senin tanggal 15 April 2013 dengan alokasi waktu satu 

kali pertemuan 2 x 40 menit. Permasalahan alokasi waktu yang berubah dari pihak 

sekolah pun juga menjadi permasalahan  pada pembelajaran di kelompok ini. 

4.1.3 Analisis Data Akhir  

Analisis data akhir dilakukan setelah terlaksananya penelitian. Dalam hal 

ini penelitian dilakukan dengan memberikan perlakuan pada kelompok 

eksperimen (VIII A) yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI), sedangkan kelompok kontrol 

(VIII B) menggunakan pembelajaran ekspositori. 
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Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan perlakuan 

yang berbeda, kemuadian kedua kelompok tersebut diberikan post-test yaitu 

berupa tes kemampuan representasi matematika. Hasil tes kemampuan 

representasi matematika inilah yang menjadi data akhir untuk menguji hipotesis-

hipotesis dalam penelitian ini. Data akhir atau hasil tes kemampuan representasi 

matematika kelompok eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 17 dan hasil tes 

kemampuan representasi matematika kelompok kontrol dapat dilihat pada 

Lampiran 18. Sebelum menganalisis data akhir, berikut ini merupakan analisis 

deskriptif dari data tes kemampuan representasi matematika peserta didik pada 

kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. 

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Data Akhir 

 N Mean (𝒙 ) Min Maks 
Simp. Baku 

(𝒔) 

Varians 

(𝒔𝟐) 

Kelompok 

Eksperimen 
29 81,241 56 96 9,326 86,975 

Kelompok 

Kontrol 
29 73,241 48 92 11,618 134,975 

 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji hipotesis-hipotesis penelitian ini. 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Untuk perhitungan uji normalitas data akhir kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sama seperti uji normalitas pada data awal yaitu menggunakan 

uji Chi Kuadrat dengan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal; 

𝐻1 : data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berdistribusi 

normal. 
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Hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Akhir 

Kelompok 𝝌𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
𝟐  Dk 𝝌𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍

𝟐  Kriteria Simpulan 

Eksperimen 5,818 3 7,81 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  𝐻0 diterima 

Kontrol 7,541 3 7,81 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  𝐻0 diterima 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelompok 

eksperimen diperoleh 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 5,818 sedangkan nilai 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dari daftar 

distribusi Chi Kuadrat dengan 𝛼 = 5% dan dk = 6 − 3 = 3 diperoleh harga 

𝜒0,95(3)
2 = 7,81. Jadi, 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa data akhir pada kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 32. 

Pada kelompok kontrol diperoleh hasil 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 7,541 sedangkan nilai 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dari daftar distribusi Chi Kuadrat dengan 𝛼 = 5% dan dk = 6 − 3 = 3 

diperoleh harga 𝜒0,95(3)
2 = 7,81. Jadi, 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  sehingga 𝐻0 diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa data akhir pada kelompok kontrol berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 33. 

Melalui perhitungan uji normalitas data akhir di atas, dapat disimpulkan 

bahwa data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal, artinya distribusi data akhir pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol mendekati distribusi normal baku. 
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4.1.3.2 Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas data akhir dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol digunakan uji 𝐹 seperti pada uji homogenitas data awal dengan 

hipotesis statistiknya sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varians yang sama); 

𝐻1  : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varians yang berbeda). 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Akhir 

Kelompok Varians Banyak siswa 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Simpulan 

Eksperimen 86,975 29 
1,552 1,882 𝐻0 diterima 

Kontrol 134,975 29 

 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,552 sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dari daftar 

distribusi 𝐹 diperoleh harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% serta dk pembilang = 29 −

1 = 28 dan dk penyebut = 29 − 1 = 28 yakni 𝐹0,025(28,28) = 1,882. Jadi, 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data akhir 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama 

dengan kata lain kelompok eksperiman dan kelompok kontrol homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34. 
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4.1.3.3 Uji Hipotesis I (Ketuntasan Belajar) 

Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

representasi matematika peserta didik pada materi luas permukaan bangun ruang 

sisi datar dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dapat 

mencapai ketuntasan atau tidak. Ketuntasan belajar dalam penelitian ini ditinjau 

dari dua sisi yaitu ketuntasan belajar secara rata-rata kelompok dan ketuntasan 

belajar secara klasikal. 

4.1.3.3.1. Ketuntasan Belajar Rata-rata Kelompok 

Untuk menguji ketuntasan belajar rata-rata kelompok didasarkan pada 

Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran matematika pada sekolah tersebut. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada SMP Negeri 3 Cilacap untuk mata 

pelajaran matematika adalah 75. Pengujian ketuntasan belajar secara rata-rata 

kelompok menggunakan uji 𝑡 satu pihak yaitu pihak kiri dengan hipotesis statistik 

sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen lebih dari atau sama dengan 75) 

𝐻1 : 𝜇 < 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen kurang dari 75) 

Hasil perhitungan ketuntasan belajar rata-rata kelompok peserta didik 

kelompok eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji Ketuntasan Belajar Rata-rata Kelompok 

Eksperimen 

Rata-rata 𝒔 𝝁𝟎 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 −𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Simpulan 

81,241 9,326 75 3,893 - 1,701 𝐻0 diterima 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan belajar rata-rata kelompok 

pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,893. Sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

dapat diperoleh dari distribusi 𝑡 dengan 𝛼 = 5% dan dk = 29 − 1 = 28 yaitu 

𝑡0,95(28) = 1,701 sehingga −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,701. Jadi, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga 

𝐻0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan representasi 

matematika peserta mencapai sekurang-kurangnya 75. 

4.1.3.3.2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Pengujian ketuntasan belajar secara klasikal digunakan untuk mengetahui 

apakah kemampuan representasi matematika peserta didik untuk kelompok 

eksperimen pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar mencapai 

ketuntasan belajar individual sebanyak 75% dari jumlah pada kelompok 

eksperimen. Pengujian ketuntasan belajar klasikal digunakan uji proporsi satu 

pihak yaitu pihak kanan dengan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≥ 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta 

didik yang tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%) 

𝐻1 : 𝜋 < 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta didik 

yang tuntas klasikal kurang dari 75%) 

Hasil perhitungan ketuntasan belajar klasikal peserta didik kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok 

Eksperimen 

𝒙 𝝅𝟎 𝒛𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 −𝒛𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Simpulan 

26 0,75 1,872 - 1,64 𝐻0 diterima 

𝑥 : banyaknya peserta didik yang tuntas KKM 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan belajar klasikal pada Tabel 

4.8 di atas diperoleh nilai 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,872. Sedangkan nilai 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat diperoleh 

dari distribusi 𝑧 dengan 𝛼 = 5% yaitu 𝑧0,45 = 1,64 sehingga −𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,64. 

Jadi, 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga 𝐻0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta didik yang tuntas 

klasikal mencapai minimal 75%. 

Menurut perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini kemampuan representasi matematika kelompok eksperimen yang diberi model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) mencapai ketuntasan belajar 

secara rata-rata kelompok maupun secara klasikal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 35. 

4.1.3.4 Uji Hipotesis II (Kesamaan Dua Rata-rata) 

Pengujian hipotesis II ini merupakan pengujian kesamaan dua rata-rata 

data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan represntasi kelompok manakah dari kedua sampel yang 

lebih baik. Sehingga dapat menjadi indikator model manakah yang lebih efektif 

antara model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) atau model 

ekspositori untuk diterapkan pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

Berdasarkan poin 4.1.2.2 yaitu pada uji homogenitas hasil kemampuan 

representasi matematika kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sudah 

diberikan kesimpulan bahwa hasil kemampuan representasi matematika kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol homogen dan mengakibatkan simpangan baku 

kedua sampel sama maka, untuk menguji kesamaan dua rata-rata ini 
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menggunakan uji 𝑡 satu pihak yaitu pihak kanan dengan hipotesis statistiknya 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 (Kemampuan representasi matematika kelompok eksperimen tidak 

lebih baik dari kelompok kontrol) 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2 (Kemampuan representasi matematika kelompok eksperimen lebih 

baik dari kelompok kontrol) 

Hasil perhitungannya disajikan dalam Tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Perhitungan Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Akhir 

Kelompok Rata-rata s 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Simpulan 

Eksperimen 81,241 
10,534 2,892 2,003 𝐻0 ditolak 

Kontrol 73,241 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh nilai  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,892 sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 5% dan dk = 29 + 29 − 2 =

56 yaitu 2,003. Jadi, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga 𝐻0 ditolak dan dapat disimpulkan 

kemampuan representasi matematika kelompok eksperimen yang diberi model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) lebih baik dari kelompok kontrol 

yang menggunakan model ekspositori. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 36. 

4.1.3.5 Analisis Pengelolaan Kelas oleh Guru 

Hasil observasi pengelolaan kelas oleh guru dianalisis menggunakan 

analisisi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang bertugas menjadi guru 

adalah peneliti selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan guru mata 

pelajaran belum menguasai betul pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) karena model ini belum pernah 
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digunakan di sekolah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja peneliti 

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik maka dilakukan 

observasi pengelolaan kelas oleh guru. Dalam penelitian ini kinerja guru diamati 

oleh seorang observator yang sudah diberikan lembar observasi untuk melakukan 

penilaian. Hasil analisis pengelolaan kelas oleh guru dapat dilihat pada Tabel 

4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Pengelolaan Kelas oleh Guru 

Pertemuan ke- I II III 

Jumlah skor 12 13 11 

Persentase skor 85,71% 92,86% 78,57% 

Keterangan A A B 

Ket: A = Sangat baik; B = Baik 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan kelas 

oleh guru secara keseluruhan sudah tergolong baik. Kinerja guru selalu berubah 

setiap pertemuan karena terkendala waktu pertemuan yang dalam satu minggu 

terdapat satu kali pertemuan yang hanya satu jam pelajaran, bahkan pada 

pertemuan pada tanggal 12-20 April 2013, harus terkendala waktu yaitu 

dikuranginya jam pembelajaran yang semula 1 jam pelajaran adalah 40 menit 

menjadi 1 jam pejaran 30 menit dikarenakan adanya Try Out UAN untuk kelas IX 

pada jam pertama. 

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa guru cukup berhasil 

mencapai indikator di dalam RPP yang telah disusun walaupun ada beberapa fase 

yang belum dilaksanakan oleh guru secara maksimal. Fase yang belum 

dilaksanakan oleh guru secara maksimal yaitu diskusi kelas dan aplikasi karena 

terkendala waktu pembelajaran yang berubah menjadi 30 menit serta terkendala 
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ketika pembelajaran berlangsung saat pembelajaran hanya 1 jam pelajaran. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 38. 

4.1.3.6 Analisis Aktivitas Peserta Didik 

Hasil observasi aktivitas peserta didik dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini aktivitas peserta didik dilihat secara 

umum di kelas bukan analsis aktivitas per peserta didik. Hal ini dikarenakan 

banyaknya sampel dan terkendala oleh waktu penelitian. Aktivitas peserta didik 

diamati oleh guru (dalam hal ini peneliti) dengan mengisi lembar observasi untuk 

melakukan penilaian. Hasil analisis aktivitas peserta didik dapat dilihat melalui 

Tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Aktivitas Peserta Didik 

Pertemuan ke- I II III 

Jumlah skor 10 12 12 

Persentase skor 71.43% 85,71% 85,71% 

Keterangan B A A 

Ket: A = Sangat baik; B = Baik 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa aktivitas peserta didik 

secara keseluruhan tergolong baik. Aktivitas peserta didik dalam penelitian ini 

tergantung pada pengelolaan kelas oleh guru, dikarenakan lembar observasi 

aktivitas peserta didik merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik ketika 

guru juga melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik 

yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah peserta didik melakukan 

kegiatan atau aktivitas tengan serta memberikan jawaban dari masalah yang 

disajikan. Hal ini karena pembelajaran dengan model Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI) merupakan model yang benar-benar terpusat kepada peserta 
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didik dan peserta didik diharapkan dapat menemukan fakta-fakta matematis baru 

secara mandiri sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 40. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diketahui adanya perbedaan 

rata-rata kemampuan representasi matematika pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah proses pembelajaran. Setelah dilakukan pembelajaran 

dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran model ekspositori pada kelompok kontrol, 

diperoleh data hasil tes kemampuan representasi matematika peserta didik yaitu 

peserta didik yang mencapai ketuntasan KKM pada kelompok eksperimen 

sebanyak 26 dari 29 peserta didik atau 89,66% peserta didik pada kelompok 

eksperimen tuntas secara KKM. Sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 17 

dari 29 peserta didik tuntas secara KKM atau 58,62%. Setelah melakukan analisis 

uji ketuntasan belajar diperoleh bahwa kemampuan representasi matematika 

kelompok eksperimen sudah tuntas secara klasikal serta rata-rata kelompok 

kemampuan representasi matematika peserta didik kelompok eksperimen sudah 

melebihi KKM. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

berhasil dalam mengembangkan dan menigkatkan kemampuan representasi 

matematika peserta didik. 
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Bila dilihat dari besarnya nilai simpangan baku masing-masing 

kelompok, terlihat bahwa nilai simpangan baku kelompok kontrol lebih besar dari 

kelompok eksperimen. Hal tersebut berarti bahwa nilai tes kemampuan 

representasi matematika peserta didik pada kelompok kontrol lebih bervariasi dari 

kelompok eksperimen. Kondisi tersebut dapat disebabkan  karena jarang 

terjadinya interaksi antar peserta didik pada kelompok kontrol. Pembelajaran 

ekspositori merupakan pembelajaran yang memerlukan guru sebagai aktor utama 

dalam proses pembelajaran karena pembelajaran ini terpusat oleh guru seperti 

yang telah dinyatakan oleh Suyitno (2011: 44) sehingga peserta didik disibukkan 

dengan mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Hal tersebut membuat 

aktivitas belajar peserta didik lebih sering dilakukan secara individu sehingga 

menghasilkan perbedaan hasil yang lebih bervariasi. 

Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata kemampuan 

representasi matematika peserta didik diperoleh bahwa rata-rata nilai kemampuan 

representasi matematika peserta didik pada kelompok eksperimen yaitu yang 

diberi pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) lebih baik dari kelompok kontrol yang diberi pembelajaran model 

ekspositori. Hal ini dapat ditinjau juga pada sisi nilai simpangan baku dari kedua 

kelompok. 

Melalui besarnya nilai simpangan baku diperoleh nilai simpangan baku 

kelompok eksperimen yaitu 9,326 dengan rata-rata kelompok yang dicapai yaitu 

81,241. Sedangkan nilai simpangan baku kelompok kontrol yaitu 11,618 dengan 

rata-rata kelompok yang dicapai yaitu 73,241. Berdasarkan data yang diperoleh, 
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terlihat bahwa simpangan baku kelompok eksperimen lebih kecil dibandingkan 

kelompok kontrol. Padahal rata-rata kelompok yang dicapai kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Hal ini berarti nilai tes kemampuan 

representasi matematika tiap peserta didik pada kelompok eksperimen lebih baik 

dibanding dengan peserta didik pada kelompok kontrol, dikarenakan kelompok 

eksperimen memperoleh rata-rata yang lebih baik dengan nilai simpangan baku 

yang lebih kecil dari kelompok kontrol. 

Pada kelompok kontrol dengan pembelajaran ekspositori, peserta didik 

mengikuti pelajaran dengan mendengarkan penjelasan materi oleh guru karena 

pembelajaran ekspositori yang lebih berpusat kepada guru seperti yang 

diungkapkan Dimyati (2002: 172). Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa 

peserta didik berperan pasif dalam proses pembelajaran sehingga jarang terlihat 

interaksi antar peserta didik. Hal tersebut membuat peserta didik tidak dapat 

saling berbagi ide-ide ataupun gagasan-gagasan unruk menyelesaikan tugas-tugas 

dan permasalahan-permasalah yang diberikan oleh guru. Ini mengakibatkan 

tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan akan sulit tercapai dengan cepat 

padahal tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran merupakan suatu kunci 

berhasil atau tidaknya jalannya suatu pembelajaran (Hudojo, 2005: 40) begitu 

juga peserta didik akan sulit memahami dan menangkap materi yang diajarkan 

dengan mudah dan cepat. Selain itu, jika pembelajaran berlangsung seperti itu 

nantinya akan mengakibat daya representasi matematika peserta didik akan tidak 

berkembang karena peserta didik hanya dapat duduk dan mendengarkan 
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penjelasan guru tanpa ada kegiatan yang memacu peserta didik untuk belajar 

mempresentasikan suatu permasalahan yang diahadapinya. 

Penerapan model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) memiliki fase pembelajaran yang membuat peserta didik lebih aktif dan 

lebih dapat memahami materi yaitu fase hands-on activity. Pada fase hands-on 

activity, peserta didik melakukan penemuan fakta-fakta matematis baru dengan 

tangan mereka sendiri berbantuan alat peraga manipulatif bangun ruang sisi datar 

(Kartono, 2010) sehingga mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan 

dan tujuan pembelajaranpun akan lebih cepat tercapai. Hal tersebut sebagaimana 

yang telah diketahui secara luas di dunia pendidikan bahwa peserta didik akan 

lebih mantap dalam memahami suatu materi jika mereka tidak hanya 

mendengarkan atau melihat saja, peserta didik hendaknya berperan langsung 

dalam berinteraksi dengan lingkungan belajar untuk menerapkan dan 

mengkomunikasikan pengetahuannya. Fase hands-on activity juga membantu 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan representasi matematika peserta 

didik. Penggunaan alat peraga manipulatif pada fase ini akan mempermudah 

peserta didik dalam merepresentasikan suatu ide atau gagasan matematika 

terutama untuk komponen representasi eksternalnya karena alat peraga 

manipulatif salah satu komponen representasi eksternal (Fadillah, 2008). 

Berikut ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang dapat menjadi 

penyebab pembelajaran dengan model  Designed Student-Centered Instructional 



87 

 

 
 

(DSCI) lebih baik dari pembelajaran dengan model ekspositori terhadap 

kemampuan representasi matematika adalah sebagai berikut. 

(1) Pada model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI), 

guru menyediakan pengalaman belajar yang dirancang dalam bentuk 

kelompok dan melakukan aktivitas tangan yang membantu peserta didk dalam 

memahami materi, membangun pengetahuannya sendiri, dan memberi 

gambaran untuk belajar merepresentasikan permasalah yang ditemui dalam 

pembelajaran sehingga akan mudah dipecahkan (Rahayu, 2011). Pada 

pembelajaran ekspositori, peserta didik cenderung pasif dalam menerima 

materi, sehingga kemampuan peserta didik dalam memahami materi sangat 

bergantung pada kemampuan individu (Dimyati, 2002: 172). 

(2) Melalui model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI), pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga peserta didik menjadi 

semangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran apalagi adanya 

penggunaan alat peraga membuat peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran terutama karena hands-on activity seperti yang 

diungkapkan oleh Hatta (2003) dalam Amin (2007)  bahwa dengan adanya 

hands-on activity menunjang karakter peserta didik di antaranya kerja sama, 

gembira, belajar dengan  bergairah, siswa aktif, menyenangkan, tidak  

membosankan,  dan sharing  dengan  teman. Indikator meningkatnya 

semangat peserta didik tersebut adalah keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam menyampaikan pendapat, hasil diskusi, dan menangggapi 

pendapat temannya. Pada pembelajaran ekspositori, guru yang hanya 
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menerangkan dan membahas soal secara klasikal cenderung kurang membuat 

peserta didik aktif dalam menyampaikan gagasan. Proses bertanya pun juga 

hanya akan didominasi oleh beberapa peserta didik yang memiliki keberanian 

cukup besar untuk menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan guru. 

(3) Penerapan model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) dapat membuat peserta didik lebih mudah menemukan dan memahami 

bagian-bagian materi yang sulit dengan adanya fase diskusi. Dalam fase 

diskusi, peserta didik dituntut untuk mendiskusikan pemecahan suatu 

permasalahan sehingga antar anggota kelompok dapat saling berbagi ide. 

Peserta didik lain juga dapat berperan aktif menyampaikan hasil diskusinya 

dan peserta didik lain memberikan sanggahan ataupun pendapat lain yang 

sesuai. Hal ini akan membantu peserta didik untuk membangun keberaniannya 

dan membangun rasa percaya diri mereka. Pada proses pembelajaran 

ekspositori, tidak adanya proses diskusi kelompok maupun kelas membuat 

peserta didik lebih cenderung belajar dengan kemampuan individunya. 

(4) Pada pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI), 

pembagian kelompok dilakukan secara merata. Sehingga, peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dapat membantu temannya yang berkemampuan cukup 

ataupun rendah. 

Secara umum, penerapan model pembelajaran Designed Student-

Centered Instructional (DSCI) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dan cukup berhasil 

untuk mengembangkan kemampuan representasi matematika peserta didik. 
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Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) efektif digunakan 

terhadap pengembangan dan peningkatan  kemampuan representasi matematika 

peserta didik pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

 

4.3 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 

akan membuka peluang bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian sejenis 

yang akan berguna bagi perluasan wawasan keilmuan. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain sebagai berkut. 

(1) Perlakuan terhadap subyek penelitian hanya dilakukan dalam waktu 2 

minggu, sehingga proses pembelajaran tidak optimal dilaksanakan. 

(2) Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menyebabkan ada bagian yang 

terlewat dalam kegiatan pembelajaran Designed Student-Centered 

Instructional (DSCI). Hal ini harus menjadi perhatian bagi peneliti untuk 

dapat memanagemen waktu lebih baik lagi. 

(3) Bahasan matematika yang dikembangkan dalam penelitian hanya terdiri dari 

satu kompetensi dasar saja yaitu menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma tegak, dan limas. Masih terbuka bagi peneliti lain 

untuk bereksperimen pada kompetensi dasar atau bahkan standar 

kompetensi lainnya. 

(4) Subyek sampel hanya dilakukan pada satu sekolah, yaitu salah satu SMP 

Negeri di kabupaten Cilacap, sehingga hasil yang diperoleh kurang 
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maksimal dan kemungkinan errornya pun lebih besar. Jadi, mungkin di 

kesempatan lain para peneliti dapat melakukan penelitian di daerah lain dan 

melibatkan beberapa sekolah serta menggunakan responden yang lebih 

banyak sehingga dapat memperkecil error dan mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

(5) Kemampuan matematika yang diteliti hanyalah kemampuan representasi 

matematika yang secara umum kemampuan ini belum dapat 

menggambarkan kemampuan matematika peserta didik secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan model pembelajaran 

Designed Student-Centered Instructional (DSCI) terhadap kemampuan 

representasi matematika peserta didik kelas VIII pada materi luas permukaan 

bangun ruang sisi datar, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(3) Rata-rata kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar mencapai ketuntasan 

belajar setelah melihat ketentuan sebagai berikut. 

a. Rata-rata kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar melebihi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 

b. Kemampuan representasi matematika peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional 

(DSCI) pada materi luas permukaan bangun ruang sisi datar dapat 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 sebanyak lebih 

dari atau sama dengan 75% peserta didik dari jumlah peserta didik yang 

ada di kelompok tersebut. 
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(4) Rata-rata kemampuan representasi peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model Designed Student-Centered Instructional (DSCI) 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan model ekspositori pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

(1) Guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran dengan model Designed 

Student-Centered Instructional (DSCI) sebagai alternatif dalam 

membelajarkan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar, karena 

peserta didik akan lebih aktif dan dapat menemukan fakta-fakta matematis 

baru dengan pemahamannya sendiri sehingga dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Sebaiknya guru dapat membiasakan peserta didik dengan soal-soal 

kemampuan representasi matematika karena soal-soal kemampuan 

representasi matematika dapat mengembangkan dan meningkatkan daya 

representasi peserta didik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika yang abstrak serta membangun pemahaman peserta didik tentang 

konsep-konsep matematika. 

(3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menelaah pengaruh dari model 

pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) terhadap 

kemampuan matematika yang lainnya. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK UJI COBA 

 

No. Nama Siswa KODE 

1 ADI NUR FAUZI UC-01 

2 AFIA ISTIQOMAH UC-02 

3 AGUNG KUSUMA UC-03 

4 ANINTYA DWI UC-04 

5 BACHTIAR RIZKI UC-05 

6 BASITH ARIFIN UC-06 

7 CAROKO WASESO UC-07 

8 DAUDY ANFASA UC-08 

9 EDO SETIAWAN UC-09 

10 ELVIANA SEPTIANI UC-10 

11 FAEROZ HAIKAL UC-11 

12 HILMI YANUAR UC-12 

13 IMAM AKBAR UC-13 

14 LEAN FEBIO VALECI UC-14 

15 LUSI FEBRIANA UC-15 

16 MAHENDRA UC-16 

17 MUHAMMAD WAHYU UC-17 

18 NADIA SARAH UC-18 

19 NUR AZIZAH UC-19 

20 NUR FADILAH UC-20 

21 NUR HAYATI UC-21 

22 PANCA INDRA UC-22 

23 PRASETYA ADI UC-23 

24 PUPUT ANDIAS UC-24 

25 RISKIANTI UC-25 

26 SUCI DENIATI UC-26 

27 VIKI ROSIANTO UC-27 

28 WIDI ASTUTI UC-28 

29 ZAHRA ELFINA UC-29 

30 ZALSABILA FIRDAUSA UC-30 

 

 

 

Lampiran 1 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK 

EKSPERIMEN 

 

No. Nama Siswa KODE 

1 ABIMANYU VIVALDI K. E-01 

2 AJI YOGA PANGESTU E-02 

3 ANISA KRISTIYANTI E-03 

4 ANISA PURWANDARI E-04 

5 ASPRILIA DAMAR A E-05 

6 AURYN NIDIA AS E-06 

7 CHRISTIAN RICKY PUTRA L E-07 

8 ERWAN FEBRIANTO E-08 

9 FITRIA SUKMA P. E-09 

10 HANAFI YUSUF E-10 

11 HEARDIMAS AGIL E-11 

12 ILHAM MUHAMMAD IDAYU E-12 

13 INAYAH TRI HARTATI E-13 

14 JULIAN NUR HIDAYAH E-14 

15 KRISTI ARI WIJAYANTI E-15 

16 KURNIA AGUNG RIFQI E-16 

17 M FARHAN  E-17 

18 MAYLIA DIAN AYU E-18 

19 MUHAMMAD ULUL ALBAB E-19 

20 MUTIA RIZKA NINGRUM E-20 

21 PRICILLIA META W. E-21 

22 REZIANA SUTRA E-22 

23 RISYA APRILIA E-23 

24 RIZTA DANI SAPUTRI E-24 

25 ROCHMA DWI YUNIAR E-25 

26 UNIQ DHANI ARSILA E-26 

27 WAHYUDIN  MAULANA D. E-27 

28 YANUAR ARIF MAULANA E-28 

29 YOGA PERKASA E-29 

 

 

 

Lampiran 2 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK KONTROL 

 

No. Nama Siswa KODE 

1 ADITH RIDWAN NUR R K-01 

2 ALIF DZAKY HAIDAR K-02 

3 BALQIS SALSABILA K-03 

4 DAFFA ABDURASYID K-04 

5 DIAJENG RINANDA S K-05 

6 DIANA PUTRI NUUR M K-06 

7 DINAR JIHAN LUTFIAH K-07 

8 DIPAYANA SENO AJI K-08 

9 DWI SLAMET SEPT. K-09 

10 EDO PRASETYO K-10 

11 HARIS SETIAWAN K-11 

12 INGGIT PRASTIWI K-12 

13 IVAN SAPUTRA K-13 

14 LUTFITHA SALSABILA K-14 

15 MAULANA ADITYA K-15 

16 MEGA VITA ARIANI K-16 

17 MUHAMMAD MIFTAHUL H K-17 

18 NELA ADELYA K-18 

19 NESIA ANGRAENI K-19 

20 RAHMAD BUDI SANTOSO K-20 

21 RAHMI SARI FAUZIAH K-21 

22 SELLA SILVIANA PUTRI K-22 

23 SETYA DWI NATA K-23 

24 SITI USWATUN H K-24 

25 TEGAS PAMUNGKAS K-25 

26 UCI MEGAWATI K-26 

27 WINDA WIDIANINGRUM K-27 

28 YESSI MAGNA R K-28 

29 YOGI NOVA SAPUTRA K-29 

 

 

 

  

Lampiran 3 
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DAFTAR NILAI UTS SEMESTER GENAP 2012/2013 

 

No. 
Nama 

Siswa 
Nilai No. 

Nama 

Siswa 
Nilai 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 E-01 55 1 K-01 67 

2 E-02 58 2 K-02 47 

3 E-03 52 3 K-03 45 

4 E-04 55 4 K-04 65 

5 E-05 72 5 K-05 38 

6 E-06 68 6 K-06 40 

7 E-07 49 7 K-07 60 

8 E-08 50 8 K-08 44 

9 E-09 44 9 K-09 43 

10 E-10 49 10 K-10 50 

11 E-11 64 11 K-11 56 

12 E-12 58 12 K-12 52 

13 E-13 51 13 K-13 32 

14 E-14 68 14 K-14 52 

15 E-15 64 15 K-15 53 

16 E-16 37 16 K-16 50 

17 E-17 32 17 K-17 29 

18 E-18 30 18 K-18 60 

19 E-19 57 19 K-19 39 

20 E-20 45 20 K-20 37 

21 E-21 37 21 K-21 59 

22 E-22 52 22 K-22 33 

23 E-23 43 23 K-23 72 

24 E-24 44 24 K-24 54 

25 E-25 64 25 K-25 64 

26 E-26 51 26 K-26 65 

27 E-27 58 27 K-27 56 

28 E-28 40 28 K-28 49 

29 E-29 21 29 K-29 50 

 
Jumlah 1468  Jumlah 1461 

 
𝒏𝟏 = 29  𝒏𝟐 = 29 

 
𝒙 𝟏 = 50,620  𝒙 𝟐 = 50,379 

 
𝒔𝟏
𝟐 = 148,601  𝒔𝟐

𝟐 = 125,315 

 
𝒔𝟏 = 12,190  𝒔𝟐 = 11,194 
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ANALISIS UJI NORMALITAS DATA AWAL KELOMPOK 

EKSPERIMEN 

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Nilai maksimal = 72 Panjang kelas = 9 

Nilai minimal = 21 Rata-rata (𝑥 ) = 50,620 

Rentang = 51 𝑠 = 12,190 

Banyak kelas = 6 n = 29 

 

Interval 𝑶𝒊 Batas Kelas (𝒙) 

z untuk 

batas 

kelas 

z tabel 𝑬𝒊 
 𝑶𝒊 − 𝑬𝒊 

𝟐

𝑬𝒊
 

21-30 4 20,5 -2,47 0,4932 1,2383 0,468535 

31-40 2 30,5 -1,65 0,4505 4,4602 0,047483 

41-50 4 40,5 -0,83 0,2967 8,4883 0,260952 

51-60 10 50,5 -0,01 0,004 8,323 0,337898 

61-70 8 60,5 0,81 0,291 4,5646 0,041531 

71-80 1 70,5 1,63 0,4484 1,2905 0,065393 

  
80,5 2,45 0,4929     

Jumlah 29 
      𝜒2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
 1,221793 

 

Untuk 𝛼 = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,81 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 terletak pada daerah penerimaan 𝐻0 maka data tersebut 

berdistribusi normal.

Daerah penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 

7,81 1,222 
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ANALISIS UJI NORMALITAS DATA AWAL KELOMPOK 

KONTROL 

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Nilai maksimal = 72 Panjang kelas = 7 

Nilai minimal = 29 Rata-rata (𝑥 ) = 50,379 

Rentang = 43 𝑠 = 11,194 

Banyak kelas = 6 n = 29 

 

Interval 𝑶𝒊 Batas Kelas (𝒙) 
z untuk 

batas kelas 
z tabel 𝑬𝒊 

 𝑶𝒊 − 𝑬𝒊 
𝟐

𝑬𝒊
 

29-36 6 28,5 -1,95 0,474412 2,375089 0,16442 

37-43 5 36,5 -1,24 0,392512 4,739853 0,014278 

44-51 8 43,5 -0,61 0,229069 5,37294 0,492714 

52-59 6 51,5 0,11 0,043795 7,169803 0,004021 

60-67 3 59,5 0,81 0,29103 4,23289 0,737718 

68-75 1 67,5 1,53 0,436992 1,463424 0,146753 

  

75,5 2,24 0,487455     

Jumlah 29 

 

     𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 1,559905 

 

Untuk 𝛼 = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

=  7,81 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 terletak pada daerah penerimaan 𝐻0 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

  

Daerah penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 

7,81 1,559 
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ANALISIS UJI HOMOGENITAS DATA AWAL  

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝐹 < 𝐹0,025 29−1 ,(29−1). 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 1468 1461 

N 29 29 

Rata-rata (𝑥 ) 50,621 50,379 

Varians (𝑠1
2) 148,601 125,315 

Standar Deviasi (s) 12,190 11,194 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

Fhitung =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
=

148,601

125,315
= 1,186 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan: 

dk pembilang=  nb –  1 =  29 –  1 =  28 

dk penyebut =  nk –  1 =  29 –  1 =  28 

diperoleh nilai 𝐹0,025(28,28) = 1,882. 

 

F =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
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Karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  berada pada daerah penerimaan 𝐻0, maka dapat disimpulkan 

varians kedua kelas sama (homogen). 

 

  

Daerah penolakan Ho 
Daerah penerimaan Ho 

1,883 1,186 
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ANALISIS UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL  

 

Hipotesis statistik: 
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1  : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

    dengan  

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika – 𝑡0,975 < 𝑡 < 𝑡0,975  dimana 𝑡0,975  didapat dari daftar 

distribusi 𝑡 dengan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 1468 1461 

n 29 29 

Rata-rata (𝑥 ) 50,621 50,379 

Varians (𝑠2 ) 148,601 125,315 

Standar Deviasi (s) 12,190 11,194 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

𝑠 =  
 28 × 148,601 +  28 × 125,315 

29 + 29 − 2
= 11,703 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
50,621 − 50,379

11,703 ×  1
29 +

1
29

= 0,0785 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 29 + 29 − 2 = 56 diperoleh 𝑡0,975(56) = 2,003. 

Karena – 𝑡0,975 < 𝑡 < 𝑡0,975  maka 𝐻0 diterima. 

Jadi, kemampuan peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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KISI – KISI SOAL UJI COBA 

(KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Jumlah Soal : 8 butir soal uraian 

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

dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Materi Pokok : Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar 

 

Indikator Soal Indikator Kemampuan Represantasi 
Nomor 

Soal 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa kubus 

dan balok dan dapat 

menentukan panjang salah 

satu rusuk kubus dan balok 

jika diketahui luas 

permukaannya. 

Peserta didik dapat menggambarkan 

atau menginterpretasikan ide, situasi, 

dan relasi matematika melalui : 

 gambar,  

 benda nyata,  

 diagram,  

 grafik, ataupun  

 secara geometris. 

 

 

 

 

1 

4 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa kubus 

dan balok dan dapat 

menentukan luas permukaan 

kubus. 

3 

2 
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Indikator Soal Indikator Kemampuan Represantasi 
Nomor 

Soal 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa 

prisma dan limas dan dapat 

menentukan panjang salah 

satu unsur prisma dan limas 

jika diketahui luas 

permukaannya. 

Peserta didik dapat menggambarkan 

atau menginterpretasikan ide, situasi, 

dan relasi matematika melalui : 

 gambar,  

 benda nyata,  

 diagram,  

 grafik, ataupun  

 secara geometris. 

6 

7 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa 

prisma dan limas dan dapat 

menentukan luas permukaan 

prisma dan limas. 

5 

8 
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SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

 

Petunjuk: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 8 soal uraian. 

 Kerjakanlah serangkaian soal berikut ini pada lembar jawab yang sudah 

tersedia dengan benar (boleh tidak urut). 

 Tulis nama, no absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawab. 

 Kerjakanlah secara mandiri dan jujur. 

 Waktu 80 menit. 

 

1. Koko ingin membuat kerangka dari sebuah kubus dengan kawat tetapi ia 

tidak mengetahui panjang rusuk kubus tersebut. Ia hanya mengetahui luas 

permukaan kubus tersebut yaitu 1.350 cm2. 

a. Gambarlah model kerangka kubus tersebut! 

b. Berapakah panjang kawat yang diperlukan Koko untuk membuat model 

kerangka kubus tersebut? 

2. Rani ingin membuat kotak berbentuk kubus tanpa tutup dengan selembar 

karton. Ia ingin membuat kotak tersebut dengan ukuran panjang sisinya 21 

cm. Bantulah Rani untuk membuat kotak tersebut dengan mencari luas 

permukaan karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak! Jangan lupa 

gambar dahulu sketsa kotaknya. 

3. Sebuah spring bed dengan panjang 1,8 m, lebar 1,2 m, dan tinggi 0,2 m. 

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Hitunglah luas dari kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed 

tersebut! 

c. Jika harga kain tersebut Rp 45.000 per m2, tentukan harga total kain yang 

diperlukan untuk membungkus spring bed tersebut! 

Lampiran 10 
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4. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Jika luas 

permukaan balok tersebut adalah 500 cm2, gambarkan sketsa balok tersebut 

dan hitunglah tinggi balok tersebut! 

5. Alas dari sebuah prisma merupakan belah ketupat dengan panjang sisi 10 cm 

dan panjang diagonal – diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi 

prisma adalah 20 cm, tentukan: 

a. Sketsa prisma tersebut. 

b. Luas permukaan prisma tersebut. 

6. Alas sebuah limas beraturan adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika 

tinggi limas adalah 12 cm tentukan tinggi dari tiap segitiga pada limas 

tersebut serta gambarkan pula sketsa limas tersebut! 

7. Alas sebuah limas beraturan berbentuk segitiga samasisi dengan panjang sisi 

20 cm. Apabila tinggi segitiga pada sisi tegak 25 cm, gambarkan sketsa limas 

tersebut dan hitunglah luas selimut limas! 

8.  

 

 

Gambar di atas menunjukan sebuah prisma.  

a. Gambarkan sisi alas dan atap prisma tersebut? 

b. Gambarkan semua sisi lainnya! 

c. Berapakah tinggi prisma tersebut? 

d. Berapa luas permukaan prisma tersebut? 

 

 

     Good Luck      
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ALTERNATIF JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

 

No. Jawaban 
Skor 

Maks 

1. 

𝐿 = 6𝑠2 

⇔ 1.350 = 6𝑠2 

⇔ 225 = 𝑠2 

⇔ 𝑠 = 15 

Diketahui : L kubus = 1.350 cm2 

Ditanya :   a. sketsa model 

 b. panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka 

kubus 

a. Sketsa model 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus 

Panjang kawat yang diperlukan 12 × 15 = 180. 

Jadi, Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus 

adalah 180 cm. 

5 

2. Diketahui : 𝑠 kubus = 21 cm 

Ditanya :  a. sketsa kubus. 

b. luas karton tanpa tutup yang dibutuhkan. 

a. Sketsa kotak 

 

 

 

 

5 

 

s 

L = 1.350 cm2 

21 cm 
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𝐿 = 5𝑠2 

= 5 × 212 

= 2205 

Daerah yang diarsir tidak dihitung. 

b. Luas karton yang dibutuhkan 

Jadi luas karton yang dibutuhkan rani untuk mrmbuat kotak adalah 2205 

𝑐𝑚2. 

3. 

𝑙 = 1,8 m 

𝑡 = 0,2 m 

𝐿 = 2{ 𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 } 

= 2{ 1,2 × 1,8 +  1,8 × 0,2 ×  1,2 × 0,2 } 

= 2 ×  2,16 + 0,36 + 0,24  

= 2 × 2,76 

= 5,52 

Harga total = luas kain yang diperlukan × 45.000 

= 5,52 × 45.000 = 248.400 

Diketahui : 𝑝 = 1,2 m 

Harga kain = Rp 45.000 per m2 

Ditanya :  a. sketsa spring bed. 

b. luas permukaan kain penutup spring bed 

c. harga total kain. 

a. Sketsa spring bed 

 

 

 

 

 

b. Luas permukaan kain penutup spring bed 

Jadi kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed seluas 

5,52 𝑚2 

c. Harga total kain 

Jadi harga total kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed 

adalah Rp 248.400. 

5 

1,2 m 

1,8 m 0,2 m 
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4 

𝑙 balok = 4 cm 

𝐿 balok = 500 cm2 

𝐿 = 2{ 𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 } 

⇔ 500 = 2{ 15 × 4 +  4 × 𝑡 +  15 × 𝑡 } 

⇔ 500 = 2{60 + 4𝑡 + 15𝑡} 

⇔ 500 = 2{60 + 19𝑡} 

⇔ 250 = 60 + 19𝑡 

⇔ 190 = 19𝑡 

⇔ 𝑡 = 10 

Diketahui : 𝑝 balok = 15 cm 

Ditanya :  a. sketsa balok. 

b. 𝑡 balok 

a. Sketsa balok 

 

 

 

b. 𝑡 balok 

Jadi tinggi balok adalah 10 cm. 

 

5. 

𝑑1 = 12 cm 

𝑑2 = 16 cm 

𝑡 prisma = 20 cm 

Diketahui : 𝑠 = 10 cm 

Ditanya :  a. sketsa prisma. 

b. 𝐿 perm. prisma. 

a. Sketsa prisma 

 

 

 

 

 

 

 

b. 𝐿 perm. prisma. 

5 

10 cm 

12 cm 

16 cm 

20 cm 

p = 15 cm 

p = 4 cm 

L = 500 cm2 
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𝐿 =  2 × luas alas prisma +  keliling alas prisma × tinggi  

=  2 ×  
12 × 16

2
  + (4 × 10 × 20) 

=  12 × 16 + 800 

= 192 + 800 = 992 

Jadi, luas permukaan limas adalah 992 cm2. 

6. 

𝑡 limas = 12 cm 

𝑂𝑃 =
1

2
𝐴𝐵 = 5 𝑐𝑚 

𝑇𝑃2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝑃2 

= 122 + 52 

= 144 + 25 

= 169 

𝑇𝑃 = 13. 

Diketahui : 𝑠. alas = 10 cm 

Ditanya :  a. sketsa prisma. 

b. tinggi segitiga pada sisi tegak 

a. Sketsa limas 

 

 

 

 

 

b. Tinggi segitiga pada sisi tegak 

Perhatikan segitiga TOP merupakan siku – siku di O 

Sehingga berlaku, 

Jadi tinggi segitiga pada sisi tegak limas adalah 13 cm. 

5 

7. 

𝑡 segitiga pada sisi tegak = 25 cm 

Diketahui : 𝑠. alas = 20 cm 

Ditanya :  a. sketsa limas. 

b. luas selimut limas. 

a. Sketsa limas 

 

 

5 

10 cm 

12 cm 
? 

A B 

C 
D 

T 

O 
P 
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= 3 ×
1

2
× 20 × 25 

= 3 × 10 × 25 

= 750. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luas selimut limas 

L. selimut limas = 3 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 

Jadi luas selimut limas adalah 750 𝑐𝑚2 

8. Diketahui : gambar model prisma 

 

 

 

 

 

Ditanya :  a. Lukisan sisi alas dan atap prisma. 

b. Lukisan semua sisi lainnya. 

c. Tinggi prisma tersebut. 

d. Luas permukaan prisma tersebut. 

a.  Lukisan sisi alas dan atap prisma. 

 

 

 

 

b. Lukisan semua sisi lainnya. 

 

 

 

 

5 

20 cm 

25 cm 
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=  2 × 78 +   4 + 13 + 9 + 12 × 10  

= 156 + 380 

= 536. 

 

c. Tinggi prisma adalah 10 cm karena jarak dari sisi alas dan sisi atas 

adalah 10 cm. 

d. Luas permukaan prisma 

Luas alas =
1

2
×  9 + 4 × 12 =

1

2
× 13 × 12 = 78. 

Luas permukaan prisma =  2 × luas alas + (kell alas × tinggi) 

Jadi, luas prisma adalah 536 cm2. 

Jumlah Skor Maksimal 40 



 

 

 
 

ANALISIS SOAL UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

No. KODE 
Butir Nomor SKOR 

TOTAL 

(Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 UC-03 5 5 5 5 5 5 4 2 36 

4 UC-04 5 3 5 5 5 5 4 4 36 

27 UC-27 5 5 5 5 5 5 4 2 36 

6 UC-06 5 3 5 5 5 5 4 3 35 

22 UC-22 4 5 3 5 5 4 2 5 33 

17 UC-17 5 5 5 2 5 5 3 1 31 

14 UC-14 5 5 5 4 3 5 0 0 27 

15 UC-15 5 5 5 4 3 5 0 0 27 

16 UC-16 4 5 5 3 3 5 2 0 27 

18 UC-18 3 4 5 4 3 5 0 0 24 

2 UC-02 2 2 2 5 5 4 2 1 23 

8 UC-08 2 2 3 4 4 5 2 1 23 

11 UC-11 2 5 4 4 3 5 0 0 23 

25 UC-25 3 4 5 3 3 5 0 0 23 

29 UC-29 2 2 2 4 5 4 2 1 22 

12 UC-12 4 5 4 3 3 2 0 0 21 

9 UC-09 2 2 3 4 4 3 1 0 19 

1 UC-01 2 3 4 2 3 2 2 0 18 

5 UC-05 2 2 2 5 2 2 2 0 17 

26 UC-26 2 2 3 4 2 1 1 1 16 

24 UC-24 2 2 2 3 3 1 1 1 15 

13 UC-13 2 2 2 5 2 1 0 0 14 

21 UC-21 2 2 2 2 1 2 2 1 14 

10 UC-10 2 2 2 4 3 0 0 0 13 

L
am

p
iran

 1
2

 
1
1
9
 



 

 

 
 

19 UC-19 2 2 2 1 3 2 1 0 13 

23 UC-23 2 2 2 2 1 1 2 1 13 

7 UC-07 2 2 2 2 2 0 0 0 10 

28 UC-28 2 2 2 2 1 0 1 0 10 

20 UC-20 2 1 2 1 2 1 0 0 9 

30 UC-30 2 2 2 2 1 0 0 0 9 

 
 𝑋 89 93 100 104 95 90 42 24 637 

V
al

id
it

as
 N 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

R tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

R xy 0,852 0,733 0,806 0,636 0,824 0,877 0,655 0,646 

 
valid valid Valid valid valid valid valid valid 

R
el

ia
b
il

it
as

 𝜎𝑖
2 1,632 1,89 1,756 1,649 1,806 3,733 1,84 1,56 

 𝜎𝑖
2 15,9 

 

𝜎𝑡
2 71,9 

 
R11 0,891 

 

 
reliabel 

 

T
ar

af
 

K
es

u
k

ar
an

 𝑥  2,967 3,1 3,33 3,467 3,167 3 1,4 0,8 
 

TK 0,593 0,62 0,667 0,693 0,633 0,6 0,28 0,16 
 

 
sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar sukar 

 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 
 

𝑋 𝐾𝐴 3,8 4 4,267 4,133 4,133 4,8 1,933 1,333 
 

𝑋 𝐾𝐵  2,133 2,2 2,4 2,8 2,2 1,2 0,867 0,267 
 

Skor Max 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

DP 0,333 0,36 0,373 0,267 0,387 0,72 0,213 0,213 
 

 
baik baik Baik cukup baik 

sangat 

baik 
cukup cukup 

 

Keterangan dipakai dipakai dipakai 
tidak 

dipakai 
dipakai dipakai 

tidak 

dipakai 

tidak 

dipakai 
 

1
2

0
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan : 

Korelasi product momment 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

 

Kriteri valid : 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, dengan 

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

 

Contoh perhitungan untuk soal nomor 1 : 

No. KODE 𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

1 UC-01 2 18 4 324 36 

2 UC-02 2 23 4 529 46 

3 UC-03 5 36 25 1296 180 

4 UC-04 5 36 25 1296 180 

5 UC-05 2 17 4 289 34 

6 UC-06 5 35 25 1225 175 

7 UC-07 2 10 4 100 20 

8 UC-08 2 23 4 529 46 

9 UC-09 2 19 4 361 38 

10 UC-10 2 13 4 169 26 

11 UC-11 2 23 4 529 46 

12 UC-12 4 21 16 441 84 

13 UC-13 2 14 4 196 28 

14 UC-14 5 27 25 729 135 

15 UC-15 5 27 25 729 135 

16 UC-16 4 27 16 729 108 

17 UC-17 5 31 25 961 155 

18 UC-18 3 24 9 576 72 

19 UC-19 2 13 4 169 26 

20 UC-20 2 9 4 81 18 

21 UC-21 2 14 4 196 28 

22 UC-22 4 33 16 1089 132 

23 UC-23 2 13 4 169 26 

24 UC-24 2 15 4 225 30 

25 UC-25 3 23 9 529 69 

26 UC-26 2 16 4 256 32 
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27 UC-27 5 36 25 1296 180 

28 UC-28 2 10 4 100 20 

29 UC-29 2 22 4 484 44 

30 UC-30 2 9 4 81 18 

Jumlah 89 637 313 15683 2167 

 

𝑟𝑥𝑦 =
30 2167 −  89  637 

  30 313 −  89 2  30 15683 −  637 2 
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,852. 

Dengan 𝑁 = 30 dan 𝛼 = 5% diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361. 

Sehingga, 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

Jadi, soal nomor 1 dalam kategori valid. 
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CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan : 

Rumus Alpha, 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  

𝜎𝑡
2 −  𝜎𝑖

2

𝜎𝑡
2   

Dengan rumus varians tiap item, 

𝜎𝑖
2 =

 𝑋𝑖
2 −

( 𝑋𝑖)
2

𝑁
𝑁

 

Varians total, 

𝜎𝑡
2 =

 𝑌2 −
( 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

 

Kriteria reliabel : 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟11 dikonsultasikan dengan harga r 

tabel, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

 

Perhitungan : 

 Varians skor tiap item 

Diperoleh varians skor tiap item sebagai berikut. 

 

 

 

No Soal Varians (𝜎𝑖
2) 

1 1,632 

2 1,89 

3 1,756 

4 1,649 

5 1,806 

6 3,733 

7 1,84 

8 1,56 

 𝜎𝑖
2 

15,9 
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 Varians total 

Dari data didapat: 

 𝑌2 = 15.683 dan   𝑌 2 = 6372  

Sehingga, 

𝜎𝑡
2 =

15.683 −
 637 2

30
30

 

𝜎𝑡
2 = 71,9. 

 

Koefisien reliabilitas : 

𝑟11 =  
8

8 − 1
  

71,9 − 15,9

71,9
  

𝑟11 = 0,891 

Dengan 𝑁 = 30 dan 𝛼 = 5% diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361. 

Sehingga, 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

Jadi, soal uji coba kemampuan representasi matematika reliabel. 
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CONTOH PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan : 

TK =
Rata − rata

Skor maksimum tiap soal
 

dengan 

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

Jumlah peserta didik
 

 

Kriteria taraf kesukaran : 

Kriteria taraf kesukaran menurut Arifin (2012: 135) 

Taraf kesukaran (TK) Kriteria 

0,00 − 0,30 Soal Sukar 

0,31 − 0,70 Soal Sedang 

0,71 − 1,00 Soal Mudah 

 

Contoh perhitungan untuk soal nomor 1 : 

Melalui data diperoleh : 

Jumlah skor pada butir nomor 1 = 89 

Banyaknya peserta tes = 30 

Skor maksimum yang ditetapkan = 5 

Sehingga, 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
89

30
= 2,97 

𝑇𝐾 =
2,97

5
= 0,594 = 0,60 

Jadi, soal nomor 1 merupakan soal dalam kategori sedang. 
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CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan : 

DP =
X KA − X KB

Skor Maksimum soal
 

 

Kriteria taraf kesukaran : 

Kriteria taraf kesukaran menurut Arifin (2012: 133) 

Daya Pembeda (DP) Kriteria 

0,40 ke atas Sangat baik 

0,30 − 0,39 Baik  

0,20 − 0,29 Cukup, soal perlu perbaikan 

0,19 ke bawah Kurang , soal harus dibuang 

 

Contoh perhitungan untuk soal nomor 1 : 

No. KODE 𝑿 Mean  

1 UC-03 5 

𝑋 𝐾𝐴 =  3,8 

K
el

o
m

p
o
k

 A
ta

s 

2 UC-04 5 

3 UC-06 5 

4 UC-14 5 

5 UC-15 5 

6 UC-17 5 

7 UC-27 5 

8 UC-12 4 

9 UC-16 4 

10 UC-22 4 

11 UC-18 3 

12 UC-25 3 

13 UC-01 2 

14 UC-02 2 
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15 UC-05 2 

16 UC-07 2 

𝑋 𝐾𝐵 = 2,133 

K
el

o
m

p
o
k

 B
a
w

a
h

 

17 UC-08 2 

18 UC-09 2 

19 UC-10 2 

20 UC-11 2 

21 UC-13 2 

22 UC-19 2 

23 UC-20 2 

24 UC-21 2 

25 UC-23 2 

26 UC-24 2 

27 UC-26 2 

28 UC-28 2 

29 UC-29 2 

30 UC-30 2 

 

DP =
3,8 − 2,133

5
= 0,333 = 0,33. 

Jadi, daya pembeda soal nomor 1 mempunyai daya pembeda yang baik. 

  



 

 

 
 

PENGGALAN SILABUS 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP Negeri 3 Cilacap 

KELAS : VIII (DELAPAN) 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

SEMESTER : GENAP 

 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

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

Kompetensi 

Dasar 
Materi Ajar 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma dan 

limas. 

 Menemukan 

rumus luas 

permukaan 

(sisi) kubus 

dan balok. 

 Menghitung 

luas 

permukaan 

(sisi) kubus 

Fase 1 Pendahuluan 

 Guru memfokuskan 

perhatian peserta 

didik dengan cara 

tanya jawab tentang 

aplikasi luas 

permukaan kubus, 

balok, prisma, dan 

limas dalam 

 Siswa dapat 

menemukan 

rumus luas 

permukaan 

(sisi) kubus 

dan balok. 

 Siswa dapat 

menentukan 

luas 

 Tugas 

kelompo

k. 

 

 

 

 Tugas 

individu 

 Uraian 

singkat 

 Sebuah balok 

dengan panjang 

18 cm, lebar 12 

cm, dan tinggi 8 

cm. Gambarkan 

sketsa baloknya 

dan hitunglah 

luas permukaan 

balok tersebut! 

2 x 40 

menit 

 Cholik 

Adinawan 

& 

Sugijono. 

Math for 

Junior High 

School 2
nd

 

Semester 

Grade VIII. 

L
am

p
iran

 1
7

 
1
2
8
 



 

 

 
 

dan balok. kehidupan nyata. 

(eksplorasi) 

Fase II Hands-On 

Activity 

 Guru memberikan 

instruksi kepada tiap 

kelompok peserta 

didik untuk 

berdiskusi 

melakukan aktivitas 

tangan (hands-on 

activity) secara 

langsung 

menggunakan alat 

peraga manipulatif 

yang telah 

disediakan dan 

peserta didik 

menjawab seluruh 

pertanyaan pada 

LKK. (elaborasi) 

permukaan 

(sisi) kubus 

dan balok 

dengan 

menggunaka

n rumus luas 

permukaan 

(sisi) kubus 

dan balok. 

 Koko ingin 

membuat 

kerangka dari 

sebuah kubus 

dengan kawat 

tetapi ia tidak 

mengetahui 

panjang rusuk 

kubus tersebut. Ia 

hanya 

mengetahui luas 

permukaan kubus 

tersebut yaitu 

1.350 cm2. 

c. Gambarlah 

model 

kerangka 

kubus 

tersebut! 

d. Berapakah 

panjang kawat 

Erlangga. 

 Sukino & 

Wilson S. 

Matematika 

untuk SMP 

Kelas VIII. 

Erlangga. 

 Dewi 

Nuharini, 

dan Tri 

Wahyuni. 

Matematika 

1 : Konsep 

dan 

Aplikasinya 

untuk kelas 

VIII SMP / 

MTs (BSE). 

Pusat 

Perbukuan 

DepDik 

1
2
9
 



 

 

 
 

Fase III Diskusi Kelas 

 Guru meminta 

perwakilan dari 

salah satu kelompok 

untuk memaparkan 

hasil diskusinya dan 

peserta didik lain 

menanggapi dengan 

pertanyaan, ide baru, 

sanggahan. 

 Guru memberikan 

arahan dan 

konfirmasi terhadap 

jawaban – jawaban 

yang dikemukakan 

peserta didik. 

(konfirmasi) 

Fase IV Aplikasi 

 Guru memberikan 

contoh soal tentang 

luas permukaan 

yang 

diperlukan 

Koko untuk 

membuat 

model 

kerangka 

kubus 

tersebut? 

 Menemukan 

rumus luas 

permukaan 

(sisi) prisma 

tegak dan 

limas tegak. 

 Menghitung 

luas 

permukaan 

(sisi) prisma 

tegak dan 

limas tegak. 

 Siswa dapat 

menemukan 

rumus luas 

permukaan 

(sisi) prisma 

tegak dan 

limas tegak. 

 Siswa dapat 

menentukan 

luas 

permukaan 

(sisi) prisma 

tegak dan 

 Tugas 

kelompo

k. 

 

 

 

 

 Tugas 

individu 

 Alas dari sebuah 

prisma 

merupakan belah 

ketupat dengan 

panjang sisi 10 

cm dan panjang 

diagonal – 

diagonalnya 

adalah 12 cm dan 

16 cm. Jika tinggi 

prisma adalah 20 

cm, tentukan: 

c. Sketsa prisma 

2 x 40 

menit 

1
3
0
 



 

 

 
 

kubus, balok, 

prisma, dan limas 

terutama tentang 

soal aplikasi luas 

permukaan kubus, 

balok, prisma, dan 

limas dalam 

kehidupan sehari – 

hari dan peserta 

didik mengerjakan 

soal tersebut secara 

mandiri. 

limas tegak 

dengan 

menggunaka

n rumus luas 

permukaan 

(sisi) prisma 

tegak dan 

limas tegak. 

tersebut. 

d. Luas 

permukaan 

prisma 

tersebut. 

 Alas sebuah 

limas beraturan 

adalah persegi 

dengan panjang 

sisi 10 cm. Jika 

tinggi limas 

adalah 12 cm 

tentukan tinggi 

dari tiap segitiga 

pada limas 

tersebut serta 

gambarkan pula 

sketsa limas 

tersebut! 

 Mengenal  

unsur-unsur 

Melakukan review 

materi tentang luas  

 Mengerjakan 

soal dengan 

 Tugas 

Individu 

 Sebuah spring 

bed dengan 

2 x 40 

menit 

 

1
3
1
 



 

 

 
 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas. 

 Menggambar 

kubus, 

balok, 

prisma 

tegak, dan 

limas. 

 Menghitung 

luas 

permukaan 

(sisi) kubus, 

balok, 

prisma 

tegak, dan 

limas. 

permukaan kubus, 

balok, prisma, dan 

limas dan melakukan 

tes kemampuan 

representasi kepada 

peserta didik. 

baik 

berkaitan 

dengan 

materi   

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas yaitu 

mengenai 

unsur-unsur, 

cara 

menggambar

, menghitung 

luas 

permukaan 

dari kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

panjang 1,2 m, 

lebar 1,8 m, dan 

tinggi 0,2 m. 

d. Gambarlah 

sketsa spring 

bed tersebut! 

e. Hitunglah luas 

dari kain yang 

diperlukan 

untuk 

membungkus 

spring bed 

tersebut! 

f. Jika harga kain 

tersebut Rp 

45.000 per m2, 

tentukan harga 

total kain yang 

diperlukan 

untuk 

membungkus 

1
3
2
 



 

 

 
 

 

 

  

spring bed 

tersebut! 

1
3
3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan ke-1 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan : Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. INDIKATOR 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan 

balok dengan manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang 

melibatkan aktivitas tangan (hands-on activity). 

2. Peserta didik dapat menginterpretasikan atau menggambarkan 

permasalahan luas permukaan (sisi) kubus dan balok melalui gambar, 

benda nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 

3. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang 

lainnya dari kubus dan balok dengan menggunakan rumus luas 

permukaan (sisi) kubus dan balok. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menemukan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas 

tangan (hands-on activity). 

Lampiran 18 
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2. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menginterpretasikan atau menggambarkan permasalahan luas permukaan 

(sisi) kubus dan balok melalui gambar, benda nyata, diagram, grafik, 

ataupun secara geometris. 

3. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari kubus 

dan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan 

balok. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan Balok 

Balok merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh tiga 

pasang persegi panjang yang tiap pasang sisinya mempunyai bentuk sama dan 

sebangun (kongruen). Balok juga mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. 

Perhatikan gambar balok di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balok di atas mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasang sisinya sama 

dan sebangun (kongruen), yaitu: 

(d) Sisi ABCD ≅ sisi EFGH 

(e) Sisi ADHE ≅ sisi BCGF 

(f) Sisi ABFE ≅ sisi DCGH 

Akibatnya diperoleh: 

Luas ABCD = luas EFGH = 𝑝 × 𝑙 

Gambar 1 Model Balok dan Jaring-jaring Balok ABCD.EFGH 

(a) 

(b) 

A 

B F 

E H 

C G 

D 

E 

F C G 

A 

E 

𝒑 𝒍 

𝒕 
F 

A B 

C 

E 
G H 

D 
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Luas ADHE = luas BCGF = 𝑙 × 𝑡 

Luas ABFE = luas DCGH = 𝑝 × 𝑡 

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga 

pasang sisi yang saling kongruen pada balok tersebut. 

𝐿 = 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿 𝐸𝐹𝐺𝐻 + 𝐿 𝐴𝐷𝐻𝐸 + 𝐿 𝐵𝐶𝐺𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐹𝐸 + 𝐿 𝐷𝐶𝐺𝐻 

=  𝑝 × 𝑙 +  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 + (𝑝 × 𝑡) 

= 2 𝑝 × 𝑙 + 2 𝑙 × 𝑡 + 2(𝑝 × 𝑡) 

= 2  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡   

Jadi, rumus luas permukaan balok adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Luas Permukaan Kubus 

Kubus merupakan bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam 

persegi yang sama dan sebangun (kongruen). Sama seperti balok, kubus juga 

mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga merupakan balok tetapi 

merupakan balok yang istimewa karena pada suatu kubus mempunyai enam 

sisi berbentuk persegi yang kongruen. Perhatikan model kubus di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑳 = 𝟐  𝒑 × 𝒍 +  𝒍 × 𝒕 +  𝒑 × 𝒕   

Dengan L = luas permukaan balok 

𝑝 = panjang balok; 𝑙 = lebar balok; 𝑡 = tinggi balok 

Gambar 2 Model Kubus dan Jaring-jaring Kubus ABCD.EFGH 

(a) 

(b) 

E 

A B C D 

F 

E 

G 

H 

H 

A 

E 

A B 

s 

A B 

C 

F 

G H 

E 

D 
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Pada gambar kubus di atas keenam sisinya adalah sisi ABCD, ABFE, 

BCGF, EFGH, CDHG, dan ADHE. Karena panjang setiap rusuk kubus 

adalah s, maka luas setiap sisi kubus sama dengan 𝑠2. Dengan demikian, luas 

permukaan kubus sama dengan 6 × 𝑠2 = 6𝑠2.  

 

 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dengan 

menggunakan media berbasis hands-on activity. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. (disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran peserta didik serta 

memimpin doa. (religius) 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilakukan hari ini. 

d. Guru melakukan kegiatan apersepsi peserta didik untuk menggali 

pengetahuan peserta didik seperti kegiatan berikut ini. 

 Guru memperlihatkan model kubus seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

kubus. 

 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi. 

A B 

C 
D 

E 
F 

G 
H 

𝑳 = 𝟔𝒔𝟐        dengan  L= luas permukaan kubus 

 s = panjang rusuk kubus 
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 Guru memperlihatkan model balok seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

balok. 

 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi panjang. 

e. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan manfaat 

mempelajari luas permukaan kubus dan balok dalam kehidupan sehari 

– hari. 

2. Kegiatan inti (60 menit) 

Fase I : Pendahuluan 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

a. Guru memfokuskan perhatian peserta didik dengan 

cara tanya jawab tentang aplikasi luas permukaan 

kubus dan balok dalam kehidupan nyata. 

(eksplorasi) 

b. Guru memberikan contoh konkrit penggunaan luas 

permukaan kubus dan balok sebagai konfirmasi 

terhadap jawaban – jawaban peserta didik. 

5 menit 

Fase II : Hands-On Activity 

a. Guru membagi peserta didik menjadi 9 kelompok 

masing – masing kelompok terdiri dari 4-5 orang 

peserta didik. [kerja sama, demokratis] 

b. Guru membagikan perangkat diskusi bagi peserta 

15 menit 

F 

A B 

C 
D 

E 
G H 
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didik termasuk alat peraga luas permukaan kubus 

dan balok dan Lembar Kerja Kelompok 1 (LKK 1) 

kepada tiap kelompok. [mandiri] 

c. Guru menjelaskan prosedur diskusi dan cara 

mengerjakan pertanyaan – pertanyaan pada LKK 1. 

[mandiri] 

d. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk berdiskusi melakukan aktivitas tangan 

(hands-on activity) secara langsung menggunakan 

alat peraga manipulatif yang telah disediakan dan 

peserta didik menjawab seluruh pertanyaan pada 

LKK 1. (elaborasi) [kerja sama, kerja keras, 

disiplin] 

Fase III : Diskusi Kelas 

a. Guru meminta perwakilan dari salah satu kelompok 

untuk memaparkan hasil diskusinya dan peserta 

didik lain menanggapi dengan pertanyaan, ide baru, 

sanggahan. [berani mengemukakan pendapat, kerja 

sama, mandiri] 

b. Guru mengajak peserta didik untuk aktif 

mengemukaan pendapat dalam kegiatan diskusi. 

[aktif dan mandiri] 

c. Guru memberikan arahan dan konfirmasi terhadap 

jawaban – jawaban yang dikemukakan peserta 

didik. (konfirmasi) 

20 menit 

Fase IV : Aplikasi 

a. Guru memberikan contoh soal tentang luas 

permukaan kubus dan balok terutama tentang soal 

aplikasi luas permukaan kubus dan balok dalam 

kehidupan sehari – hari dan peserta didik 

20 menit 
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mengerjakan soal tersebut secara mandiri. 

(elaborasi) [mandiri, jurjur] 

b. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan jawaban mereka. [berani, 

mandiri, aktif] 

c. Guru mengoreksi dan mengkonfirmasi jawaban 

peserta didik. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal kuis 1 sebagai timbal balik 

pembelajaran yang dilakukan hari ini. [jujur, 

mandiri] 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada peserta didik, “apa saja yang kita dapatkan 

pada pelajaran hari ini?”. 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

 Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

 Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR) sebagai tugas. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran matematika pada 

pertemuan berikutnya yaitu luas permukaan prisma tegak dan limas, 

dengan memberi tugas untuk mempelajari materi pelajaran yang akan 

di bahas pada pertemuan berikutnya. 

H. PENILAIAN 

Jenis tagihan  : Kuis 1 

Bentuk soal : tes uraian (terlampir) 

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Pembelajaran 

a. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika 1 : Konsep dan 

Aplikasinya untuk kelas VIII SMP / MTs (BSE). Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan. 

b. Sukino dan Wilson Simangunsong. 2006. Matematika untuk SMP 

Kelas VIII. Jakarta : Erlangga 
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c. Adinawan, Cholik dan Sugijono. 2009. Math for Junior High School 

2
nd

 Semester Grade VIII. Jakarta: Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. Alat Peraga Luas Permukaan Kubus dan Balok 

b. Lembar Kerja Kelompok 1 (LKK 1) 

c. Lembar Soal Kuis 

d. Papan Tulis, Spidol, dll 

Cilacap, 10 Maret 2013 

Mengetahui, 

 Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

 

 Robertus Muryanta, S. Pd. Ajeng Alisa Narulita 

 NIP 19710114 199903 1 002 NIM 4101409042 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan ke-2 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan : Luas Permukaan Prisma Tegak dan Limas 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. INDIKATOR 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) prisma tegak 

dan limas dengan manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang 

melibatkan aktivitas tangan (hands-on activity). 

2. Peserta didik dapat menginterpretasikan atau menggambarkan 

permasalahan luas permukaan (sisi) prisma dan limas melalui gambar, 

benda nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 

3. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang 

lainnya dari prisma tegak dan limas dengan menggunakan rumus luas 

permukaan (sisi) prisma tegak dan limas . 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menemukan rumus luas permukaan (sisi) prisma tegak dan limas dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas 

tangan (hands-on activity). 
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2. Dengan menggunakan pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menginterpretasikan atau menggambarkan permasalahan luas permukaan 

(sisi) kubus dan balok melalui gambar, benda nyata, diagram, grafik, 

ataupun secara geometris. 

3. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik dapat 

menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari prisma 

tegak dan limas dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) 

prisma tegak dan limas. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan Prisma Tegak 

Prisma tegak adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi 

kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya sejajar dan rusuk-rusuk pada 

sisi tegaknya tegak lurus bidang alas. Nama prisma didasarkan pada bentuk 

bidang alasnya. Contoh bentuk prisma dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 (a) merupakan prisma tegak segitiga; gambar 3 (b) 

merupakan prisma tegak segi enam; dan gambar 3 (c) merupakan prisma 

tegak segilima. Balok dan kubus juga merupakan prisma tegak yaitu prisma 

tegak yang alasnya persegi panjang dan persegi. Untuk menentukan luas 

permukaan prisma tegak sama saja dengan menghitung luas tiap sisi pada 

prisma tegak tersebut. 

 

 

Gambar 3 Contoh Model Prisma Tegak 

(a) (b) (c) 

t 
t 
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Pada gambar jaring-jaring prisma (gambar 4 (b)) di atas dapat 

disimpulkan bahwa, 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿 ∆𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 

+𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

=  2 × 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 +  𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 +  𝐴𝐵 × 𝐴𝐷  

+ 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹  

=  2 × 𝐿 ∆𝐴𝐵𝐶 +   𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 × 𝐴𝐷  

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∆𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

 

 

Luas Permukaan Limas 

Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas 

bangun datar segitiga dengan satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu 

disebut titik puncak. Berikut ini merupakan beberapa contoh model limas. 

 

 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

Gambar 4 Model Prisma Tegak dan Jaring-jaring ABC.DEF 

(a) (b) 
C 

B C C 

F F E D 

F 

A A B 

D E 

F 
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Pada gambar 5 (a) merupakan limas segiempat; gambar 5 (b) merupakan limas 

segitiga; dan gambar 5 (c) merupakan limas segilima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6 (a) di atas merupakan limas T.ABCD. Untuk mendapatkan rumus 

luas permukaan limas kita bisa mendapatkannya daru jaring-jaring limas 

tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿 ∆𝑇𝐴𝐵 + 𝐿 ∆𝑇𝐵𝐶 +  𝐿 ∆𝑇𝐶𝐷 

+𝐿 ∆𝑇𝐴𝐷 

= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 

+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 

A B 

C D 

T 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T (a) 

(b) 

Gambar 6 Model Limas dan Jaring-jaring Limas T. ABCD 

Gambar 5 Contoh Model Limas 

t t 

(a) (b) (c) 
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Jadi, secara umum dapat kita tulis bahwa, 

 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dengan 

menggunakan media berbasis hands-on activity. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. (disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran peserta didik serta 

memimpin doa. (religius) 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilakukan hari ini. 

d. Guru melakukan kegiatan apersepsi peserta didik untuk menggali 

pengetahuan peserta didik seperti kegiatan berikut ini. 

 Guru memperlihatkan model prisma tegak seperti gambar di 

bawah ini dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur 

– unsur prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi panjang, luas dan keliling segitiga, 

dan teorema Phytagoras. 

A B 

C 

D E 

F 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 
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 Guru memperlihatkan model limas seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

limas. 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi dan teorema Phytagoras. 

e. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan manfaat 

mempelajari luas permukaan prisma dan limas dalam kehidupan 

sehari – hari. 

2. Kegiatan inti (60 menit) 

Fase I : Pendahuluan 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

a. Guru memfokuskan perhatian peserta didik dengan 

cara tanya jawab tentang aplikasi luas permukaan 

prisma dan limas dalam kehidupan nyata. 

(eksplorasi) 

b. Guru memberikan contoh konkrit penggunaan luas 

permukaan prisma dan limas sebagai konfirmasi 

terhadap jawaban – jawaban peserta didik. 

5 menit 

Fase II : Hands-On Activity 

a. Guru membagi peserta didik menjadi 9 kelompok 

masing – masing kelompok terdiri dari 4-5 orang 

peserta didik. [kerja sama, demokratis] 

b. Guru membagikan perangkat diskusi bagi peserta 

didik termasuk alat peraga luas permukaan prisma 

15 menit 

A B 

C 
D 

T 
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dan limas dan Lembar Kerja Kelompok 2 (LKK 2) 

kepada tiap kelompok. [mandiri] 

c. Guru menjelaskan prosedur diskusi dan cara 

mengerjakan pertanyaan – pertanyaan pada LKK 2. 

[mandiri] 

d. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk berdiskusi melakukan aktivitas tangan 

(hands-on activity) secara langsung menggunakan 

alat peraga manipulatif yang telah disediakan dan 

peserta didik menjawab seluruh pertanyaan pada 

LKK 2. (elaborasi) [kerja sama, kerja keras, 

disiplin] 

Fase III : Diskusi Kelas 

a. Guru meminta perwakilan dari salah satu kelompok 

untuk memaparkan hasil diskusinya dan peserta 

didik lain menanggapi dengan pertanyaan, ide baru, 

sanggahan. [berani mengemukakan pendapat, kerja 

sama, mandiri] 

b. Guru mengajak peserta didik untuk aktif 

mengemukaan pendapat dalam kegiatan diskusi. 

[aktif dan mandiri] 

c. Guru memberikan arahan dan konfirmasi terhadap 

jawaban – jawaban yang dikemukakan peserta 

didik. (konfirmasi) 

20 menit 

Fase IV : Aplikasi 

a. Guru memberikan contoh soal tentang luas 

permukaan prisma dan limas terutama tentang soal 

aplikasi luas permukaan prisma dan limas dalam 

kehidupan sehari – hari dan peserta didik 

mengerjakan soal tersebut secara mandiri. 

20 menit 
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(elaborasi) [mandiri, jujur] 

b. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan jawaban mereka. [berani, 

mandiri, aktif] 

c. Guru mengoreksi dan mengkonfirmasi jawaban 

peserta didik. (konfirmasi) 

d. Guru memberikan soal kuis sebagai timbal balik 

pembelajaran yang dilakukan hari ini. [jujur, 

mandiri] 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada peserta didik, “apa saja yang kita dapatkan 

pada pelajaran hari ini?”. 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

 Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

 Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR) sebagai tugas. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran matematika pada 

pertemuan berikutnya yaitu review materi luas permukaan kubus, 

balok, prisma, dan limas serta persiapan tes kemampuan representasi. 

H. PENILAIAN 

Jenis tagihan  : Kuis 2 

Bentuk soal : tes uraian 

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Pembelajaran 

a. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika 1 : Konsep dan 

Aplikasinya untuk kelas VIII SMP / MTs (BSE). Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan. 

b. Sukino dan Wilson Simangunsong. 2006. Matematika untuk SMP 

Kelas VIII. Jakarta : Erlangga 

c. Adinawan, Cholik dan Sugijono. 2009. Math for Junior High School 

2
nd

 Semester Grade VIII. Jakarta: Erlangga 
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2. Media Pembelajaran 

a. Alat Peraga Luas Permukaan Prisma dan Limas 

b. Lembar Kerja Kelompok 2 (LKK 2) 

c. Lembar Soal Kuis 

d. Papan Tulis, Spidol, dll 

Cilacap, 10 Maret 2013 

Mengetahui, 

 Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

 

 Robertus Muryanta, S. Pd. Ajeng Alisa Narulita 

 NIP 19710114 199903 1 002 NIM 4101409042 

  



151 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan ke-3 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan : Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. INDIKATOR 

1. Peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan baik berkaitan dengan 

materi kubus dan balok yaitu mengenai unsur-unsur, cara menggambar, 

dan menghitung luas permukaan dari kubus dan balok. 

2. Peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan baik berkaitan dengan 

materi prisma dan limas yaitu mengenai unsur-unsur, cara menggambar, 

dan menghitung luas permukaan dari prisma dan limas. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran DSCI peserta didik mampu 

menyelesaikan soal dengan baik berkaitan dengan materi kubus dan balok 

yaitu mengenai unsur-unsur, cara menggambar, dan menghitung luas 

permukaan dari kubus dan balok. 

2. Dengan menggunakan pembelajaran DSCI peserta didik mampu 

menyelesaikan soal dengan baik berkaitan dengan materi prisma dan 

limas yaitu mengenai unsur-unsur, cara menggambar, dan menghitung 

luas permukaan dari prisma dan limas. 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

Mengingat kembali tentang rumus-rumus luas permukaan bangun ruang sisi 

datar yang telah dipelajari sebelumnya. 

(a) Balok 

Perhatikan model balok ABCD.EFGH di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Dengan panjang balok = 𝑝, lebar balok = 𝑙, dan tinggi balok = 𝑡, maka 

diperoleh luas permukaan balok, 

𝑳 = 𝟐  𝒑 × 𝒍 +  𝒍 × 𝒕 +  𝒑 × 𝒕   

(b) Kubus 

 

 

 

 

 

Model kubus di atas mempunyai panjang rusuk = 𝑠. Sehingga diperoleh 

luas permukaan kubus, 

𝑳 = 𝟔𝒔𝟐 

(c) Prisma Tegak 

Salah satu prisma tegak di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

𝒑 𝒍 

𝒕 
F 

A B 

C 

E 
G H 

D 

s 

A B 

C 

F 

G H 

E 

D 

A B 

D E 

F 
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Mempunyai rumus luas permukaan yaitu: 

𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂

=  𝟐 × 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 + (𝒌𝒆𝒍𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊) 

(d) Limas 

 

 

 

 

 

 

Model limas di atas mempunyai rumus luas permukaan, 

𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂𝒔

= 𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 + 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒌 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran Designed Student-Centered Instructional (DSCI) dengan 

menggunakan media berbasis hands-on activity. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. (disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran peserta didik serta 

memimpin doa. (religius) 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilakukan hari ini. 

d. Guru melakukan kegiatan apersepsi peserta didik untuk menggali 

pengetahuan peserta didik seperti kegiatan berikut ini. 

 Guru memperlihatkan model kubus seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

kubus. 

 

 

A B 

C D 

T 
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(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memperlihatkan model balok seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

balok. 

 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

 Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memperlihatkan model prisma tegak seperti gambar di 

bawah ini dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur 

– unsur prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Berbentuk apakah model ini? 

(2) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

A B 

C 

D E 

F 

A B 

C 
D 

E 
F 

G 
H 

F 

A B 

C 
D 

E 
G H 
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 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi panjang, luas dan keliling segitiga, 

dan teorema Phytagoras. 

 Guru memperlihatkan model limas seperti gambar di bawah ini 

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur – unsur 

balok. 

 

 

 

 

 

 

(3) Berbentuk apakah model ini? 

(4) Sebutkan dan tunjukkan unsur – unsur bangun ini! 

 Guru memberikan memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

kembali tentang luas persegi dan teorema Phytagoras. 

e. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan manfaat 

mempelajari luas permukaan prisma dan limas dalam kehidupan 

sehari – hari. 

2. Kegiatan inti (60 menit) 

Fase I : Pendahuluan 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

a. Melalui tanya jawab, guru menanyakan kembali 

rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar 

kepada peserta didik. (eksplorasi) [komunikatif] 

b. Guru memfokuskan perhatian peserta didik dengan 

cara tanya jawab tentang aplikasi luas permukaan 

prisma dan limas dalam kehidupan nyata. 

(eksplorasi) 

c. Guru memberikan contoh konkrit penggunaan luas 

5 menit 

A B 

C 
D 

T 
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permukaan prisma dan limas sebagai konfirmasi 

terhadap jawaban – jawaban peserta didik. 

Fase II : Hands-On Activity 

a. Guru membagi peserta didik menjadi 9 kelompok 

seperti sebelumnya, masing – masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang peserta didik. [kerja sama, 

demokratis] 

b. Guru membagikan perangkat diskusi bagi peserta 

didik yaitu Lembar Tugas Diskusi (LTD) kepada 

tiap kelompok. [mandiri] 

c. Guru menjelaskan prosedur diskusi dan cara 

mengerjakan pertanyaan – pertanyaan pada LTD. 

[mandiri, bekerja sama] 

d. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk berdiskusi untuk menjawab seluruh 

pertanyaan pada LTD. (elaborasi) [kerja sama, 

kerja keras, disiplin] 

15 menit 

Fase III : Diskusi Kelas 

a. Guru meminta perwakilan dari salah satu kelompok 

untuk memaparkan hasil diskusinya dan peserta 

didik lain menanggapi dengan pertanyaan, ide baru, 

sanggahan. [berani mengemukakan pendapat, kerja 

sama, mandiri] 

b. Guru mengajak peserta didik untuk aktif 

mengemukaan pendapat dalam kegiatan diskusi. 

[aktif dan mandiri] 

c. Guru memberikan arahan dan konfirmasi terhadap 

jawaban – jawaban yang dikemukakan peserta 

didik. (konfirmasi) 

20 menit 

Fase IV : Aplikasi 
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a. Guru memberikan contoh soal tentang luas 

permukaan prisma dan limas terutama tentang soal 

aplikasi luas permukaan prisma dan limas dalam 

kehidupan sehari – hari dan peserta didik 

mengerjakan soal tersebut secara mandiri. 

(elaborasi) [mandiri, jujur] 

b. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan jawaban mereka. [berani, 

mandiri, aktif] 

c. Guru mengoreksi dan mengkonfirmasi jawaban 

peserta didik. (konfirmasi) 

20 menit 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menanyakan kepada peserta didik, “apa saja yang kita dapatkan 

pada pelajaran hari ini?”. 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

 Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

 Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

c. Guru memberikan tugas mempelajari seluruh materi yang sudah 

diberikan dan menginformasikan akan ada tes untuk pertemuan 

selanjutnya. 

H. PENILAIAN 

Jenis tagihan  : Lembar Tugas Diskusi 

Bentuk soal : tes uraian 

I. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Pembelajaran 

a. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika 1 : Konsep dan 

Aplikasinya untuk kelas VIII SMP / MTs (BSE). Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan. 

b. Sukino dan Wilson Simangunsong. 2006. Matematika untuk SMP 

Kelas VIII. Jakarta : Erlangga 
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c. Adinawan, Cholik dan Sugijono. 2009. Math for Junior High School 

2
nd

 Semester Grade VIII. Jakarta: Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. Alat Peraga Luas Permukaan Kubus, Balok, Prisma dan Limas 

b. Lembar Tugas Diskusi 

c. Papan Tulis, Spidol, dll 

Cilacap, 10 Maret 2013 

Mengetahui, 

 Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

 

 Robertus Muryanta, S. Pd. Ajeng Alisa Narulita 

 NIP 19710114 199903 1 002 NIM 4101409042 
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TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mengejakan LKK ini, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus 

dan balok. 

INDIKATOR 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas tangan (hands-on 

activity). 

2. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari kubus 

dan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

PETUNJUK KEGIATAN : 

Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara berdiskusi kelompok dan menggunakan 

alat peraga. 

ALOKASI WAKTU : 

15 Menit. 

LUAS PERMUKAAN KUBUS DAN BALOK 

Nama : .................................................. 

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

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

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

Kelas : 

 

 

Lampiran 19 

Lampiran 19 
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Perhatikan gambar (a) di atas! 

1. Apa nama bangun (a) di atas? 

Jawab : ............................................. 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : ............................................. 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : ............................................. 

(a) (b) 

Perhatikan gambar (b) di atas! 

1. Apa nama bangun (b) di atas? 

Jawab : ............................................. 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : ............................................. 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : ............................................. 

Ambil alat peraga kubus dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring kubus 
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Perhatikan gambar kubus jaring – jaring kubus di atas! 

1. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada kubus di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

2. Ada berapa jumlahnya? 

Jawab : ......................................................................................................... 

3. Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab : ......................................................................................................... 

4. Berapakah luas salah satu bangun tersebut? 

Jawab : ......................................................................................................... 

5. Berapakah luas keseluruhan jaring – jaring kubus tersebut? 

Jawab : ......................................................................................................... 

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

6. Apakah luas jaring – jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab : ......................................................................................................... 

7. Jadi, apa rumus luas permukaan kubus? 

Jawab : ......................................................................................................... 

Ambil alat peraga balok dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring balok 
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Perhatikan gambar balok dan jaring – jaring balok di atas! 

1. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada balok di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

2. Ada berapa jumlahnya? 

Jawab : ......................................................................................................... 

3. Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab : ......................................................................................................... 

4. Berapakah ukuran masing – masing sisi ? 

Jawab : ......................................................................................................... 

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

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

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

5. Sebutkanlah sisi – sisi pada balok di atas yang mempunyai ukuran yang 

sama! 

Jawab : ......................................................................................................... 

6. Berapakah luas keseluruhan jaring – jaring kubus tersebut? 

Jawab : ......................................................................................................... 

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

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

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

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

7. Apakah luas jaring – jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab : ......................................................................................................... 

8. Jadi, apa rumus luas permukaan balok? 

Jawab : ......................................................................................................... 
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= ⋯ .  × (… .  × … . ) 

= ⋯. 

Luas permukaan kubus  

 = ⋯ .  × …. 

=  2 ×  … .× … .   +  2 ×  … .× … .   

+ 2 ×  … .× … .   

= 2 × [ … .× … .  +  … .× … .  

+  … .× … .  ] 

= 2 × [… .  × … .  × … . ] 

Luas permukaan balok 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 =  

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 =  

s 

p 

t 

l 
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TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mengejakan LKK ini, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan prisma 

dan limas. 

INDIKATOR 

3. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) prisma dan limas dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas tangan (hands-on 

activity). 

4. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari 

prisma dan limas dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) prisma dan limas. 

PETUNJUK KEGIATAN : 

Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara berdiskusi kelompok dan menggunakan 

alat peraga. 

ALOKASI WAKTU : 

15 Menit. 

LUAS PERMUKAAN PRISMA DAN LIMAS 

Nama : .................................................. 

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

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

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

Kelas : 
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Ambil alat peraga prisma dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring prisma 

Perhatikan gambar (a) di atas! 

1. Apa nama bangun (a) di atas? 

Jawab : ............................................. 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : ............................................. 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : ............................................. 

4. Apa rumus kelilingnya? 

Jawab : ............................................. 

(a) (b) 

Perhatikan gambar (b) di atas! 

1. Apa nama bangun (b) di atas? 

Jawab : ............................................. 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : ............................................. 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : ............................................. 
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𝐿 = 𝐿………+ 𝐿 ………+ 𝐿 ………+ 𝐿 ……… 

+𝐿 ……… 

=  2 × ……… +  … .  ×  … .  +  … .  ×  … .   

+ … .  ×  … .   

=  2 × ……… +   … . + … . + … .  × … .   

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 +  ………………………………… . .   

=  …………… .  +  …………………………………… .   

Perhatikan gambar prisma dan jaring – jaring prisma di atas! 

1. Apa nama bangun di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

2. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada prisma di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

3. Yang manakah tinggi prisma? Sebutkan! 

Jawab : ......................................................................................................... 

4. Sebutkan pasangan sisi yang kongruen? 

Jawab : ......................................................................................................... 

5. Berbentuk apakah sisi - sisi yang kongruen tersebut? Apakah ukurannya 

sama? 

Jawab : ......................................................................................................... 

6. Apa nama sisi yang lain? 

Jawab : ......................................................................................................... 

7. Berbentuk apakah sisi – sisi tersebut? 

Jawab : ......................................................................................................... 

8. Berapakah luas jaring – jaring prisma tersebut? 

9. Apakah luas jaring – jaring prisma sama dengan luas permukaan prisma? 

Jawab : ......................................................................................................... 

10. Jadi, apa rumus luas permukaan prisma? 

Jawab : ......................................................................................................... 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿………+ 𝐿 ………+ 𝐿 ………+  𝐿 ……… 

+𝐿 ……… 

=  𝐿𝑢𝑎𝑠 ………+ 𝐿𝑢𝑎𝑠…………………………. 

Perhatikan gambar limas dan jaring – jaring limas di atas! 

1. Apa nama bangun di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

2. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada limas di atas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

3. Berbentuk apakah sisi alasnya? 

Jawab : ......................................................................................................... 

4. Apa nama sisi yang lain? 

Jawab : ......................................................................................................... 

5. Berbentuk apakah sisi – sisi tersebut? 

Jawab : ......................................................................................................... 

6. Berapakah luas jaring – jaring limas tersebut? 

7. Apakah luas jaring – jaring limas sama dengan luas permukaan limas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

8. Jadi, apa rumus luas permukaan limas? 

Jawab : ......................................................................................................... 

Ambil alat peraga limas dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring limas 
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= 𝐿………+ 𝐿 ………+ 𝐿 ……… 

+𝐿 ………+ 𝐿 ……… 

=  2 × ……… +  … .  ×  … .   

+ … .  ×  … .  +  … .  ×  … .   

=  2 × ………  

+   … . + … . + … .  × … .   

=  2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠  

+ ………………………………… . .   

=  …………… .   

+ …………………………………… .   

Luas permukaan prisma  

Jadi, 

= 𝐿………+ 𝐿 ………+ 𝐿 ……… 

+ 𝐿 ………+ 𝐿 ……… 

=  𝐿𝑢𝑎𝑠 ……… 

+𝐿𝑢𝑎𝑠…………………………. 

Luas permukaan limas 

Jadi, 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =  

A B 

C 

D E 

F 

A B 

C 
D 

T 
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TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mengejakan LKK ini, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus 

dan balok. 

INDIKATOR 

5. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas tangan (hands-on 

activity). 

6. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari kubus 

dan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

PETUNJUK KEGIATAN : 

Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara berdiskusi kelompok dan menggunakan 

alat peraga. 

ALOKASI WAKTU : 

15 Menit. 

LUAS PERMUKAAN KUBUS DAN BALOK 

Nama : .................................................. 

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

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

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

Kelas : 

 

 

Lampiran 20 

Lampiran 20 
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Perhatikan gambar (a) di atas! 

4. Apa nama bangun (a) di atas? 

Jawab : persegi 

5. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : sisi 

6. Apa rumus luasnya? 

Jawab : L = sisi x sisi/ 

L = 𝒔𝟐 

(a) (b) 

Perhatikan gambar (b) di atas! 

4. Apa nama bangun (b) di atas? 

Jawab : persegi panjang 

5. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : panjang(p) dan lebar(l) 

6. Apa rumus luasnya? 

Jawab : L = panjang x lebar/ 

L = p x l 

Ambil alat peraga kubus dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring kubus 

s 

A B 

C 

F 

G H 

E 

D 

E 

A B C D 

F 

E 

G 

H 

H 

A 

E 

A B 
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Perhatikan gambar kubus jaring – jaring kubus di atas! 

8. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada kubus di atas? 

Jawab : persegi. 

9. Ada berapa jumlahnya? 

Jawab : 6 (enam). 

10. Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab : ya, kongruen. 

11. Berapakah luas salah satu bangun tersebut? 

Jawab : L = s x s = 𝒔𝟐. 

12. Berapakah luas keseluruhan jaring – jaring kubus tersebut? 

Jawab : L keseluruhan = 6 x 𝒔𝟐 = 6𝒔𝟐. 

13. Apakah luas jaring – jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab : ya, sama. 

14. Jadi, apa rumus luas permukaan kubus? 

Jawab : L permukaan kubus = 6𝒔𝟐. 

Ambil alat peraga balok dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring balok 

𝒑 𝒍 

𝒕 
F 

A B 

C 

E 
G H 

D 

A 

B F 

E H 

C G 

D 

E 

F C G 

A 

E 
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Perhatikan gambar balok dan jaring – jaring balok di atas! 

9. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada balok di atas? 

Jawab : persegi panjang 

10. Ada berapa jumlahnya? 

Jawab : 6 (enam) 

11. Apakah seluruh bangun tersebut kongruen (sama dan sebangun)? 

Jawab : tidak kongruen 

12. Berapakah ukuran luas masing – masing sisi ? 

Jawab : L ABCD = p x l  L DCGH = p x t 

L EFGH = p x l  L BCFG = l x t 

L ABFE = p x t  L ADHE = l x t 

13. Sebutkanlah sisi – sisi pada balok di atas yang mempunyai ukuran luas 

yang sama! 

Jawab : ABCD = EFGH = p x l, ABFE = DCGH = p x t, BCGF = ADHE = l x t 

14. Berapakah luas keseluruhan jaring – jaring kubus tersebut? 

Jawab : L = L ABCD + L EFGH + L ABFE + L DCGH + L BCFG + L ADHE 

= (p x l) + (p x l) + (p x t) + (p x t) + (l x t) + (l x t) 

= 2(p x l) + 2(p x t) + 2(l x t) 

= 2(pl + pt + lt) 

15. Apakah luas jaring – jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? 

Jawab : ya, sama 

16. Jadi, apa rumus luas permukaan balok? 

Jawab : L permukaan balok = 2(pl + pt + lt) 
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= 𝟔  × (𝒔 × 𝒔) 

= 𝟔𝒔𝟐 

Luas permukaan kubus  

 = 𝟔  × 𝒔𝟐 

=  2 ×  𝒑 × 𝒍  +  2 ×  𝒍 × 𝒕  + 2

×  𝒑 × 𝒕  

= 2 × [ 𝒑 × 𝒍 +  𝒍 × 𝒕 +  𝒑 × 𝒕 ] 

Luas permukaan balok 

= 2 × [𝒑𝒍 + 𝒍𝒕 + 𝒑𝒕] 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝟔𝒔𝟐 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 𝟐 × [𝒑𝒍 + 𝒍𝒕 + 𝒑𝒕] 

s 

p 

t 

l 
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TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mengejakan LKK ini, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan prisma 

dan limas. 

INDIKATOR 

7. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan (sisi) prisma dan limas dengan 

manipulasi alat peraga dan melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas tangan (hands-on 

activity). 

8. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan (sisi) serta unsur yang lainnya dari 

prisma dan limas dengan menggunakan rumus luas permukaan (sisi) prisma dan limas. 

PETUNJUK KEGIATAN : 

Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara berdiskusi kelompok dan menggunakan 

alat peraga. 

ALOKASI WAKTU : 

15 Menit. 

LUAS PERMUKAAN PRISMA DAN LIMAS 

Nama : .................................................. 

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

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

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

Kelas : 
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Perhatikan gambar (a) di atas! 

1. Apa nama bangun (a) di atas? 

Jawab : segitiga 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : alas dan tinggi 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : L = ½ x alas x tinggi 

4. Apa rumus kelilingnya? 

Jawab : Kell = panjang AB + panjang 
BC + panjang AC 

Perhatikan gambar (b) di atas! 

1. Apa nama bangun (b) di atas? 

Jawab : persegi panjang 

2. Apa saja unsur – unsurnya? 

Jawab : panjang dan lebar 

3. Apa rumus luasnya? 

Jawab : L = panjang x lebar 

A B 

C 

(a) (b) 

Ambil alat peraga prisma dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring prisma 

A B 

D E 

F 

C 

B C C 

F F E D 

F 

A 
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𝑳 = 𝑳 𝑨𝑩𝑪 + 𝑳 𝑫𝑬𝑭 + 𝑳 𝑨𝑩𝑬𝑫 + 𝑳 𝑩𝑪𝑭𝑬 

+𝑳 𝑨𝑪𝑭𝑫 

+ 𝑩𝑪  ×  𝑭𝑪  

=  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔 +  𝒌𝒆𝒍𝒍 𝑨𝑩𝑪 × 𝑨𝑫  

=  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔 +  𝒌𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂  

Perhatikan gambar prisma dan jaring – jaring prisma di atas! 

1. Apa nama bangun di atas? 

Jawab : prisma tegak segitiga 

2. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada prisma di atas? 

Jawab : segitiga dan persegi panjang 

3. Yang manakah tinggi prisma? Sebutkan! 

Jawab : AD atau CF atau BE 

4. Sebutkan pasangan sisi yang kongruen? 

Jawab : sisi ABC = sisi DEF 

5. Berbentuk apakah sisi - sisi yang kongruen tersebut? Apakah ukurannya 

sama? 

Jawab : segitiga, ya ukurannya sama 

6. Apa nama sisi yang lain? 

Jawab : sisi tegak 

7. Berbentuk apakah sisi – sisi tersebut? 

Jawab : persegi panjang 

8. Berapakah luas jaring – jaring prisma tersebut? 

=  𝟐 × 𝑳 𝑨𝑩𝑪 +  𝑨𝑩  ×  𝑨𝑫 +  𝑨𝑪  ×  𝑨𝑫  .....(L ABC = L DEF) 

=  𝟐 × 𝑳 𝑨𝑩𝑪 +   𝑨𝑩 + 𝑨𝑪 +  𝑩𝑪 × 𝑨𝑫  ...........(BC = AD) 

9. Apakah luas jaring – jaring prisma sama dengan luas permukaan prisma? 

Jawab : ya, sama 

10. Jadi, apa rumus luas permukaan prisma? 

Jawab : L  =  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔 +  𝒌𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂  
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𝑳𝒖𝒂𝒔 = 𝑳 𝑨𝑩𝑪𝑫 + 𝑳 𝑻𝑨𝑩 + 𝑳 𝑻𝑩𝑪 +  𝑳 𝑻𝑪𝑫 

+𝑳 𝑻𝑨𝑫 

=  𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 + 𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒌 

Perhatikan gambar limas dan jaring – jaring limas di atas! 

9. Apa nama bangun di atas? 

Jawab : limas segiempat beraturan 

10. Terdiri dari bangun apa sajakah sisi pada limas di atas? 

Jawab : segitiga dan persegi 

11. Berbentuk apakah sisi alasnya? 

Jawab : persegi 

12. Apa nama sisi yang lain? 

Jawab : sisi tegak 

13. Berbentuk apakah sisi – sisi tersebut? 

Jawab : segitiga 

14. Berapakah luas jaring – jaring limas tersebut? 

15. Apakah luas jaring – jaring limas sama dengan luas permukaan limas? 

Jawab : iya, sama 

16. Jadi, apa rumus luas permukaan limas? 

Jawab : L permukaan limas =  𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 + 𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒌 

Ambil alat peraga limas dan 
gambarlah sketsanya! 

Jaring – jaring limas 

A B 

C D 

T 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 
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= 𝑳 𝑨𝑩𝑪 + 𝑳 𝑫𝑬𝑭 + 𝑳 𝑨𝑩𝑬𝑫 

+𝑳 𝑩𝑪𝑭𝑬 + 𝑳 𝑨𝑪𝑭𝑫 

=  𝟐 × 𝑳 𝑨𝑩𝑪 +  𝑨𝑩  ×  𝑨𝑫  

+ 𝑨𝑪  ×  𝑨𝑫 +  𝑩𝑪  ×  𝑭𝑪  

=  𝟐 × 𝑳 𝑨𝑩𝑪  

+   𝑨𝑩 + 𝑨𝑪 +  𝑩𝑪 × 𝑨𝑫  

=  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔  

+ 𝒌𝒆𝒍𝒍 𝑨𝑩𝑪 × 𝑨𝑫  

=  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔  

+ 𝒌𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂  

Luas permukaan prisma  

Jadi, 

= 𝑳 𝑨𝑩𝑪𝑫 + 𝑳 𝑻𝑨𝑩 + 𝑳 𝑻𝑩𝑪 

+ 𝑳 𝑻𝑪𝑫 + 𝑳 𝑻𝑨𝑫 

=  𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 

+𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒌 

Luas permukaan limas 

Jadi, 

=  𝟐 × 𝑳 𝒂𝒍𝒂𝒔 +  𝒌𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂  

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎  

=  𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 

+ 𝑳𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒌 

𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑚. 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠  

A B 

C 

D E 

F 

A B 

C 
D 

T 
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SOAL DAN ALTERNATIF JAWABAN KUIS 

 

Pertemuan I 

Soal Jawaban Skor 

Kuis I 

Ardi ingin membungkus kotak 

kado yang berbentuk balok 

dengan ukuran 20 cm × 15 cm ×

7 cm dengan kertas kado. Ia 

mempunyai dua lembar kertas 

kado dengang ukuran 20 cm ×

15 cm dan 40 cm × 35cm. Kertas 

kado manakah yang cocok untuk 

membungkus rapat kotak kado 

Ardi? Berikan alasannya! 

Diketahui :  kotak kado ukuran 

𝑝 = 20 𝑐m 

𝑙 = 15 𝑐m 

𝑡 = 7 𝑐m 

Kertas I : 20 cm ×

15 cm 

Kertas II : 40 cm ×

35cm 

Ditanya : Kertas kado manakah 

yang cocok untuk membungkus 

rapat kotak kado Ardi dan 

alasannya. 

Jawab: 

Luas Kertas I = 20 × 15 = 300  

Luas Kertas II = 40 × 35 = 1400 

Luas permukaan kotak kado Ardi  

𝐿 = 2  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡   

= 2{ 20 × 15 +  15 × 7  

+ 20 × 7 } 

= 2 300 + 140 + 105  

= 2 × 545 = 1.190. 

Jadi, kertas II lah yang cocok untuk 

membungkus rapat kotak kado Ardi 

karena keb. rtas II mempunyai lebih 

luas daripada luas permukaan kotak 

sedangkang kertas I tidak mungkin 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 
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dapat membungkus kotak Ardi 

rapat. 

Nilai = Jumlah skor benar x 10 

 

Pertemuan II 

Soal Jawaban Skor 

Kuis II 

Sebuah tenda terlihat deperti 

gambar di bawah ini. 

 

a. Hitunglah luas permukaan 

tenda tersebut! (petunjuk: 

kemah beralaskan tanah) 

b. Berapakah harga total kain 

yang dikeluarkan untuk 

membuat tenda tersebut jika 

harga kain Rp 25.000 per 

𝑚2? 

 

a. Tenda terdiri dari prisma dan 

balok 

Luas permukaan tenda bagian 

prisma 

𝐿1 = 2 × L. alas + (2 

× L. sisi tegak 

=  2 ×
1

2
× 4 × 0,5 + (2

× 4 

× 2,1) 

= 2 + 16,8 = 18,8. 

Luas permukaan tenda bagian 

balok 

𝐿2 = 2  𝑝 × 𝑡 +  𝑙 × 𝑡   

= 2  4 × 2 +  4 × 2   

= 16 + 16 = 32. 

Jadi, 𝐿1 + 𝐿2 = 18,8 + 32 =

50,8. 

Sehingga biaya yang harus 

dikeluarkan 50,8 × 25.000 =

1.270.000 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 
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Jadi biaya yang harus 

dikeluarkan untuk membuat 

tenda tersebut adalah Rp 

1.270.000.  

Nilai = Jumlah skor benar x 10 
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SOAL DAN ALTERNATIF JAWABAN PR 

 

Pertemuan I 

Soal PR Jawaban Skor 

PR I 

Sebuah kotak coklat berbentuk 

balok mempunyai ukuran dalam 

perbandingan 11 : 4 : 1. Kotak 

coklat tersebut mempunyai luas 

permukaan 1.888 𝑐𝑚2. Carilah 

ukuran panjang, lebar dan tebal 

kotak coklat dan jangan lupa 

gambarkan sketsanya! 

Diketahui : perbandingan ukuran 

kotak coklat 11 : 4 : 1. 

L kolam = 1.888 𝑐𝑚2 

Ditanya : a. Sketsa kotak coklat 

b. panjang, lebar, dan  

tebal kotak coklat. 

Jawab: 

a. Sketsa kotak coklat 

 

 

 

 

b. Misal : panjang kotak 11 p, 

Lebar kotak 4 p 

Tebal kotak 1 p 

Maka dapat kita peroleh 

𝐿 = 2  𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 

+  𝑝 × 𝑡   

⇔ 1888 = 2{ 11𝑝 × 4𝑝  

+ 4𝑝 × 𝑝  

+ 11𝑝 × 𝑝 } 

⇔ 1888 = 2(44𝑝2 + 4𝑝2

+ 11𝑝2) 

⇔ 1888 = 2(59𝑝2) 

⇔ 1888 = 118𝑝2 

⇔ 𝑝2 = 16 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

4 p 

11 p p 
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⇔ 𝑝 = 4. 

Jadi, panjang = 44 cm, lebar = 

16 cm, dan tebal = 4 cm. 

Nilai = Jumlah skor benar x 10 

 

Pertemuan II 

Soal PR Jawaban Skor 

PR II 

Sebuah atap rumah yang 

berbentuk prisma mempunyai 

alas berbentuk segitiga sama kaki 

dengan sisi kaki segitiga 3 m dan 

panjang atap 9 m. Atap tersebut 

hendak ditutup dengan genteng 

dengan ukuran sebuah genteng 

adalah 30 cm x 10 cm. Berapa 

banyak genteng yang diperlukan? 

(gambar sketsanya) 

Diketahui : sisi kaki segitiga = 3 m 

panjang atap = 9 m 

ukuran genteng  30 cm x 

10 cm 

Ditanya :  a. sketsa atap rumah. 

b. banyak genteng yang 

diperlukan 

Jawab: 

a. Sketsa atap 

 

 

 

 

 

b. Luas genteng = 30 × 10 =

300cm2  

Permukaan atap yang diberi 

genteng adalah 

=  2 × luas persegi panjang  

=  2 × 9 × 3  

= 54. 

Luas selimut atap adalah 54 

𝑚2 = 540.000 𝑐𝑚2 

Jadi banyak genteng yang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

3 m 

9 m 
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diperlukan 
540.000

300
=

1800 buah genteng. 

Nilai = Jumlah skor benar x 10 
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LEMBAR TUGAS DISKUSI (LTD) 

 

Selesaikan seluruh soal di bawah ini bersama dengan kelompokmu! 

 

1. Perhatikan tenda di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tenda yang berbentuk sebuah prisma dan terbuat 

dari sebuah kain dengan harga Rp 40.000 per m2, tentukan: 

a. Luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. 

b. Biaya kain yang dikeluarkan untuk membeli kain. 

2. Tumpal ingin membuat sebuah jaring-jaring balok dari plastik transparan 

dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Berapa luas 

plastik yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring balok tersebut? Jangan 

lupa gambarkan pula sketsa baloknya! 

3. Alas sebuah limas beraturan adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika 

tinggi limas adalah 12 cm tentukan : 

a. Sketsa limas tersebut, 

b. Luas permukaan limas tersebut. 

4. Anjas diberi tugas untuk membuat kerangka kubus yang panjang rusuknya 8 

cm dengan menggunakan kawat dan patri. Gambarlah model kerangka 

kubusnya dan hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat 

model kerangka kubus tersebut! 

 

  

5 m 

3,6 m 

3 m 
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ALTERNATIF JAWABAN LEMBAR TUGAS DISKUSI (LTD) 

 

No. Jawaban 
1.  

 

 

 

 

 

 

a. Pertama, tentukan tinggi tenda: 

ℎ2 = 32 − 1,82 

= 9 − 3,24 

ℎ2 = 5,76 

ℎ =  5,76 = 2,4. 

Tinggi tenda adalah 2,4 m. 

Luas perm. Tenda = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 + 2 × 

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 

= 2 ×  
1

2
× 3,6 × 2,4 + 2 × (5 × 3) 

= 8,64 + 30 

= 38,64. 

Jadi luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut 

adalah 38,64 m2. 

b. Harga = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑖𝑛 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 

= 38,64 × Rp 40.000 

= Rp 1.545.600 

Jadi, biaya kain yang dikeluarkan untuk membeli kain adalah 

Rp 1.545.600. 

2. Sketsa balok 

5 m 

3,6 m 

3 m 
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Diketahui : 𝑝 = 25 cm, 𝑙 = 20 cm, 𝑡 = 10 cm 

Ditanya : luas plastik yang dibutuhkan membuat jaring-jaring balok 

tersebut. 

Jawab : 

𝐿 = 2{ 𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 } 

= 2{ 25 × 20 +  20 × 10 +  25 × 10 } 

= 2{500 + 200 + 250} 

= 2 × 950 = 1.900 

Jadi, luas permukaan balok adalah 1.900 𝑐𝑚2. 

3. Diketahui : 𝑠. alas = 10 cm 

𝑡 limas = 12 cm 

Ditanya :  a. sketsa prisma. 

b. tinggi segitiga pada sisi tegak 

c. Sketsa limas 

 

 

 

 

 

d. Tinggi segitiga pada sisi tegak 

𝑂𝑃 =
1

2
𝐴𝐵 = 5 𝑐𝑚 

Perhatikan segitiga TOP merupakan siku – siku di O 

Sehingga berlaku, 

𝑇𝑃2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝑃2 

= 122 + 52 

= 144 + 25 

25 cm 
20 cm 

10 cm 

10 cm 

12 cm 
? 

A B 

C 
D 

T 

O 
P 
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= 169 

𝑇𝑃 = 13. 

Jadi tinggi segitiga pada sisi tegak limas adalah 13 cm. 

Sehingga luas permukaan limas adalah 

= luas alas +  4 × luas sisi tegak  

=  10 × 10 +  4 ×
1

2
× 10 × 13  

= 100 + 260 = 360  

Jadi luas permukaan limas adalah 360 𝑐𝑚2. 

4. Sketsa model kubus 

 

 

 

 

 

Panjang kawat yang dibutuhkan  

= jumalah rusuk kubus × panjang rusuk 

= 12 × 8 = 96. 

Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan adalah 96 cm. 

 

  

8 cm 
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PEMBAGIAN KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

1. Asprilia Damar A 1. Auryn Nidia S 1. Julian Nur H 

2. Ilham Muhammad I 2. Wahyudin Maulana D 2. Aji Yoga P 

3. Anisa Purwandari 3. Anisa Kristoyanti 3. Reziana Sutra 

4. Rizta Dani Saputri 4. Risya Aprilia 4. Yanuar Arif M 

5. Yoga Perkasa  5. Pricillia Meta W 

 

 

Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 

1. Erwan Febrianto 1. Hanafi Yusuf 1. Heardimas A 

2. Rochma Dwi Yuniar 2. Christian Ricky Putra L 2. Kristi Ari W 

3. Inayah Tri Hartati 3. M. Ulul Albab 3. Abimanyu V K 

4. Uniq Dhani Arsila 4. Mutia Rizka Ningrum 4. Fitria Sukma P 

5. Kurnia Agung Rifqi 5. M. Farhan 5. Maylia Dian A 
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KISI – KISI SOAL POST-TEST 

(KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Jumlah Soal : 5 butir soal uraian 

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

dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Materi Pokok : Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar 

 

Indikator Soal Indikator Kemampuan Represantasi 
Nomor 

Soal 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa kubus 

dan balok dan dapat 

menentukan panjang salah 

satu rusuk kubus dan balok 

jika diketahui luas 

permukaannya. 

Peserta didik dapat menggambarkan 

atau menginterpretasikan ide, situasi, 

dan relasi matematika melalui : 

 gambar,  

 benda nyata,  

 diagram,  

 grafik, ataupun  

 secara geometris. 

 

 

 

 

1 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa kubus 

dan balok dan dapat 

menentukan luas permukaan 

kubus. 

3 

2 

Lampiran 26 



191 
 

 
 

Indikator Soal Indikator Kemampuan Represantasi 
Nomor 

Soal 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa 

prisma dan limas dan dapat 

menentukan panjang salah 

satu unsur prisma dan limas 

jika diketahui luas 

permukaannya. 

Peserta didik dapat menggambarkan 

atau menginterpretasikan ide, situasi, 

dan relasi matematika melalui : 

 gambar,  

 benda nyata,  

 diagram,  

 grafik, ataupun  

 secara geometris. 

5 

Peserta didik dapat 

menggambarkan sketsa 

prisma dan limas dan dapat 

menentukan luas permukaan 

prisma dan limas. 

4 
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SOAL POST-TEST 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

 

Petunjuk: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 5 soal uraian. 

 Kerjakanlah serangkaian soal berikut ini pada lembar jawab yang sudah 

tersedia dengan benar (boleh tidak urut). 

 Tulis nama, no absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawab. 

 Kerjakanlah secara mandiri dan jujur. 

 Waktu 80 menit. 

 

1. Koko ingin membuat kerangka dari sebuah kubus dengan kawat. diketahui 

luas permukaan kubus tersebut yaitu 1.350 cm2. 

a. Gambarlah model kerangka kubus tersebut! 

b. Berapakah total panjang kawat yang diperlukan Koko untuk membuat 

model kerangka kubus tersebut? 

2. Rani ingin membuat kotak berbentuk kubus tanpa tutup dengan selembar 

karton. Ia ingin membuat kotak tersebut dengan ukuran panjang rusuknya 21 

cm. Bantulah Rani untuk membuat kotak tersebut dengan mencari luas 

permukaan karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak! Jangan lupa 

gambar dahulu sketsa kotaknya. 

3. Sebuah spring bed dengan panjang 1,8 m, lebar 1,2 m, dan tinggi 0,2 m. 

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Hitunglah luas dari kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed 

tersebut! 

c. Jika harga kain tersebut Rp 45.000 per m2, tentukan harga total kain yang 

diperlukan untuk membungkusseluruh bagian spring bed tersebut! 
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4. Alas dari sebuah prisma tegak merupakan belah ketupat dengan panjang sisi 

belah ketupat yaitu 10 cm dan panjang diagonal–diagonalnya adalah 12 cm 

dan 16 cm. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, tentukan: 

a. Sketsa prisma tersebut. 

b. Luas permukaan prisma tersebut. 

5. Alas sebuah limas beraturan adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika 

tinggi limas adalah 12 cm tentukan tinggi dari tiap segitiga pada limas 

tersebut serta gambarkan pula sketsa limas tersebut! 

 

 

     Good Luck      
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ALTERNATIF JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL POST-TEST 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

 

No. Jawaban Skor Maks 

1. 

𝐿 = 6𝑠2 

⇔ 1.350 = 6𝑠2 

⇔ 225 = 𝑠2 

⇔ 𝑠 = 15 

Diketahui : L kubus = 1.350 cm2 

Ditanya :   a. sketsa model 

 b. panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka 

kubus 

c. Sketsa model 

 

 

 

 

 

 

d. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus 

Panjang kawat yang diperlukan 12 × 15 = 180. 

Jadi, Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka 

kubus adalah 180 cm. 

5 

2. Diketahui : 𝑠 kubus = 21 cm 

Ditanya :  a. sketsa kubus. 

b. luas karton tanpa tutup yang dibutuhkan. 

c. Sketsa kotak 

 

 

 

 

Daerah yang diarsir tidak dihitung. 

d. Luas karton yang dibutuhkan 

5 

 

s 

L = 1.350 cm2 

21 cm 
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𝐿 = 5𝑠2 

= 5 × 212 

= 2205 

Jadi luas karton yang dibutuhkan rani untuk mrmbuat kotak 

adalah 2205 𝑐𝑚2. 

3. 

𝑙 = 1,8 m 

𝑡 = 0,2 m 

𝐿 = 2{ 𝑝 × 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡 } 

= 2{ 1,2 × 1,8 +  1,8 × 0,2 ×  1,2 × 0,2 } 

= 2 ×  2,16 + 0,36 + 0,24  

= 2 × 2,76 

= 5,52 

Harga total = luas kain yang diperlukan × 45.000 

= 5,52 × 45.000 = 248.400 

Diketahui : 𝑝 = 1,2 m 

Harga kain = Rp 45.000 per m2 

Ditanya :  a. sketsa spring bed. 

b. luas permukaan kain penutup spring bed 

c. harga total kain. 

d. Sketsa spring bed 

 

 

 

 

 

e. Luas permukaan kain penutup spring bed 

Jadi kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed seluas 

5,52 𝑚2 

f. Harga total kain 

Jadi harga total kain yang diperlukan untuk membungkus spring 

bed adalah Rp 248.400. 

5 

4. 

𝑑1 = 12 cm 

Diketahui : 𝑠 = 10 cm 5 

1,2 m 

1,8 m 0,2 m 
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𝑑2 = 16 cm 

𝑡 prisma = 20 cm 

𝐿 =  2 × luas alas prisma +  keliling alas prisma × tinggi  

=  2 ×  
12 × 16

2
  + (4 × 10 × 20) 

=  12 × 16 + 800 

= 192 + 800 = 992 

Ditanya :  a. sketsa prisma. 

b. 𝐿 perm. prisma. 

c. Sketsa prisma 

 

 

 

 

 

 

 

d. 𝐿 perm. prisma. 

Jadi, luas permukaan limas adalah 992 cm2. 

5. 

𝑡 limas = 12 cm 

𝑂𝑃 =
1

2
𝐴𝐵 = 5 𝑐𝑚 

Diketahui : 𝑠. alas = 10 cm 

Ditanya :  a. sketsa prisma. 

b. tinggi segitiga pada sisi tegak 

e. Sketsa limas 

 

 

 

 

 

f. Tinggi segitiga pada sisi tegak 

Perhatikan segitiga TOP merupakan siku – siku di O 

Sehingga berlaku, 

5 

10 cm 

12 cm 

16 cm 

20 cm 

10 cm 

12 cm 
? 

A B 

C 
D 

T 

O 
P 
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Penilaian: nilai = skor yang diperoleh × 4 

  

𝑇𝑃2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝑃2 

= 122 + 52 

= 144 + 25 

= 169 

𝑇𝑃 = 13. 

Jadi tinggi segitiga pada sisi tegak limas adalah 13 cm. 

Jumlah Skor Maksimal 25 
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PEDOMAN PENSKORAN 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 

 

Skor Kriteria 

5 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris, 

dengan benar sempurna. 

4 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris, 

dengan benar mendekati sempurna. 

3 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris, 

dengan benar tetapi masih kurang sempurna. 

2 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris, 

tetapi masih kurang benar. 

1 Menggambarkan atau menginterpretasikan ide, 

situasi, dan relasi matematika melalui gambar benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris, 

dengan salah. 

0 Tidak menjawab sama sekali. 

Fatoni (2009 : 29) 
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DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIKA KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

 

No. KODE Nilai Keterangan  

1 E-01 76 Tuntas 

2 E-02 76 Tuntas 

3 E-03 84 Tuntas 

4 E-04 80 Tuntas 

5 E-05 92 Tuntas 

6 E-06 92 Tuntas 

7 E-07 76 Tuntas 

8 E-08 80 Tuntas 

9 E-09 84 Tuntas 

10 E-10 92 Tuntas 

11 E-11 84 Tuntas 

12 E-12 92 Tuntas 

13 E-13 96 Tuntas 

14 E-14 80 Tuntas 

15 E-15 56 Tidak Tuntas 

16 E-16 64 Tidak Tuntas 

17 E-17 76 Tuntas 

18 E-18 80 Tuntas 

19 E-19 68 Tidak Tuntas 

20 E-20 84 Tuntas 

21 E-21 80 Tuntas 

22 E-22 84 Tuntas 

23 E-23 76 Tuntas 

24 E-24 96 Tuntas 

25 E-25 76 Tuntas 

26 E-26 76 Tuntas 

27 E-27 76 Tuntas 

28 E-28 88 Tuntas 

29 E-29 92 Tuntas 

 
𝑥 1 = 81,241  

 
𝑠1 = 9,326  

 
𝑠1

2 = 86,975  
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DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIKA KELOMPOK KONTROL 
 

 

No. KODE Nilai Keterangan  

1 K-01 92 Tuntas 

2 K-02 48 Tidak Tuntas 

3 K-03 56 Tidak Tuntas 

4 K-04 76 Tuntas 

5 K-05 88 Tuntas 

6 K-06 76 Tuntas 

7 K-07 76 Tuntas 

8 K-08 56 Tidak Tuntas 

9 K-09 92 Tuntas 

10 K-10 76 Tuntas 

11 K-11 76 Tuntas 

12 K-12 64 Tidak Tuntas 

13 K-13 68 Tidak Tuntas 

14 K-14 84 Tuntas 

15 K-15 76 Tuntas 

16 K-16 76 Tuntas 

17 K-17 64 Tidak Tuntas 

18 K-18 84 Tuntas 

19 K-19 68 Tidak Tuntas 

20 K-20 68 Tidak Tuntas 

21 K-21 68 Tidak Tuntas 

22 K-22 80 Tuntas 

23 K-23 84 Tuntas 

24 K-24 84 Tuntas 

25 K-25 64 Tidak Tuntas 

26 K-26 60 Tidak Tuntas 

27 K-27 76 Tuntas 

28 K-28 56 Tidak Tuntas 

29 K-29 88 Tuntas 

 
𝑥 2 = 73,241  

 
𝑠2 = 11,618  

 
𝑠2

2 = 134,975  
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ANALISIS UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELOMPOK 

EKSPERIMEN 

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Nilai maksimal = 96 Panjang kelas = 7 

Nilai minimal = 56 Rata-rata (𝑥 ) = 81,241 

Rentang = 40 𝑠 = 9,326 

Banyak kelas = 6 n = 29 

 

Interval 𝑶𝒊 Batas Kelas (𝒙) 

z untuk 

batas 

kelas 

z tabel 𝑬𝒊 
 𝑶𝒊 − 𝑬𝒊 

𝟐

𝑬𝒊
 

56-63 1 55,5 -2.76 0.4971 0.7482 0.084741 

64-71 2 63,5 -1.9 0.4713 3.4945 0.639156 

72-79 8 71,5 -1.04 0.3508 7.9866 2.25E-05 

80-87 10 79,5 -0.19 0.0754 5.0228 4.932014 

88-95 6 87,5 0.67 0.2486 5.4636 0.052662 

96-103 2 95,5 1.53 0.437 1.5834 0.109609 

  
103,5 2.39 0.4916     

Jumlah 29 
      𝜒2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
 5.818205 

 

Untuk 𝛼 = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

=  7,81 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 terletak pada daerah penerimaan 𝐻0 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

Daerah penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 

7,81 5,818 
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ANALISIS UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELOMPOK 

KONTROL 

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Nilai maksimal = 92 Panjang kelas = 8 

Nilai minimal = 44 Rata-rata (𝑥 ) = 73,241 

Rentang = 48 𝑠 = 11,618 

Banyak kelas = 6 n = 29 

 

Interval 𝑶𝒊 Batas Kelas (𝒙) 
z untuk 

batas kelas 
z tabel 𝑬𝒊 

 𝑶𝒊 − 𝑬𝒊 
𝟐

𝑬𝒊
 

44-52 6 43,5 -2,56 0,494766 0,913307 0,008229 

53-61 5 52,5 -1,79 0,463273 3,4661 0,082239 

62-70 5 61,5 -1,01 0,343752 7,218607 0,00662 

71-79 4 70,5 -0,24 0,094835 3,206432 7,166314 

80-88 8 79,5 0,54 0,205401 5,785517 0,254941 

89-97 1 88,5 1,31 0,404902 2,226882 0,023115 

  
97,5 2,09 0,481691     

Jumlah 29 

 

     𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 7,541459 

 

Untuk 𝛼 = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

=  7,81 

𝜒2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
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Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 terletak pada daerah penerimaan 𝐻0 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

  

Daerah penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 

7,81 7,541 
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ANALISIS UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR  

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝐹 < 𝐹0,025 29−1 ,(29−1). 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 2356 2124 

n 29 29 

Rata-rata (𝑥 ) 81,241 73,241 

Varians (𝜎1
2) 86,975 134,975 

Standar Deviasi (σ) 9,326 11,618 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

Fhitung =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
=

134,975

86,975
= 1,552 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan: 

dk pembilang=  nb –  1 =  29 –  1 =  28 

dk penyebut =  nk –  1 =  29 –  1 =  28 

diperoleh nilai 𝐹0,025(28,28) = 1,882. 

 

 

 

F =
Varians Terbesar

Varians Terkecil
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Karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  berada pada daerah penerimaan 𝐻0, maka dapat disimpulkan 

varians kedua kelas sama (homogen). 

Daerah penolakan Ho 
Daerah penerimaan Ho 

1,882 1,552 
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ANALISIS UJI HIPOTESIS I (KETUNTASAN BELAJAR)  

 

1. Ketuntasan Rata-rata Kelompok 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝜇 ≥ 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen lebih dari atau sama dengan 75) 

𝐻1 : 𝜇 < 75 (Rata-rata kemampuan representasi matematika peserta didik 

kelompok eksperimen kurang dari 75) 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡0,95(28) 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen 

n 29 

Rata-rata (𝑥 ) 81,241 

𝜇0 75 

Standar Deviasi (s) 9,326 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛

=
81,241 − 75

9,326

 29 

= 3,893 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇0

𝑠

 𝑛
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Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 29 – 1 = 28 diperoleh nilai 𝑡0,95(28) = 1,701 

sehingga −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,701. 

Karena nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,95(28), maka 𝐻0 diterima. 

Jadi, rata-rata kemampuan representasi matematika peserta mencapai 

sekurang-kurangnya 75. 

 

2. Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝜋 ≤ 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta 

didik yang tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%). 

𝐻1 : 𝜋 > 0,75 (Persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta 

didik yang tuntas klasikal kurang dari 75%). 

 

Pengujian Hipotesis : 

Menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼 . 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen 

n 29 

𝑥 26 

𝜋0 0,75 

 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

=

26
29

− 0,75

 0,75 1 − 0,75 
29

= 1,872 

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

Karena nilai 𝑧 > 𝑧0,45, maka 𝐻0 diterima. 

Jadi, persentase hasil kemampuan representasi matematika peserta didik yang 

tuntas klasikal mencapai minimal 75%. 
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ANALISIS UJI HIPOTESIS II  

(KESAMAAN DUA RATA-RATA)  

 

Hipotesis statistik: 

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 (Kemampuan representasi matematika kelas eksperimen tidak 

lebih baik dari kelas kontrol) 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2 (Kemampuan representasi matematika kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol) 

 

Pengujian Hipotesis : 

Karena data akhir homogen, menggunakan rumus : 

 

     dengan  

 

 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika 𝑡 < 𝑡0,95. 

 

Pengujian Hipotesis : 

Data yang diperoleh 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

n 29 29 

Rata-rata (𝑥 ) 81,241 73,241 

Varian 86,975 134,975 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

𝑠 =  
 28 × 86,975 +  28 × 134,975 

29 + 29 − 2
= 10,534 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 𝑠2 =
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
81,241 − 73,241

10,534 ×  1
29 +

1
29

= 2,892 

Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 29 + 29 − 2 = 56 diperoleh 𝑡0,95(56) = 1,70. 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,95 maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi, kemampuan representasi matematika kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol. 
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LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN KELAS OLEH 

GURU 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 1 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran. 
√  

 b. Guru melakukan apersepsi. √  

 

c. Guru memotivasi peserta didik agar dapat menyebutkan 

manfaat mempelajari materi luas permukaan 

bangunruang sisi datsr. 

√  

2 KEGIATAN INTI  

 a. Membagi siswa dalam kelompok. √  

 b. Memberi penjelasan aturan DSCI dan materi. √  

 
c. Membimbing kelompok-kelompok dalam kegiatan 

hands-on activity. 
√  

 
d. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi. 
√  

 
e. Membimbing dan memotivasi berlangsungnya diskusi 

kelas. 
√  

 
f. Memberikan siswa kesempatan bertanya jawab baik 

dengan guru maupun dengan sesama siswa. 
 √ 

 g. Membimbing siswa menarik kesimpulan. √  

 
h. Memberikan latihan soal  untuk dikerjakan individu 

maupun kelompok 
√  

Lampiran  37 



213 

 

 
 

3. KEGIATAN PENUTUP  

 a. Memberikan evaluasi dan PR √  

 b. Memberikan kesempatan siswa melakukan refleksi.  √ 

 
c. Memberikan informasi tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

 

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 16 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

   R. Muryanta, S. Pd. 
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LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN KELAS OLEH 

GURU 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 2 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran. 
√  

 b. Guru melakukan apersepsi. √  

 

c. Guru memotivasi peserta didik agar dapat menyebutkan 

manfaat mempelajari materi luas permukaan 

bangunruang sisi datsr. 

√  

2 KEGIATAN INTI  

 a. Membagi siswa dalam kelompok. √  

 b. Memberi penjelasan aturan DSCI dan materi. √  

 
c. Membimbing kelompok-kelompok dalam kegiatan 

hands-on activity. 
√  

 
d. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi. 
√  

 
e. Membimbing dan memotivasi berlangsungnya diskusi 

kelas. 
√  

 
f. Memberikan siswa kesempatan bertanya jawab baik 

dengan guru maupun dengan sesama siswa. 
√  

 g. Membimbing siswa menarik kesimpulan. √  

 
h. Memberikan latihan soal  untuk dikerjakan individu 

maupun kelompok 
 √ 
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3. KEGIATAN PENUTUP  

 a. Memberikan evaluasi dan PR √  

 b. Memberikan kesempatan siswa melakukan refleksi. √  

 
c. Memberikan informasi tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 19 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

   R. Muryanta, S. Pd. 
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LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN KELAS OLEH 

GURU 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 3 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran. 
√  

 b. Guru melakukan apersepsi. √  

 

c. Guru memotivasi peserta didik agar dapat menyebutkan 

manfaat mempelajari materi luas permukaan 

bangunruang sisi datsr. 

√  

2 KEGIATAN INTI  

 a. Membagi siswa dalam kelompok. √  

 b. Memberi penjelasan aturan DSCI dan materi.  √ 

 
c. Membimbing kelompok-kelompok dalam kegiatan 

hands-on activity. 
 √ 

 
d. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi. 
√  

 
e. Membimbing dan memotivasi berlangsungnya diskusi 

kelas. 
√  

 
f. Memberikan siswa kesempatan bertanya jawab baik 

dengan guru maupun dengan sesama siswa. 
 √ 

 g. Membimbing siswa menarik kesimpulan. √  

 
h. Memberikan latihan soal  untuk dikerjakan individu 

maupun kelompok 
√  



217 

 

 
 

3. KEGIATAN PENUTUP  

 a. Memberikan evaluasi dan PR √  

 b. Memberikan kesempatan siswa melakukan refleksi. √  

 
c. Memberikan informasi tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 
√  

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 20 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

   R. Muryanta, S. Pd. 
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HASIL PERHITUNGAN PENGELOLAAN KELAS OLEH 

GURU 

 

No Aktivitas 
Pertemuan Ke- 

I II III 

1. KEGIATAN AWAL    

 
a. Guru menyampaikan materi pokok 

dan tujuan pembelajaran. 
1 1 1 

 b. Guru melakukan apersepsi. 1 1 1 

 

c. Guru memotivasi peserta didik 

agar dapat menyebutkan manfaat 

mempelajari materi luas 

permukaan bangunruang sisi datsr. 

1 1 1 

2 KEGIATAN INTI    

 a. Membagi siswa dalam kelompok. 1 1 1 

 
b. Memberi penjelasan aturan DSCI 

dan materi. 
1 1 0 

 

c. Membimbing kelompok-

kelompok dalam kegiatan hands-

on activity. 

1 1 0 

 
d. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi. 
1 1 1 

 
e. Membimbing dan memotivasi 

berlangsungnya diskusi kelas. 
1 1 0 

 

f. Memberikan siswa kesempatan 

bertanya jawab baik dengan guru 

maupun dengan sesama siswa. 

0 1 1 

 
g. Membimbing siswa menarik 

kesimpulan. 
1 1 1 

 
h. Memberikan latihan soal  untuk 

dikerjakan individu maupun 
1 0 1 
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kelompok. 

3. KEGIATAN PENUTUP    

 a. Memberikan evaluasi dan PR. 1 1 1 

 
b. Memberikan kesempatan siswa 

melakukan refleksi. 
0 1 1 

 

c. Memberikan informasi tentang 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

1 1 1 

 Total Skor 12 13 11 

 Persentase Skor 85,71% 92,86% 78,57% 

 Keterangan A A B 

Keterangan: A = Sangat Baik; B = Baik; 1 = dilaksanakan; 0 = tidak dilaksanakan 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 1 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Peserta didik memperhatikan ketika guru menjelaskan 

tentang materi dan tujuan pembelajaran. 
√  

 b. Peserta didik berperan aktif saat apersepsi. √  

 
c. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang manfaat 

penggunaan materi 
 √ 

2 KEGIATAN INTI  

 a. Peserta didik membentuk kelompok. √  

 
b. Peserta didik memperhatikan dan memahami langkah 

model DSCI 
√  

 
c. Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan hands-on 

activity beserta diskusi. 
√  

 d. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. √  

 
e. Peserta didik lain yang tidak menyajikan hasi diskusi, 

memberikan respon. 
 √ 

 
f. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru 

maupun peserta didik lainnya tentang materi 
 √ 

 
g. Peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi 

yang diajarkan. 
√  

 
h. Peserta didik mengerjakan latihan soal secara individu 

maupun kelompok. 
√  

3. KEGIATAN PENUTUP  
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 a. Peserta didik mengerjakan evaluasi dari guru. √  

 b. Peserta didik mencatat PR. √  

 c. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. √  

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 16 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

   R. Muryanta, S. Pd.  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 2 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Peserta didik memperhatikan ketika guru menjelaskan 

tentang materi dan tujuan pembelajaran. 
√  

 b. Peserta didik berperan aktif saat apersepsi. √  

 
c. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang 

manfaat penggunaan materi 
√  

2 KEGIATAN INTI  

 a. Peserta didik membentuk kelompok. √  

 
b. Peserta didik memperhatikan dan memahami langkah 

model DSCI 
√  

 
c. Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan hands-on 

activity beserta diskusi. 
√  

 d. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. √  

 
e. Peserta didik lain yang tidak menyajikan hasi diskusi, 

memberikan respon. 
√  

 
f. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru 

maupun peserta didik lainnya tentang materi 
√  

 
g. Peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi 

yang diajarkan. 
√  

 
h. Peserta didik mengerjakan latihan soal secara individu 

maupun kelompok. 
 √ 

3. KEGIATAN PENUTUP  

 a. Peserta didik mengerjakan evaluasi dari guru.  √ 
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 b. Peserta didik mencatat PR. √  

 c. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. √  

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 19 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

  R. Muryanta, S. Pd. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Sekolah : SMP Negeri 3 Cilacap 

Pertemuan ke- : 3 

 

Berilah penilaian anda dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aktivitas 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. KEGIATAN AWAL  

 
a. Peserta didik memperhatikan ketika guru menjelaskan 

tentang materi dan tujuan pembelajaran. 
√  

 b. Peserta didik berperan aktif saat apersepsi. √  

 
c. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang manfaat 

penggunaan materi 
√  

2 KEGIATAN INTI  

 a. Peserta didik membentuk kelompok. √  

 
b. Peserta didik memperhatikan dan memahami langkah 

model DSCI 
 √ 

 
c. Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan hands-on 

activity beserta diskusi. 
√  

 d. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. √  

 
e. Peserta didik lain yang tidak menyajikan hasi diskusi, 

memberikan respon. 
 √ 

 
f. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru 

maupun peserta didik lainnya tentang materi 
√  

 
g. Peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi 

yang diajarkan. 
√  

 
h. Peserta didik mengerjakan latihan soal secara individu 

maupun kelompok. 
√  

3. KEGIATAN PENUTUP  
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 a. Peserta didik mengerjakan evaluasi dari guru. √  

 b. Peserta didik mencatat PR. √  

 c. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. √  

Keterangan: 

Skor 1 : bila guru melakukan aspek yang diamati (jawaban “ya”) 

Skor 2 : bila guru tidak melakukan aspek yang diamati (jawaban “tidak”) 

  Cilacap, 20 April 2013 

   Observator, 

 

 

 

   R. Muryanta, S. Pd. 
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HASIL PERHITUNGAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

No Aktivitas 
Pertemuan ke- 

I II III 

1. KEGIATAN AWAL    

 

a. Peserta didik memperhatikan 

ketika guru menjelaskan tentang 

materi dan tujuan pembelajaran. 

1 1 1 

 
b. Peserta didik berperan aktif saat 

apersepsi. 
1 1 1 

 

c. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru tentang manfaat 

penggunaan materi 

0 1 1 

2 KEGIATAN INTI    

 
a. Peserta didik membentuk 

kelompok. 
1 1 1 

 
b. Peserta didik memperhatikan dan 

memahami langkah model DSCI 
1 1 0 

 

c. Peserta didik berpartisipasi dalam 

kegiatan hands-on activity beserta 

diskusi. 

1 1 1 

 
d. Peserta didik mempresentasikan 

hasil diskusi. 
1 1 1 

 

e. Peserta didik lain yang tidak 

menyajikan hasi diskusi, 

memberikan respon. 

0 1 0 

 

f. Peserta didik melakukan tanya 

jawab dengan guru maupun 

peserta didik lainnya tentang 

materi 

0 1 1 
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g. Peserta didik memberikan 

kesimpulan tentang materi yang 

diajarkan. 

1 1 1 

 

h. Peserta didik mengerjakan latihan 

soal secara individu maupun 

kelompok. 

1 0 1 

3. KEGIATAN PENUTUP    

 
a. Peserta didik mengerjakan 

evaluasi dari guru. 
1 0 1 

 b. Peserta didik mencatat PR. 1 1 1 

 
c. Peserta didik melakukan refleksi 

pembelajaran. 
0 1 1 

 Total Skor 10 12 12 

 Persentase Skor 71.43% 85,71% 85,71% 

 Keterangan B A A 

Keterangan: A = Sangat Baik; B = Baik; 1 = dilaksanakan; 0 = tidak dilaksanakan 

  



 

 

 

 

TABEL NILAI F TABEL 

𝜶 = 𝟓% 

 

 

dk pembilang (𝑣1) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

d
k
 p

en
y
eb

u
t 

( 
𝑣

2
) 

20 2.124 2.112 2.102 2.092 2.082 2.074 2.066 2.059 2.052 2.045 2.039 2.033 2.028 2.023 2.018 2.013 

21 2.096 2.084 2.073 2.063 2.054 2.045 2.037 2.030 2.023 2.016 2.010 2.004 1.999 1.994 1.989 1.984 

22 2.071 2.059 2.048 2.038 2.028 2.020 2.012 2.004 1.997 1.990 1.984 1.978 1.973 1.968 1.963 1.958 

23 2.048 2.036 2.025 2.014 2.005 1.996 1.988 1.981 1.973 1.967 1.961 1.955 1.949 1.944 1.939 1.934 

24 2.027 2.015 2.003 1.993 1.984 1.975 1.967 1.959 1.952 1.945 1.939 1.933 1.927 1.922 1.917 1.912 

25 2.007 1.995 1.984 1.974 1.964 1.955 1.947 1.939 1.932 1.926 1.919 1.913 1.908 1.902 1.897 1.892 

26 1.990 1.978 1.966 1.956 1.946 1.938 1.929 1.921 1.914 1.907 1.901 1.895 1.889 1.884 1.879 1.874 

27 1.974 1.961 1.950 1.940 1.930 1.921 1.913 1.905 1.898 1.891 1.884 1.878 1.872 1.867 1.862 1.857 

28 1.959 1.946 1.935 1.924 1.915 1.906 1.897 1.889 1.882 1.875 1.869 1.863 1.857 1.851 1.846 1.841 

29 1.945 1.932 1.921 1.910 1.901 1.891 1.883 1.875 1.868 1.861 1.854 1.848 1.842 1.837 1.832 1.827 

30 1.932 1.919 1.908 1.897 1.887 1.878 1.870 1.862 1.854 1.847 1.841 1.835 1.829 1.823 1.818 1.813 

31 1.920 1.907 1.896 1.885 1.875 1.866 1.857 1.849 1.842 1.835 1.828 1.822 1.816 1.811 1.805 1.800 

32 1.908 1.896 1.884 1.873 1.864 1.854 1.846 1.838 1.830 1.823 1.817 1.810 1.804 1.799 1.794 1.789 

33 1.898 1.885 1.873 1.863 1.853 1.844 1.835 1.827 1.819 1.812 1.806 1.799 1.793 1.788 1.783 1.777 

34 1.888 1.875 1.863 1.853 1.843 1.833 1.825 1.817 1.809 1.802 1.795 1.789 1.783 1.777 1.772 1.767 

35 1.878 1.866 1.854 1.843 1.833 1.824 1.815 1.807 1.799 1.792 1.786 1.779 1.773 1.768 1.762 1.757 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=FINV(0,05;dk pembilang;dk penyebut)) 
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DAFTAR NILAI CHI KUADRAT TABEL 

 

dk 
Taraf Signifikan 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 

2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 

3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 

4 3,357 4,878 5989 7,779 9,488 13,277 

5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 

       

6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 16,812 

7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 

8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 

9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 

10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 

       

11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 

12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 

13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 

14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 

15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 

       

16 15,338 18,418 20,456 23,452 26,296 32,000 

17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 

18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 

19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 

20 19,337 22,775 25,038 28,412 31.410 37,566 

       

21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 

22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 

23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 

24 23,337 27,096 29,553 33,196 35,415 42,980 

25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 

       

26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 

27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 

28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 

29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 

30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 50,892 

Sumber: Sugiyono, 2010b: 376 
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DAFTAR NILAI r TABEL 

 

N 

Taraf  

Signifikan N 

Taraf 

Signifikan N 

Taraf 

Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 

         

6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 

         

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 

12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 38 0,320 0,314 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 

         

16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 

18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,155 

20 0,444 0,561 44 0,279 0,384 600 0,080 0,105 

         

21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    

26 0,388 0,496 50 0,279 0,361    

Sumber: Sugiyono, 2010b: 373 
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DAFTAR NILAI t TABEL 

 

dk 

𝒕𝟎,𝟗𝟗𝟓 𝒕𝟎,𝟗𝟕𝟓 𝒕𝟎,𝟗𝟓 𝒕𝟎,𝟖𝟕𝟓 

dk 

𝒕𝟎,𝟗𝟗𝟓 𝒕𝟎,𝟗𝟕𝟓 𝒕𝟎,𝟗𝟓 𝒕𝟎,𝟖𝟕𝟓 

𝜶 𝜶 

0,01 0,05 0,1 0,25 0,01 0,05 0,1 0,25 

1 63.657 12.706 6.314 2.414 31 2.744 2.040 1.696 1.172 

2 9.925 4.303 2.920 1.604 32 2.738 2.037 1.694 1.172 

3 5.841 3.182 2.353 1.423 33 2.733 2.035 1.692 1.171 

4 4.604 2.776 2.132 1.344 34 2.728 2.032 1.691 1.170 

5 4.032 2.571 2.015 1.301 35 2.724 2.030 1.690 1.170 

6 3.707 2.447 1.943 1.273 36 2.719 2.028 1.688 1.169 

7 3.499 2.365 1.895 1.254 37 2.715 2.026 1.687 1.169 

8 3.355 2.306 1.860 1.240 38 2.712 2.024 1.686 1.168 

9 3.250 2.262 1.833 1.230 39 2.708 2.023 1.685 1.168 

10 3.169 2.228 1.812 1.221 40 2.704 2.021 1.684 1.167 

11 3.106 2.201 1.796 1.214 41 2.701 2.020 1.683 1.167 

12 3.055 2.179 1.782 1.209 42 2.698 2.018 1.682 1.166 

13 3.012 2.160 1.771 1.204 43 2.695 2.017 1.681 1.166 

14 2.977 2.145 1.761 1.200 44 2.692 2.015 1.680 1.166 

15 2.947 2.131 1.753 1.197 45 2.690 2.014 1.679 1.165 

16 2.921 2.120 1.746 1.194 46 2.687 2.013 1.679 1.165 

17 2.898 2.110 1.740 1.191 47 2.685 2.012 1.678 1.165 

18 2.878 2.101 1.734 1.189 48 2.682 2.011 1.677 1.164 

19 2.861 2.093 1.729 1.187 49 2.680 2.010 1.677 1.164 

20 2.845 2.086 1.725 1.185 50 2.678 2.009 1.676 1.164 

21 2.831 2.080 1.721 1.183 51 2.676 2.008 1.675 1.164 

22 2.819 2.074 1.717 1.182 52 2.674 2.007 1.675 1.163 

23 2.807 2.069 1.714 1.180 53 2.672 2.006 1.674 1.163 

24 2.797 2.064 1.711 1.179 54 2.670 2.005 1.674 1.163 

25 2.787 2.060 1.708 1.178 55 2.668 2.004 1.673 1.163 

26 2.779 2.056 1.706 1.177 56 2.667 2.003 1.673 1.162 

27 2.771 2.052 1.703 1.176 57 2.665 2.002 1.672 1.162 

28 2.763 2.048 1.701 1.175 58 2.663 2.002 1.672 1.162 

29 2.756 2.045 1.699 1.174 59 2.662 2.001 1.671 1.162 

30 2.750 2.042 1.697 1.173 60 2.660 2.000 1.671 1.162 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV(𝛼;V)) 
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DAFTAR NILAI z TABEL 
 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 

0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 

0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 

0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

0,6 2258 2291 2324 23357 2389 2422 2454 2486 2518 2549 

0,7 2580 2612 2342 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 

0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133 

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 

1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 

1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 

1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 

1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 

1,5 4332 4345 457 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 

1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 

1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 

1,9 4743 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 

2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817 

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 

2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4890 

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 

2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 

2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 

2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 

2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 

2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 

3,0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990 

3,1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 

3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 

3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 

3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 

3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

(Sudjana, 2005: 490) 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Suasana proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 

 

 

Diskusi kelompok pada kelompok eksperimen 
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Kegiatan hands-on activity 

 

 

Pelaksanaan diskusi kelas 
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Suasana proses pembelajaran di kelompok kontrol 

 

 

Pelaksanaan tes kemampuan representasi matematika 
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