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ABSTRAK 

Utami, Amalia Fikri. 2013. Pembelajaran Model Taba Berbantuan GSP untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VII Materi Segiempat. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Masrukan, M.Si. dan 

Pembimbing Pendamping Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 

 

Kata kunci: Gain Ternormalisasi; Geometer’s Sketchpad (GSP); Kemampuan 

Berpikir Kreatif; Model Pembelajaran Taba 

  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui ketuntasan belajar klasikal 

kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP 

dan melalui pembelajaran model Taba; (2) mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP, melalui 

pembelajaran model Taba, dan melalui pembelajaran ekspositori; (3) mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif manakah yang terbaik diatara siswa yang melalui 

pembelajaran model Taba berbantuan GSP, melalui pembelajaran model Taba, dan 

melalui pembelajaran ekspositori; (4) mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif siswa melalui pembelajaran Taba berbantuan GSP. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Jepara tahun pelajaran 2012/2013. Dengan teknik cluster random sampling, terpilih 

kelas VIIB sebagai kelas yang dikenai pembelajaran model Taba berbantuan GSP 

(kelas eksperimen 1), kelas VIID sebagai kelas yang dikenai pembelajaran model 

Taba (kelas eksperimen 2), dan kelas VIIC sebagai kelas yang dikenai pembelajaran 

model ekspositori (kelas kontrol). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

eksperimen dengan the nonequivalent control group design yang merupakan 

bagian dari kuasi-eksperimen. Kelompok sampel diberi pretes dan postes dengan 

instrumen yang sama. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

proporsi, ANAVA, uji LSD, dan uji Gain Ternormalisasi. 

Simpulan yang diperoleh adalah: (1) kemampuan berpikir kreatif siswa 

melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP dan melalui pembelajaran model 

Taba mencapai ketuntasan belajar klasikal; (2) terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP, melalui 

pembelajaran model Taba, dan melalui pembelajaran model ekspositori; (3) 

kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP 

terbaik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran 

model Taba dan melalui pembelajaran ekspositori; (4) ada peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP. 

Saran dari hasil penelitian ini adalah pembelajaran model Taba berbantuan 

GSP diharapkan dapat diterapkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Pembelajaran model Taba membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga 

dibutuhkan alokasi waktu yang tepat. Pembelajaran berbantuan GSP dapat lebih 

maksimal apabila dilaksanakan di laboratorium komputer sehingga siswa dapat 

langsung melakukan eksplorasi geometris dengan software tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Utami, Fikri Amalia. 2013. The Taba Learning Model Assisted by GSP Toward 

Students’ Creative Thinking Ability Grade VII in Quadrilateral Material. Final 

Project, Mathematics Department of Mathematics and Science Faculty of 

Semarang State University. Main supervisor: Dr. Masrukan, M.Sc. and 

Supervising Companion: Riza Arifudin, S. Pd., M. Cs. 

  

Keywords: Creative Thinking Ability; Gain Normalization; Geometer's Sketchpad 

(GSP); Taba Learning Model 

 

The purpose of this research were: (1) to know student’s classical learning 

completeness in creative thinking ability that get the Taba learning model assisted 

by GSP and the Taba learning model; (2) to know the difference of students' 

creative thinking ability through the Taba learning model assisted by GSP, the 

Taba learning model, and  the expository learning model; (3) to know which one 

is the best in crative thinking ability among the Taba learning model assisted by 

GSP, the Taba learning model, and  the expository learning model; (4) to know 

the creative thinking ability enhancement through the Taba learning model 

assisted by GSP. 

The research population was the students of grade VII of SMP Negeri 1  

Jepara 2012/2013 academic year. The research sample groups which taken by 

using random cluster sampling were class VIIB as the 1
st
 experiemental class (get 

the Taba learning model assisted by GSP), class VIID as the 2
nd

 experimental 

class (get the Taba learning model), and class VIIC as the control class (get the 

expository learning model). This experimental research include in the 

nonequivalent control group design of quasi-experiment. The sample groups were 

given pretest and posttest with the same instrument. Data were analyzed by using 

a proportion test, ANOVA, LSD test, and Gain normalized test. 

The research result were: (1) the creative thinking ability of students in the 

1
st
 experimental class and the 2

nd
 experimental class could achieve classical 

minimum mastery criteria; (2) there is a difference in the students' creative 

thinking ability among the 1
st
 experimental class, the 2

nd
 experimental class, and 

the control class; (3) the creative thinking ability of students in the the 1
st
 

experimental class was the best among another sample groups; and (4) in the 1
st
 

experimental class there is an increase in students' ability to think creatively with 

medium category. 

It can be concluded that the Taba learning model assisted by GSP is 

expected to be applied toward students' creative thinking ability. The Taba 

learning model require a relatively long time so that we need the proper allocation 

of time  to apply those learning. Using GSP in learning activity can be more 

optimally when conducted in a computer lab so that each student directly can 

explore the material with those software. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menetapkan matematika sebagai mata pelajaran wajib di semua 

jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi menegaskan bahwa matematika perlu diberikan kepada siswa 

untuk membekali kemampuan bepikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerja sama. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu membangun generasi yang 

cerdas, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan kompeten. 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus 

dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan dalam 

menyelesaikan masalah matematika diantaranya pada langkah perumusan, 

penafsiran, dan penyelesaian model atau perencanaan penyelesaian masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan senjata yang harus dimiliki siswa dalam 

menghadapi persoalan matematika. Kemampuan tersebut bahkan tidak hanya 

diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah dalam matematika, 
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melainkan juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, dalam kegiatan pembelajaran 

matematika hendaknya pengembangan kemampuan berpikir kreatif benar-benar 

dijadikan sebagai fokus kegiatan.  

Meskipun kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus dalam 

pembelajaran matematika, pada kenyataannya pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif siswa jarang sekali diperhatikan (Siswono, 2004: 2).  Sisk dalam 

Munandar (1999: 221) menyatakan bahwa tidak ada mata pelajaran yang 

disampaikan secara begitu kaku berdasarkan buku teks dan tanpa imajinasi seperti 

mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika umumnya masih 

didominasi oleh pengenalan rumus-rumus serta konsep-konsep secara verbal, 

tanpa ada perhatian yang cukup terhadap pemahaman siswa. Pembelajaran 

matematika juga dinilai belum menekankan pada pengembangan daya nalar, 

logika, dan proses berpikir siswa. Situasi pembelajaran semacam ini dapat 

menghambat siswa dalam mengoptimalkan daya imajinasi dan daya kreasi yang 

dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan siswa tidak terlatih untuk berintuisi, 

berimajinasi, dan mencoba segala kemungkinan solusi sesuai dengan kreativitas 

yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah matematika. 

Kegiatan pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama ini 

umumnya masih menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. Salah satu sekolah yang masih menggunakan model 

tersebut dalam pembelajaran matematika adalah SMP Negeri 1 Jepara. Ibu 

Panglipuringtyas sebagai salah satu guru mata pelajaran matematika di SMP 
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tersebut mengemukakan bahwa sejauh ini guru masih menjadi pusat dalam 

kegiatan pembelajaran, dengan kata lain ceramah dari guru menjadi sumber utama 

dalam kegiatan pembelajaran matematika. Media penunjang pembelajaran seperti 

portable projector sudah ada namun jarang digunakan. Alat peraga geometri yang 

dimiliki sekolah pun belum dimanfaatkan secara optimal bahkan kondisinya tidak 

terawat.  

Kegiatan pembelajaran yang masih konvensional dan tanpa menggunakan 

media rupanya berpengaruh pada hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Jepara. Data 

ujian nasional menunjukkan bahwa daya serap siswa SMP Negeri 1 Jepara pada 

butir soal dengan kisi-kisi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 

bangun datar (segiempat) masih tergolong rendah yaitu sebesar 51,20%. Data 

tersebut diperoleh dari laporan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2011-2012 

yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012). Meskipun 

angka tersebut lebih besar dari persentase nasional yakni 31,04% dan persentase 

Jawa Tengah yakni 29,91% , daya serap siswa SMP Negeri 1 Jepara pada materi 

segiempat harus terus ditingkatkan. Persentase daya serap kabupaten Jepara pada 

butir soal tersebut bahkan masih di bawah persentase propinsi yaitu 21,78%. SMP 

Negeri 1 Jepara sebagai SMP favorit di kabupaten Jepara hendaknya terus 

mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran agar persentase daya serap 

kabupaten Jepara pada materi segiempat mengalami peningkatan.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran yang mendukung 

perkembangan kemampuan berpikir kreatif dan pemanfaatan media pembelajaran 
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yang menunjang pada materi segiempat. Hal tersebut perlu dilakukan karena 

model pembelajaran yang sama akan menghasilkan output yang relatif sama 

dengan output sebelumnya. Widdiharto (2008: 9) berpendapat bahwa pengelolaan 

pembelajaran dan penerapan metodologi memang menjadi salah satu faktor 

penyebab timbulnya kesulitan bagi siswa dalam belajar. Kesulitan dalam belajar 

inilah yang mengantarkan siswa pada hasil belajar yang rendah. Apabila kegiatan 

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran ekspositori, terjadinya 

peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan tidak dapat diharapkan. 

Sebaliknya, apabila model pembelajaran yang dipilih adalah model yang 

mendukung perkembangan keterampilan berpikir siswa maka peningkatan hasil 

belajar siswa sangat mungkin terjadi.  

Taba dalam Joyce et al. (1980: 49) mengindentifikasi tiga postulat tentang 

berpikir dan menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir harus diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang khusus. Selanjutnya, model tersebut 

dinamakan model Taba yang mana memiliki sintaks yang harus dijalankan secara 

berurutan. Titik tekan pada model Taba adalah pembangunan keterampilan 

berpikir pada siswa, atau dengan kata lain mengajarkan materi dengan cara 

menuntun siswa how to think (Eggen et al., 1979: 192). Karakteristik inilah yang 

menjadikan model Taba layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

matematika. 

Selain pemilihan model pembelajaran yang tepat, pemanfaatan media juga 

dapat menjadi solusi penunjang dalam pembelajaran matematika. Furner et al. 

(2006: 83) menyebutkan bahwa National Council of Teachers of Mathematics 
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(NCTM) menegaskan akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran matematika. Guru matematika dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep abstrak geometri bangun datar dengan menggunakan 

geometry-sketching software (Furner et al., 2006: 83) (Nur’aeni, 2012: 12-13). 

Salah satu software matamatika dinamis yang dapat digunakan adalah Geometer’s 

Sketchpad (GSP). Software tersebut menawarkan eksplorasi konsep geometris 

sehingga membantu siswa dalam memahami objek-objek geometri bidang datar. 

Dengan pemanfaatan GSP diharapkan siswa tidak mengalami kesulitan belajar 

karena objek-objek geometri dapat diilustrasikan di hadapan siswa secara 

langsung. 

Model Taba berbantuan GSP merupakan sebuah rancangan kegiatan 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penggunaan model dan media tersebut saling menunjang terlaksananya kegiatan 

pembelajaran matematika yang efektif. Model Taba menuntun siswa untuk 

membangun jalan berpikir yang mandiri dan kreatif, sedangkan GSP 

mempermudah siswa dalam mengeksplorasi konsep geometris. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncullah 

permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu: (1) apakah ada pengaruh 

penggunaan model Taba dalam pembelajaran materi pokok segiempat?; (2) jika 

ada, apakah siswa dapat mencapai ketuntasan belajar dengan model tersebut?; (3) 

bagaimana dengan kemampuan berpikir kreatif siswa, apakah ada peningkatan 
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dengan model pembelajaran tersebut?; (4) apakah rata-rata kemampuan berpikir 

kreatifnya lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model 

ekspositori?; (5) apakah ada pengaruh penggunaan alat bantu GSP dalam 

pembelajaran materi pokok segiempat?; (6) jika ada, apakah siswa dapat mencapai 

ketuntasan belajar dengan alat bantu tersebut?; (7) bagaimana dengan kemampuan 

berpikir kreatif siswa, apakah ada peningkatan?; (8) apakah kemampuan berpikir 

kreatifnya lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model 

ekspositori?; (9) bagaimana apabila model Taba dan alat bantu GSP digunakan 

bersamaan, apakah ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang signifikan?; 

(10) bagaimana apabila dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model 

Taba saja?; (11) atau alat bantu GSP saja? 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti memberikan batasan 

masalah yang dibahas pada penelitian ini. Batasan tersebut disusun dalam 

rumusan masalah. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba 

berbantuan GSP materi segiempat dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal? 

(2) Apakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba 

materi segiempat dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal? 

(3) Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa antara pembelajaran 

menggunakan model Taba berbantuan GSP, model Taba, dan pembelajaran 

ekspositori? 
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(4) Apakah kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat yang melalui 

pembelajaran model Taba berbantuan GSP lebih baik dari pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang melalui pembelajaran model Taba? 

(5) Apakah kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat yang melalui 

pembelajaran model Taba lebih baik dari pada kemampuan berpikir kreatif 

siswa yang melalui pembelajaran model ekspositori? 

(6) Apakah penerapan model Taba berbantuan GSP dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi segiempat? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, peneliti 

merumuskan beberapa tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Untuk mengatahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

pembelajaran model Taba berbantuan GSP materi segiempat dapat mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. 

(2) Untuk mengetahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

pembelajaran model Taba materi segiempat dapat mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. 

(3) Untuk mengetahui adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa antara 

pembelajaran menggunakan model Taba berbantuan GSP, model Taba, dan 

pembelajaran ekspositori. 
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(4) Untuk mengetahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat 

yang melalui pembelajaran model Taba berbantuan GSP lebih baik dari pada 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang melalui pembelajaran model Taba. 

(5) Untuk mengetahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat 

yang melalui pembelajaran model Taba lebih baik dari pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang melalui pembelajaran model ekspositori. 

(6) Untuk mengetahui bahwa penerapan model Taba berbantuan GSP dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi segiempat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Siswa 

Pembelajaran model Taba mengajak siswa mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri sehingga memicu siswa untuk aktif, antusias, dan kreatif. Penggunaan 

software GSP dapat membantu siswa dalam melakukan abstraksi pada 

permasalahan geometris yang diberikan. Pemanfaatan model Taba dan software 

GSP secara bersamaan diharapkan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

optimal dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

1.5.2 Bagi Guru 

Guru dapat memperoleh variasi model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran matematika, 

khususnya pada materi pokok segiempat. Selain itu, beberapa saran yang timbul 

dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendukung tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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Guru juga dapat lebih memahami bahwa fokus dari pembelajaran matematika 

adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga hal tersebut 

kembali menjadi perhatian utama bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam memecahkan 

permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya kendala dalam kegiatan 

pembelajaran matematika materi segiempat. Selain itu, peneliti juga memahami 

bagaimana melaksanakan teaching for thinking dan teaching of thinking pada 

kegiatan pembelajaran. Peneliti juga dapat menerapkan pemanfaatan dan 

meningkatkan kemampuan dalam menggunakan software GSP.   

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya beda tafsir terhadap judul yang diajukan 

oleh peneliti, maka berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berhubungan 

dengan judul penelitian. Beberapa istilah penting dijelaskan lebih lanjut pada 

bagian landasan teori pada bab selanjutnya. 

1.6.1 Model Pembelajaran Taba 

Model pembelajaran Taba merupakan salah satu model pembelajaran 

dengan pola pendekatan induktif yang dikenalkan oleh Hilda Taba. Eggen et al. 

(1979: 191) menuliskan 7 tahapan dalam model Taba, yaitu listing, grouping, 

labelling yang dilanjutkan dengan data collection, generalizing, comparing, 

explaining, dan predicting yang dilanjutkan dengan closure. Model pembelajaran 

inilah yang akan diterapkan dalam penelitian ini. 
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1.6.2 Geometer’s Sketchpad 

Geometer’s Sketchpad merupakan salah satu dynamic geometry software 

yang ditujukan untuk mengeksplor matematika khusus geometri dimensi dua. 

Software ini dikeluarkan oleh KCP Technologies Incorporation pada tahun 2009. 

Software yang akan digunakan peneliti adalah The Geometer’s Sketchpad Version 

5.00 jenis portable, dalam artian tidak memerlukan tahap instalasi terlebih dahulu 

apabila akan memulai menggunakannya. Untuk selanjutnya, software tersebut 

dalam penelitian ini disebut sebagai GSP.  

1.6.3 Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan mental yang digunakan 

seseorang untuk membangun suatu ide atau gagasan yang “baru” secara fasih dan 

fleksibel dalam memecahkan masalah dan mengajukan masalah (Siswono, 2007: 

12). Kemampuan berpikir kreatif tersebut oleh Guilford dicerminkan dalam empat 

aspek (Kim, 2006: 4) (Prieto et al., 2006: 279), yaitu kefasihan atau kelancaran 

(fluency) dalam memberi jawaban masalah dengan beragam cara dan tepat, 

keluwesan (flexibility) dalam memecahkan masalah dengan berbagai cara, 

keaslian (originality) ide, cara, dan bahasa yang digunakan dalam menjawab 

masalah, dan kemampuan elaborasi (elaboration) yaitu mengembangkan, 

memperinci, dan memperkaya suatu gagasan matematik. Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud kemampuan awal berpikir keatif siswa pada suatu kelas adalah 

rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas tersebut. 

Sedangkan kemampuan akhir berpikir kreatif siswa pada suatu kelas adalah rata-

rata nilai postes kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas tersebut.   
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1.6.4 Segiempat 

Materi segiempat merupakan salah satu materi yang dibahas dalam mata 

pelajaran matematika SMP kelas VII. Materi segiempat yang dimaksud dalam 

penelitian ini meliputi pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas dari 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-

layang. 

1.6.5 Model Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang tepusat pada guru 

dimana materi pembelajaran langsung disampaikan oleh guru kepada siswa 

(Sanjaya, 2006: 179). Tujuan utama pembelajaran tersebut adalah untuk 

memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Langkah-

langkah pembelajaran tersebut adalah: (1) persiapan (preparation); (2) penyajian 

(presentation); (3) menghubungkan (correlation); (4) menyimpulkan 

(generalization); dan (5) penerapan (aplication). 

1.6.6 Ketuntasan Belajar 

Ada dua jenis ketuntasan belajar, yakni ketuntasan belajar individual dan 

ketutasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal merupakan proporsi 

banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan belajar individual di dalam suatu 

kelas. Ketuntasan belajar individual atau biasa disebut KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) dapat ditetapkan oleh pihak sekolah dengan mempertimbangkan 

kemampuan rata-rata siswa, sedangkan untuk ketuntasan belajar klasikal ideal 

memiliki batas minimum 75% (Muslich, 2007: 36).  
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SMP Negeri 1 Jepara menetapkan KKM individual mata pelajaran 

matematika adalah 72. Ketuntasan belajar klasikal yang digunakan adalah batas 

minimum ketuntasan klasikal yang ideal yaitu 75%. Dalam penelitian ini akan 

diteliti apakah kelas eksperimen 1 dan ekspeimen 2 mencapai ketuntasan belajar 

klasikal atau tidak, yang artinya apakah banyaknya siswa yang mencapai KKM 

individual dalam satu kelas mencapai 75% atau tidak. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: bagian awal skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian 

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

dan motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian inti 

skripsi terdiri atas lima bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 

adalah pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. Bab 2 adalah tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir, 

dan hipotesis penelitian. Bab 3 adalah metode penelitian, berisi desain penelitian, 

subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis instrumen, 

dan metode analisis data penelitian. Bab 4 adalah hasil penelitian dan 

pembahasan, berisi pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Bab 

5 penutup, berisi simpulan dan saran. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya. Belajar dapat membawa perubahan, baik perubahan 

pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Belajar menurut Gagne dalam Dimyati 

et al. (1999: 10) merupakan kegiatan kompleks. Dengan belajar, manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan ilmu baru yang belum dimiliki sebelumnya. 

Menurut Baharuddin (2007: 13) belajar memiliki pengertian memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, dan 

mendapatkan informasi atau menemukan. Belajar merupakan sebuah proses yang 

memiliki tujuan akhir penguasaan suatu ilmu atau keterampilan. Dengan 

demikian, belajar memiliki arti dasar yakni adanya kegiatan atau aktivitas, adanya 

usaha penguasaan terhadap sesuatu, dan hasil belajar berupa kapabilitas. 

Banyak ahli yang mengemukakan penjelasan terminologis mengenai 

definisi belajar yang lebih mendalam. Menurut Rifa’i et al. (2012: 137) belajar 

merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi kompleks 

yang berlangsung pada diri seseorang. Sedangkan Cronbach dalam Baharuddin 

(2007: 13) menyatakan bahwa “learning is shown by change in behavior as result 

of experience”. Selain itu pengertian belajar juga dikemukakan oleh Piaget dalam 
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Sanjaya (2006: 124) yaitu belajar merupakan proses individu mengkontruksi atau 

membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Pengertian belajar 

menurut Fontana dalam Suherman et al.(2003: 7) adalah proses perubahan 

tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Proses 

belajar yang terjadi dalam diri siswa bersifat internal dan unik. 

Konstruktivisme menganggap belajar merupakan kegiatan yang memiliki 

arti lebih dari sekedar mengingat. Rifa’i et al. (2009: 137) berpendapat bahwa 

belajar dalam teori konstruktivisme memiliki arti mengkonstruksi makna atas 

informasi yang masuk kedalam otak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa inti sari 

belajar dalam konstruktivisme adalah siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi kompleks kedalam dirinya sendiri. Sehingga siswa 

mampu mengkonstruk dan menginternalisasi prinsip-prinsip yang ada untuk 

membangun pengetahuan dalam otaknya. Dengan kata lain, siswa harus 

menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. 

Beberapa ahli mengemukakan pandangan mereka mengenai prinsip-

prinsip belajar. Soekamto dalam Baharuddin (2007: 16) menyatakan prinsip-

prinsip belajar yang hendaknya diketahui oleh guru yaitu: (1) siswa sendirilah 

yang harus bertindak aktif untuk mempelajari sesuatu, bukan orang lain; (2) setiap 

siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya; (3) penguatan langsung pada 

setiap langkah siswa dalam proses belajar dapat membantu terlaksananya proses 

belajar yang baik; (4) penguasaan sempurna dari setiap langkah yang dilakukan 

siswa akan membuat proses belajar lebih berarti; dan (5) motivasi belajar siswa 
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akan lebih meningkat apabila siswa diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh 

atas belajarnya. 

 Sedangkan Dimyati et al. (1999: 42) mengemukakan beberapa prinsip 

belajar yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan 

pembelajaran. Prinsip pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap 

pelajaran akan timbul dari siswa apabila bahan pelajaran dianggap sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Sedangkan motivasi merupakan tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan minat. 

Siswa yang memiliki minat terhadap mata pelajaarn tertentu cenderung tertarik 

perhatiannya dan timbul motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. 

Prinsip belajar kedua adalah keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh 

orang lain dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya 

mungkin terjadi apabila siswa aktif mengalami sendiri. Menurut teori kognitif, 

siswa aktif memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan masalah, 

mencari dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik 

kesimpulan. Thorndike menyatakan bahwa belajar memerlukan latihan-latihan. 

Dengan kata lain, kegiatan belajar tidak mungkin lepas dari latihan-latihan yang 

menuntut keaktifan siswa. 

Prinsip ketiga dalam belajar adalah keterlibatan langsung atau 

pengalaman. Belajar sebaikya dialami melalui perbuatan langsung. Keterlibatan 

siswa dalam belajar tidak hanya memiliki arti sebagai keterlibatan fisik semata. 

Keterlibatan dalam belajar juga diartikan sebagai keterlibatan mental emosional, 

keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dan perolehan 
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pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan 

sikap dan nilai, dan juga pada latihan-latihan yang membentuk keterampilan. 

Prinsip keempat adalah pengulangan. Belajar adalah melatih daya-daya 

yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, 

mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Apabila dilakukan 

pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Perkembangan daya-

daya tersebut menjadi tujuan dalam belajar. 

Prinsip kelima adalah tantangan. Agar pada siswa timbul motif yang kuat 

dalam belajar maka hendaknya siswa diberi latihan-latihan yang menantang. 

Apabila siswa hanya menelan informasi saja dari guru tanpa adanya tantangan, 

kegiatan belajar menjadi kurang menarik bagi siswa. 

Prinsip keenam adalah balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih 

bersemangat apabila apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Nilai 

yang baik atau buruk sejatinya sama-sama memberikan penguatan bagi siswa 

untuk belajar dan meningkatkan hasil belajarnya. 

Prinsip terakhir dalam belajar adalah perbedaan individual. Setiap siswa 

memiliki perbedaan pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. 

Perbedaan individual tersebut berpengaruh pula pada cara dan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi guru selaku fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran klasikal hendaknya tetap memperhatikan perbedaan 

individual sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 

 

 



17 

 

 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran menurut Gagne seperti yang dikutip Rifa’i et al. (2009: 192) 

adalah serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar. Hamalik (1995: 54) berpendapat pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian 

tujuan pembelajaran. Setiap unsur-unsur tersebut hendaknya saling berhubungan 

dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran 

yang optimal.  

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada bagian glosarium menyantumkan 

pembelajaran adalah: (1) proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar, dan (2) usaha sengaja, terarah, dan bertujuan oleh 

seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) 

agar orang lain (termasuk siswa) dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. 

Dengan demikian pembelajaran dapat diartikan sebagai pendidikan dalam lingkup 

persekolahan atau proses sosialisasi dimana melibatkan siswa, guru, fasilitas, 

sumber belajar, prosedur dan interaksi yang terjadi diantaranya dengan tujuan 

menciptakan suasana belajar yang optimal. 

Pembelajaran dalam konteks standar pendidikan secara umum menurut 

Sanjaya (2006: 107) memiliki tiga makna. Pertama, pembelajaran dipandang 

sebagai proses berpikir. Dalam pembelajaran berpikir proses pendidikan di 

sekolah tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, 
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tetapi juga kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri (self 

regulated). Pengetahuan tidak datang dari luar, melainkan dibentuk oleh individu 

itu sendiri. Pembelajaran berpikir adalah berpartisipasi dengan siswa dalam 

membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan 

mengadakan justifikasi.  

Makna pembelajaran yang kedua adalah proses pembelajaran 

memanfaatkan potensi otak. Pembelajaran berpikir merupakan pembelajaran yang 

memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otak secara maksimal. 

Pembelajaran akan efektif apabila melibatkan otak kiri dan otak kanan secara 

seimbang. 

Makna pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berlangsung 

sepanjang hayat. Sepanjang kehidupan manusia akan selalu dihadapkan pada 

masalah atau tujuan yang ingin dicapainya. Maka manusia perlu belajar untuk 

dapat menghadapi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dangan 

demikian, pembelajaran menjadi proses yang dilakukan terus-menerus, yang tidak 

penah berhenti, dan tidak terbatas pada dinding kelas.  

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan (Soedjadi, 2000: 37). Tujuan umum pembelajaran matematika sesuai 

dengan KTSP adalah agar siswa dapat: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
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generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) memecahkan masalah, yaitu mampu memahami masalah, 

merancang model matematika, dan menggunakan model tersebut untuk 

menemukan solusi; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain; dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan (Wardhani, 2008: 2). 

Matematika memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain. Salah satu karakteristik yang menonjol adalah matematika 

memiliki objek-objek yang abstrak. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi 

siswa dalam mengukur besaran matematika secara langsung. Karakteristik lain 

yang dimiliki adalah matematika mengandalkan tata nalar yang logis. James et. al. 

dalam Suherman (2003: 16) mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan 

satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga 

bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Setiap konsep atau pernyataan dalam 

matematika sangat jelas berjenjang sehingga terjaga konsistensinya. Dengan 

demikian, siswa harus menguasai konsep dasar dengan benar agar tidak 

mengalami kesulitan pada jenjang materi berikutnya. Hal tersebut mengajarkan 

kepada siswa bahwa kebenaran ilmiah bersifat saling terkait, artinya antara satu 

konsep dengan konsep yang lain memungkinkan terjadinya hubungan sehingga 

diperoleh prinsip-prinsip baru. 

Pembelajaran matematika membangun representasi internal siswa berupa 

bayangan konkrit, skema, prosedur, model, dan lain-lain. Nellisen dalam 
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Palinussa (2012: 54) menyatakan, “Methematization is viewed as a constructive, 

interactive and reflective activity”. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan ciri-ciri 

pembelajaran matematika. Dengan memandang matematika sebagai kegiatan 

konstruktif, maka representasi siswa yang dibangun oleh dirinya sendiri harus 

diperhatikan dan dapat digunakan sebagai titik berangkat pada pembelajaran di 

kelas. 

Beberapa hal dapat disimpulkan mengenai pembelajaran matematika 

adalah: (1) pembelajaran matematika memiliki tujuan untuk membekali 

kemampuan berpikir keatif pada siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

maupun masalah sehari-hari; (2) matematika memiliki objek yang abstrak 

sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu dalam proses 

pembelajaran; (3) pembelajaran matematika mengandalkan tata nalar yang logis 

sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang mendukung perkembangan 

kemampuan nalar siswa; (4) pengertian/konsep dalam matematika jelas berjenjang 

dan terjaga konsistensinya sehingga siswa diharapkan dapat menguasai materi 

prasyarat sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya; (5) pembelajaran 

matematika merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir, 

bukan sekedar menemukan jawaban dengan cara cepat; dan (6) pembelajaran 

matematika dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat konstruktif, interaktif, 

dan reflektif. 
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2.1.3 Model Pembelajaran Taba 

2.1.3.1 Definisi Model Pembelajaran Taba 

Model pembelajaran Taba merupakan salah satu model pembelajaran yang 

didasarkan pada penalaran induktif dan beraliran konstruktivisme. Nama dari 

model pembelajaran tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Hilda Taba. 

Model pembelajaran Taba terlahir atas pemikiran Hilda Taba yakni keterbutuhan 

atas model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir. Tiga postulat 

tentang berpikir oleh Hilda Taba melahirkan ide bahwa kemampuan berpikir 

dapat diajarkan melalui model pembelajaran yang khusus. Mengenai model 

pembelajaran tersebut, Eggan et al. (1979: 192) menyatakan sebagai berikut. 

The underlying goal of Taba Model is the development of thinking 

skills in the students, i.e., to teach students how to think. Taba, a 

curriculum theorist who had a significant impact on current social 

studies education, felt that teachers too often deliver prepackaged 

generalizations to students rather than have them process 

information to form their own generalization. As a solution to this 

problem, she developed a model to teach students to make 

observations and to form different types of inferencecs from these 

observations. 

 

Sebagai salah satu model pembelajaran yang menggunakan penalaran 

induktif, model pembelajaran Taba memiliki proses berpikir dari spesifik menuju 

general. Eggen et al. (1979: 110) juga menjelaskan tentang penalaran induktif 

atau Inductive Reasoning sebagai berikut. 

In inductive thinking the individual makes a number of 

observations which are then processed into a concept or 

generalization. In inductive thinking, the individual does not have 

prior knowledge of the abstraction but only arrives at it after 

observing and analyzing the observations. 
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Penalaran induktif menuntun siswa untuk menemukan sendiri kesimpulan 

atau generalisasi dari hasil observasi yang telah dilakukan. Hal tersebut akan lebih 

mudah diterima siswa dibandingkan dengan menerima konsep dari guru secara 

langsung tanpa keterlibatan siswa dalam penarikan kesimpulan. Apabila materi 

disampaikan secara deduktif aksiomatis seperti matematika pada perguruan tinggi, 

siswa akan mengalami kesulitan dalam menguasai materi tersebut. Apabila materi 

disampaikan secara induktif, siswa akan menemukan keyakinan atas konsep 

tersebut. Dengan keyakinan tersebut, ingatan siswa akan lebih tahan lama. Oleh 

karena itu, pembelajaran matematika pada sekolah dasar dan menengah lebih 

banyak menggunakan penalaran induktif. 

Penalaran induktif memiliki tujuan sejalan dengan konstruktivisme. 

Penalaran induktif menggarisbawahi tujuannya yaitu membangun kemampuan 

siswa dalam berpikir, sedangkan konstruktivisme menitikberatkan pada 

kemampuan siswa dalam menemukan konsep dan membangun pengetahuannya 

sendiri. 

Model Taba telah diterapkan dalam pembelajaran pengetahuan sosial. 

Namun demikian, sebagai salah satu model yang beralur pemikiran induktif dan 

beraliran konstruktivisme, model Taba layak untuk diterapkan dalam 

pembelajaran matematika. Penalaran induktif dan aliran konstruktivisme model 

pembelajaran tersebut sesuai untuk membangun kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam menyelesaikan soal segiempat yang rumit. 
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2.1.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Taba 

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah yang dijadikan 

patokan untuk mengaplikasikan model tersebut. Tujuh langkah model Taba 

menurut Hilda Taba dalam Eggan et al. (1979: 198-199) adalah sebagai berikut. 

(1) Listing 

Tahap ini memiliki tujuan untuk mengantarkan siswa kepada materi yang 

akan dipelajari dan mengajak siswa melakukan observasi. Hasil observasi yang 

dilakukan digunakan sebagai data pada tahap selanjutnya. 

(2) Grouping 

Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mempertimbangkan data 

yang diperoleh dari tahap pertama. Selain itu siswa juga membentuk kategori-

kategori berdasarkan kesamaan yang dimiliki oleh data yang telah dikumpulkan. 

(3) Labelling, dilanjutkan dengan Data Collection 

Siswa memberi nama atau label pada tiap kategori yang telah disepakati. 

Guru membimbing siswa untuk membuat kategori yang tepat dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. Diantara tahap tiga dan empat, ada tahapan yang harus 

dilakukan yaitu mengumpulkan data mengenai tiap-tiap kategori yang ada. 

Tujuannya adalah untuk mengorganisir dan menunjukkan informasi data yang 

dimiliki. 

(4) Generalizing 

Tahap ini diawali dengan analisis yang dilakukan siswa terhadap data yang 

ada. Kemudian, siswa menyimpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan. 
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(5) Comparing 

Pada tahap ini siswa melakukan analisis lebih dalam. Pada tahap ini siswa 

dilibatkan dalam analisis perbandingan antarkategori dalam membangun 

kesimpulan yang lebih mendalam.  

(6) Explaining 

Pada tahap ini, siswa memberikan penjelasan mengenai data yang 

diperoleh dan generalisasi yang mereka bangun. Selain itu siswa juga menjelaskan 

mengenai perbandingan antarkategori yang mereka lakukan. 

(7) Predicting, dilanjutkan dengan Closure 

Pada tahap ini, siswa melakukan prediksi mengenai apa yang akan terjadi 

jika ditemukan suatu sebab. Siswa berpikir lebih mendalam dan ditantang 

menggunakan kreativitasnya dalam memanfaatkan informasi-informasi yang ada 

untuk memprediksi suatu kasus. Pada akhirnya, model Taba membawa siswa 

untuk merangkum dan menggeneralisasikan mengenai materi yang dipelajari 

bersama. 

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan RPP. Ketujuh langkah model 

pembelajaran Taba tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan RPP pada 

kelompok eksperimen. Setiap langkah pada model pembelajaran Taba 

memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Lampiran 20 sampai dengan Lampiran 23 berisi RPP yang 

digunakan pada kelas eksperimen 1 sedangkan Lampiran 24 sampai dengan 

Lampiran 27 berisi RPP yang digunakan pada kelas eksperimen 2. 
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2.1.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Taba 

Kelebihan yang dimiliki model pembelajaran Taba yaitu model memberi 

ruang kreativitas seluas-luasnya untuk siswa. Kegiatan pembelajaran mengalir 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam menalar sehingga siswa benar-benar 

tahu karena mereka menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Model 

Taba beralurkan penalaran induktif. Penalaran tersebut lebih mudah diterima oleh 

siswa SMP dibandingkan dengan alur deduktif aksiomatis. Titik tekan model 

Taba juga menjadi salah satu kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh model 

lain, yakni model Taba menekankan pada bagaimana membantu siswa dalam 

membangun alur berpikir atau dengan kata lain menuntun siswa untuk belajar how 

to think (Eggan et al., 1979: 192). 

Kekurangan pada model Taba adalah pelaksanaan model tersebut 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Kekurangan tersebut telah dievaluasi 

sehingga sintaks model Taba diperingkas. Tahap yang membutuhkan waktu relatif 

lama adalah tahap labelling dilanjutkan data collection. Sintaks dari model Taba 

yang termodifikasi terdiri atas empat langkah, yaitu generalizing, comparing, 

explaining, dan predicting yang dilanjutkan dengan closure. Pada model Taba 

termodifikasi, tahap pengumpulan data diganti dengan penyajian tabel atau grafik 

atau bentuk lain dari data secara langsung. 

Meskipun demikian, peneliti memilih tetap menggunakan tahap satu 

hingga tujuh secara lengkap. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa 

tahap listing, grouping, dan labelling dilanjutkan data collection merupakan tahap 

penting. Ketiga tahap awal tersebut merupakan kegiatan penggalian dan 
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pengumpulan data yang mana akan lebih bermakna apabila siswa ikut secara 

langsung dalam proses penggalian tersebut.  

2.1.4 Teori Belajar yang Mendukung 

2.1.4.1 Teori Belajar Bruner 

Bruner mengemukakan dalil-dalil berdasarkan hasil dari pengamatan yang 

diadakan di sekolah-sekolah (Suherman, 2003: 44-47). Dalil-dalil tersebut adalah 

dalil penyusunan (construction theorem), dalil notasi (notation theorem), dalil 

kekontrasan dan dalil keanekaragaman (contras and variation theorem), serta dalil 

pengaitan (connectivity theorem). 

Dalil penyusunan (construction theorem) menyatakan bahwa apabila anak 

ingin mempunyai kemampuan dalam hal penguasaan konsep, teorema, definisi, 

dan semacamnya, anak harus dilatih untuk melakukan penyusunan 

representasinya. Anak-anak harus menguasai konsep dengan mencoba 

melakukannya sendiri. Apabila anak aktif dan terlibat dalam kegiatan mempelajari 

konsep yang dilakukan dengan jalan memperlihatkan representasi konsep 

tersebut, maka anak akan lebih memahaminya. 

Dalil notasi (notation theorem) mengungkapkan bahwa dalam penyajian 

konsep, notasi memegang peranan penting. Notasi yang digunakan dalam 

menyatakan suatu konsep harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mental 

anak. Dalam pembelajaran matematika, notasi sering digunakan. Misalnya dalam 

menyatakan simbol-simbol yang mewakili suatu konsep, rumus, model 

matematika dari penyelesaian soal, dan sebagainya. Notasi yang digunakan 

hendaknya mudah dimengerti oleh anak, tidak rumit, dan dapat dipahami. 



27 

 

 

 

Dalil kekontrasan dan dalil keanekaragaman (contras and variation 

theorem) menyatakan bahwa pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting 

dalam memahamkan konsep pada siswa. Konsep yang diterangkan dengan contoh 

dan bukan contoh merupakan salah satu cara pengontrasan yang memahamkan 

anak dalam memahami karakteristik dari suatu konsep. Keanekaragaman contoh 

juga membantu anak memahami konsep karena contoh yang beragam dapat 

memberikan pelajaran bermakna untuk siswa. 

Dalil pengaitan (connectivity theorem) menyatakan bahwa dalam 

matematika antara satu konsep dengan konsep lain terdapat hubungan yang erat. 

Materi yang satu seringkali menjadi prasyarat bagi materi lain, atau suatu konsep 

terrtentu diperlukan untuk menjelaskan konsep yang lainnya. Dengan demikian, 

siswa dapat memahami bahwa setiap konsep yang dipelajari penting untuk 

dikuasai sebelum mempelajari konsep selanjutnya. 

Perkembangan intelektual siswa tergantung pada perkembangan kognitif. 

Peningkatan perkembangan kognitif ditandai dengan semakin meningkatnya 

kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak rutin. Untuk 

mendukung kegiatan belajar siswa, guru hendaknya memahami tahap-tahap 

perkembangan kognitif. Usia tidak menjadi dasar bagi Bruner dalam memahani 

karakteristik perkembangan kognitif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 

sesuai yang dikutip Rifa’i et al.  (2009: 32-33), Bruner memiliki keyakinan bahwa 

ada tiga tahap perkembangan kognitif, antara lain sebagai berikut. 
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(1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini anak memahami lingkungannya. Misalnya, tidak ada kata 

yang membantu orang dewasa ketika mengajar anak berlatih naik sepeda. Belajar 

naik sepeda berarti lebih mengutamakan kecakapan motorik. Pada tahap ini anak 

memahami objek sepeda berdasarkan apa yang dilakukannya, misalnya dengan 

memegang, menggerakkan, memukul, menyentuh, dan sebagainya. 

(2) Tahap Ikonik 

Pada tahap ini informasi dibawa anak melalui imageri. Anak menjadi 

tahanan atas dunia perseptualnya. Anak dipengaruhi oleh cahaya tajam, gangguan 

suara, dan gerakan. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan 

sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. 

(3) Tahap Simbolik  

Pada tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman 

perseptual sudah berkembang. Bahasa, logika, dan matematika memegang peran 

penting. Tahap simbolik ini memberikan peluang anak untuk menyusun gagasan 

secara padat, misalnya menggunakan gambar yang saling berhubungan ataupun 

menggunakan bentuk-bentuk rumus tertentu. 

Teori Bruner, dalam pembelajaran matematika, memiliki arti penting 

dalam upaya memahamkan siswa terhadap materi yang diajarkan. Tahapan 

perkembangan kognitif tidak dibatasi oleh usia. Siswa pada sekolah menengah 

atas pun ada yang masih pada tahap Ikonik atau bahkan enaktif. Sehingga dalam 

memahami materi ajar yang disampaikan secara simbolik, siswa mengalami 

kesulitan belajar. Dalam laporan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2010-2011 
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yang disusun oleh Pusat Penilaian Pendidikan, dituliskan bahwa kemampuan 

penyelesaian soal aplikasi turunan fungsi dibandingkan kemampuan lain yang 

diuji meraih persentase terendah dalam tingkat nasional, yaitu 47.70%. Sedangkan 

Propinsi Jawa Tengah, meraih persentase 37.52% untuk kemampuan siswa 

menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi. Jelas hal tersebut menggambarkan 

bahwa tidak semua siswa SMA mencapai tahap perkembangan simbolik. Oleh 

karena itu, pembelajaran yang memahamkan siswa dengan pendekatan ikonik dan 

enaktif disarankan untuk diterapkan. 

Materi geometri yang notabene memiliki objek abstrak, pun sama, 

memiliki kondisi yang mengkhawatirkan. Nurhasanah (2010: 4) mengutip bahwa 

Rizal menyatakan dari seluruh cabang matematika, geometri menempati posisi 

paling memprihatinkan. Pembelajaran geometri yang terlalu simbolik dirasa tidak 

cocok untuk dilakukan. Objek-objek abstrak geometri dapat di-ikonik-kan atau 

bahkan di-enaktif-kan agar dapat membantu siswa dalam menguasai materi 

geometri. 

2.1.4.2 Teori Belajar Piaget 

Sugandi (2004: 35-36) mengemukakan tiga prinsip utama dalam 

pembelajaran menurut Piaget. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) belajar aktif, 

yaitu pembelajaran merupakan proses aktif yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar secara mandiri sehingga perlu diciptakan lingkungan belajar 

yang mendukung proses tersebut; (2) belajar melalui interaksi sosial, yaitu 

perlunya diciptakan suasana yang mendukung terjadinya interaksi diantara subjek 

belajar agar perkembangan kognitif mereka mengarah ke banyak pandangan dan 
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alternatif tindakan; (3) belajar melalui pengalaman sendiri atau pengalaman nyata, 

yaitu pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna apabila siswa mengalami 

sendiri sehingga perkembangan kognitif tidak hanya mengarah pada verbalisme. 

Berdasarkan uraian di atas, teori Piaget yang mendukung penelitian ini 

adalah keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok untuk membahas materi yang 

dipelajari dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Pengalaman nyata 

tersebut diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dengan 

diskusi kelompok diharapkan siswa dapat belajar berinteraksi sehingga siswa 

memperoleh alternatif pandangan dalam menghadapi permasalahan sehingga 

dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

2.1.4.3 Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Rifa’i et al. (2009: 34), teori Vygotsky mengandung pandangan 

bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya 

pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup 

obyek, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain 

sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. 

Vygotsky beranggapan bahwa pengetahuan tidak diperoleh anak secara sendiri 

melainkan mendapat bantuan dari lingkungannya. 

Ada empat pinsip kunci dari teori Vygotsky, yaitu: (1) penekanan pada 

hakikat sosiokultural dari pembelajaran (the sociocultural nature of learning); (2) 

zona perkembangan terdekat (zone of proximal development atau ZPD); (3) 

pemagangan kognitif (cognitive apprenticenship); dan (4) perancah (scaffolding) 
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(Trianto, 2007: 27) (Rifa’i et al., 2009: 34). Keempat prinsip tersebut merupakan 

penyokong dari teori Vygostky. 

Prinsip pertama yaitu Vygotsky menekankan pada pentingnya interaksi 

sosial dalam proses pembelajaran. Berinteraksi dengan teman orang dewasa atau 

sebaya yang lebih mampu dapat membantu siswa dalam belajar. Prinsip kedua 

yaitu siswa memperoleh suasana belajar yang paling baik ketika berada dalam 

zona perkembangan terdekat mereka, yaitu tingkat perkembangan sedikit diatas 

tingkat perkembangan siswa saat ini. Dengan berada dilingkungan tersebut, 

kemampuan siswa akan terus meningkat dengan tingkat kesulitan yang tepat. 

Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah menekankan pada kedua prinsip 

sebelumnya, yaitu hakikat sosial dari belajar dan zona perkembangan. Adanya 

interaksi sosial dapat membantu siswa dalam meningkatkan zona 

perkembangannya. Prinsip keempat adalah scaffolding, yaitu memberikan 

sejumlah besar bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk selanjutnya 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab 

yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Melalui scaffolding ini, 

orang yang lebih ahli (guru) akan memberikan tugas dan bimbingan sesuai dengan 

kemampuan anak (siswa). 

Dengan demikian, teori Vygotsky yang penting dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan membentuk kelompok heterogen akan membantu siswa 

untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada siswa lain. Guru berperan 
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sebagai fasilitator memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan 

indikator pembelajaran yang ingin dicapai. 

2.1.5 Model Pembelajaran Ekspositori 

Perilaku mengajar dengan strategi ekspositori disebut model ekspositori 

(Dimyati et al., 1999: 172). Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran 

yang terpusat atau berorientasi pada guru. Hal tersebut dikarenakan dalam 

pembelajaran ekspositori guru memegang peranan yang sangat dominan (Sanjaya, 

2006: 179). Dalam pembelajaran ini, guru menyampaikan materi secara 

terstruktur dengan harapan materi tersebut dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Pembelajaran tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk memindahkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pada siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran ekspositori dibutuhkan sebagai patokan 

dalam mengaplikasikan model tersebut. Dalam Sanjaya (2006: 185-190) 

disebutkan lima langkah dalam penerapan pembelajaran ekspositori. Langkah-

langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 

(1) Persiapan (preparation) 

Pada tahap persiapan, guru mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. Langkah persiapan merupakan langkah yang penting karena 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tergantung pada tahap ini. Hal-hal yang 

harus dilakukan guru dalam langkah persiapan yaitu memberikan sugesti positif 

dan menghindari sugesti negatif, mengemukakan tujuan yang harus dicapai, dan 

juga mengawali dengan membuka memori siswa mengenai kemampuan prasyarat. 
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(2) Penyajian (presentation) 

Langkah penyajian merupakan langkah pemaparan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Tanggung jawab terbesar guru pada tahap ini adalah 

bagaimana cara memaparkan materi pelajaran agar dapat mudah diterima dan 

dipahami oleh siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam pelaksanaan 

tahap ini adalah mengenai penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak 

mata dengan siswa, dan menyelingi pemaparan dengan joke yang menyegarkan. 

(3) Korelasi (correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa atau dengan hal lain yang dapat dipahami dengan mudah 

keterkaitannya oleh siswa dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Langkah ini menuntun siswa untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang 

dimiliki atau bahkan meningkatkan kualitas kemampuan berpikir siswa. 

(4) Menyimpulkan (generalization) 

Tahap menyimpulkan merupakan tahapan untuk memahami inti dari 

materi pelajaran yang telah dipaparkan. Langkah ini merupakan langkah yang 

penting bagi siswa. Pada langkah ini siswa bersama guru menyimpulkan inti dari 

pemaparan yang telah dilakukan. 

(5) Mengaplikasikan (application) 

Langkah mengaplikasikan merupakan waktunya siswa untuk menunjukkan 

kemampuannya setelah menyimak pemaparan dari guru. Melalui langkah ini, guru 

dapat mengumpulkan informasi tentang sejauh mana siswa telah menguasai dan 

memahami materi. Teknik yang biasa digunakan adalah dengan membuat tugas 
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yang relevan dengan materi yang telah dipaparkan dan menyusun tes yang sesuai 

dengan materi pelajaran. 

Pembelajaran ekspositori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Langkah-

langkah tersebut adalah: (1) persiapan (preparation); (2) penyajian (presentation); 

(3) menghubungkan (correlation); (4) menyimpulkan (generalization); dan (5) 

penerapan (aplication).  

2.1.6 Geometer’s Sketchpad 

Geometer’s Sketchpad (GSP) merupakan salah satu dynamic geometry 

software yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi objek 

geometri yang termasuk dalam dimensi dua. Software keluaran KCP Technologies 

Incorporation ini telah dimanfaatkan dan diuji oleh peneliti-peneliti. Pemanfaatan 

GSP dapat dijadikan solusi dalam pembelajaran geometri datar.  

Idris (2007: 169) telah melakukan penelitian mengenai efek GSP dalam 

pembelajaran geometri pada siswa Malaysia dan teori van Hiele. Idris melakukan 

penelitian di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan GSP pada sekolah menengah memberikan kontribusi yang penting. 

Penelitian terbaru mengenai pemanfaatan GSP dilakukan oleh Kesan et al. 

(2013: 137) pada Bulan Januari 2013. Penelitian tersebut dilakukan pada siswa 

kelas tujuh di salah satu sekolah dasar di Yildirim/Bursa, Turki. Penelitian ini 

membawa hasil sebagai berikut. 
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The result shows that the students learning geometry with GSP 

(Geometer’s Sketchpad) in experimental group have understood 

better and been more successful when compared with the students 

of control group traditional method used. 

 

Software GSP juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran selain 

geometri. Dalam hal ini, GSP dapat dijadikan media dalam menampilkan gambar 

atau grafik dalam batasan dimensi dua. Nordin et al. (2010: 113) menguji manfaat 

software ini pada salah satu sekolah menengah di Selangor, Malaysia pada materi 

fungsi kuadrat. Kesimpulan dari penelitian yang telah mereka lakukan adalah GSP 

memiliki kegunaan pedagogik dalam pembelajaran materi fungsi kuadrat. 

Software yang digunakan peneliti adalah The Geometer’s Sketchpad 

Version 5.00 jenis portable keluaran tahun 2009. Software tersebut tidak 

memerlukan tahap instalasi sebelum digunakan. Tampilan awal software tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tampilan Awal GSP 
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2.1.7 Kemampuan Berpikir Kreatif  

Berpikir kreatif merupakan proses yang dapat menghasilkan kreativitas 

atau memunculkan ide-ide baru. Siswono (2004: 77) mengutip pendapat Hurlock 

mengenai pengertian kreativitas yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan 

sebelumnya tidak dikenal oleh pembuatnya. Pengertian kreativitas dalam 

matematika adalah kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah 

matematika.  

Guilford and Torrance merupakan penemu konsep kreativitas yang 

terkenal hingga saat ini. Sarsani dalam Marashi et al. (2012) menyebutkan bahwa, 

“In the modern world, creativity is fundamentally important in all aspects of life 

and since creativity is complex in nature, different viewpoints have been put 

forward to explain the concept emphasizing different aspects of it”. Sedangkan 

Lubart menyatakan bahwa, “Creativity is generally characterized as the ability to 

create new and original products which are considered as appropriate for the 

features and limitations of given task, where products can refer to a variety of 

ideas, viewpoints, and innovation ”. 

Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang 

apabila mereka dikenai suatu situasi atau masalah yang rumit dan harus 

dipecahkan. Williams dalam Siswono (2007: 22) menjelaskan ciri kemampuan 

berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, orisionalitas, dan elaborasi. 

Kefasihan adalah kemampuan untuk menghasilkan pemikiran atau pertanyaan 

dalam jumlah yang banyak. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan 
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banyak macam pemikiran, dan mudah berpindah dari jenis pemikiran tertentu 

pada jenis pemikiran lainnya. Orisionalitas adalah kemampuan untuk berpikir 

dengan cara baru atau dengan ungkapan yang unik, dan kemampuan untuk 

menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tidak lazim daripada pemikiran yang 

jelas diketahui. Elaborasi adalah kemampuan untuk menambah atau memperinci 

hal-hal yang detil dari suatu objek, gagasan, atau situasi. Aspek-aspek itu banyak 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif yang bersifat umum dan 

penekanannya pada produk kreatif. 

Torrance (dalam Munandar, 1999: 91) menyusun tes Torrance untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif yang terdiri dari bentuk verbal dan 

bentuk figural. Tes tersebut disusun sedemikian rupa untuk membuat aktivitasnya 

menarik dan menantang untuk siswa mulai dari pra sekolah sampai tamat sekolah 

menengah. Tes tersebut diberikan secara individual maupun dalam kelompok. 

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

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

lazim, dan aktivitas yang diandaikan. Bentuk figural terdiri dari tiga subtes: tes 

bentuk, gambar yang tidak lengkap, dan tes lingkaran. Tes verbal yang dinilai 

adalah aspek kelancaran (fluency), fleksibilitas, dan orisionalitas. Tes figural yang 

dinilai ketiga aspek itu ditambah elaborasi. Tes Torrance banyak diaplikasikan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif seseorang.   

Ide kriteria Tes Torrance ini sebenarnya dari Guilford dan Merrifeld. 

Kriteria tersebut terdiri atas kefasihan (fluency), fleksibilitas, keaslian 

(originality), dan elaborasi. Kefasihan mencakup kefasihan kata (word fluency), 
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kefasihan ekspresi (expressional fluency), kefasihan ideasi (ideational fluency), 

dan kefasihan asosiasi (associational fluency) (Starko, 2009: 56). Untuk 

mengetahui kefasihan kata, seseorang diminta menuliskan kata-kata yang huruf 

awal, atau huruf akhirnya ditentukan. Untuk mengetahui kefasihan ekspresi, salah 

satunya seseorang diminta untuk membuat suatu kalimat yang terdiri dari empat 

kata dengan kata pertamanya diberikan. Untuk mengetahui kefasihan ideasi, 

seseorang dapat diminta untuk menulis sebanyak-banyaknya ide-ide yang 

mungkin tentang suatu topik yang diberikan selama lima menit. Untuk 

mengetahui kefasihan asosiasi, seseorang diminta untuk menuliskan sebanyak-

banyaknya sinonim dari suatu kata yang diberikan. Fleksibilitas mencakup 

fleksibilitas figural spontan (figural spontaneous flexibility), fleksibilitas figural 

adaptif (figural adative flexibility), dan fleksibilitas semantik spontan (semantic 

spontaneous flexibility). Untuk mengetahui fleksibilitas figural spontan, salah 

satunya seseorang diminta menunjukkan banyaknya pergantian satu gambar 

menjadi gambar lain ketika mengamati bayangan persegipanjang yang diputar. 

Untuk mengetahui fleksibilitas figural adaptif, salah satunya seseorang diminta 

untuk menunjukkan tiga atau empat pola berbeda dari sejumlah batang korek api 

yang dapat dipindahkan, sehingga membentuk sejumlah persegi atau segitiga. 

Untuk mengetahui fleksibilitas semantik spontan, salah satunya seseorang diminta 

untuk mendaftar penggunaan tidak lazim dari benda-benda yang umum. 

Awang et al. (2008: 19) menyatakan tahap “search for alternatives” 

adalah tahap yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Awang et al. juga 



39 

 

 

 

menyatakan bahwa, “Creative thinking will make students move “sideways” to try 

different perceptions, different concepts, different points of entry”.  

Kemampuan berpikir kretif matematis tidak tumbuh di ruang hampa, 

melainkan memerlukan daya dukung. Pernyataan Isaksen yang dikutip Mahmudi 

(2011: 2) menegaskan definisi berpikir kreatif merupakan proses konstruksi ide 

yang menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian. 

Mahmudi (2011: 4) juga menuliskan bahwa menurut Isaksen kemampuan berpikir 

kreatif memerlukan daya dukung berupa konteks, situasi, atau faktor sosial. 

Sehingga dalam mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa dibutuhkan desain 

pembelajaran tertentu yang mendukung hal tersebut. 

La Costa dalam Sanjaya (2006: 107) mengklasifikasikan mengajar berpikir 

menjadi tiga, yaitu teaching of thinking, teaching for thinking, dan teaching about 

thinking. Teaching of thinking adalah proses pembelajaran yang diarahkan untuk 

pembentukan keterampilan mental tertentu, seperti misalnya keterampilan berpikir 

kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Jenis pembelajaran ini lebih 

menekankan kepada aspek tujuan pembelajaran. Teaching for thinking adalah 

proses pembelajaran yang diarahkan pada usaha menciptakan lingkungan belajar 

yang dapat mendorong terhadap pengembangan kognitif. Jenis pembelajaran ini 

menitikberatkan pada proses menciptakan situasi dan lingkungan tertentu, 

contohnya menciptakan suasana keterbukaan yang demokratis, menciptakan iklim 

yang menyenangkan sehingga memungkinkan siswa bisa berkembang secara 

optimal. Teaching about thinking adalah pembelajaran diarahkan pada upaya 

untuk membantu agar siswa lebih sadar terhadap proses bepikirnya. Jenis 
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pembelajaran ini lebih menekankan pada metodologi yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.  

Ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran berpikir saling terkait 

dan tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini guru melakukan teaching for 

thinking dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

demokratis. Namun, yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah aspek 

tujuan pembelajaran yakni meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Sehingga dalam penelitian ini pengajaran berpikir yang lebih dominan adalah 

theaching of thinking, yaitu pembelajaran diarahkan pada pembentukan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Aspek-aspek dalam berpikir kreatif yang disampaikan oleh beberapa ahli 

bermacam-macam. Pada penelitian ini, aspek berpikir kreatif yang digunakan ada 

empat. Aspek-sapek tersebut adalah kefasihan atau kelancaran (fluency) dalam 

memberi jawaban masalah dengan beragam cara dan tepat, keluwesan (flexibility) 

dalam memecahkan masalah dengan berbagai cara, keaslian (originality) ide, cara, 

dan bahasa yang digunakan dalam menjawab masalah, dan kemampuan elaborasi 

(elaboration) yaitu mengembangkan, memperinci, dan memperkaya suatu 

gagasan matematik. Keempat aspek tersebut dijadikan dasar dalam mengukur 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada penelitian ini. 
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2.1.8 Tinjauan Materi Geometri  

2.1.8.1 Jajargenjang 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar. Sifat-sifat yang dimiliki jajargenjang yaitu sebagai berikut. 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(3) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(4) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(5) Tidak memiliki sumbu simetri. 

(6) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

Jajargenjang memiliki sisi-sisi berhadapan sepasang-sepasang sejajar. 

Akibatnya pasangan sisi tersebut memiliki panjang yang sama. Perhatikan 

Gambar 2.2. Apabila dimisalkan pasangan sisi berhadapan adalah a dan b maka 

rumus keliling jajargenjang adalah                  Apabila 

dimisalkan sisi a adalah alasnya dan tingginya adalah t maka rumus luas 

jajargenjang adalah    .  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Jajargenjang 

a

b

a

b t
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2.1.8.2 Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu jajargenjang yang salah satu sudutnya 90
0
. 

Persegi panjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(2) Keempat sudutnya siku-siku. 

(3) Kedua diagonalnya sama panjang 

(4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(5) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(6) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

Persegi panjang merupakan jajargenjang istimewa, yakni memiliki empat 

sudut siku-siku. Seperti jajargenjang, persegi panjang juga memiliki sisi-sisi 

berhadapan yang sejajar sehingga pasangan sisi yang berhadapan juga sama 

panjang. Perhatikan Gambar 2.3. Apabila dimisalkan pasangan sisi berhadapan 

adalah p dan l maka rumus keliling persegi panjang adalah         

       . Rumus persegi panjang adalah    . 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.3 Persegi Panjang 

 

p

l

p

l
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2.1.8.3 Belah Ketupat 

Belah Ketupat adalah suatu jajargenjang yang dua sisi berdekatannya sama 

panjang. Belah ketupat memiliki sifat-sifat istimewa. Sifat-sifat tersebut adalah 

sebagai berikut. 

(1) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(2) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(3) Keempat sisinya sama panjang. 

(4) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama besar. 

(5) Kedua diagonal saling tegak lurus 

(6) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(7) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(8) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

Belah ketupat merupakan jajargenjang istimewa, yakni keempat sisinya 

sama panjang. Perhatikan Gambar 2.4. Misal sisinya  adalah s, maka rumus 

keliling belah ketupat adalah           . Apabila kedua diagonal 

dimisalkan    dan    maka rumus luas belah ketupat adalah 
 

 
      . 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Belah Ketupat 

 

 

s

d1

d2
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2.1.8.4 Persegi 

Persegi adalah suatu jajargenjang yang juga belah ketupat dan persegi 

panjang. Pada persegi berlaku pula sifat-sifat yang melekat pada belah ketupat dan 

persegi panjang. Sifat persegi yang sama dengan belah ketupat dan persegi 

panjang bahkan bisa menjadi lebih spesifik. Sifat-sifat yang dimiliki persegi 

adalah sebagai berikut. 

(1) Keempat sisinya sama panjang. 

(2) Keempat sudutnya siku-siku. 

(3) Kedua diagonal saling tegak lurus. 

(4) Kedua diagonalnya sama panjang 

(5) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(6) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama besar. 

(7) Memiliki 4 sumbu simetri. 

(8) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 

Persegi memiliki semua keistimewaan yang ada pada segiempat lain. Salah 

satunya adalah memiliki empat sisi yang sama panjang. Perhatikan Gambar 2.5. 

Apabila dimisalkan panjang sisinya adalah   maka rumus keliling persegi adalah 

          . Rumus luas persegi adalah        . 

 

 

 

Gambar 2.5 Persegi 

 

s
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2.1.8.5 Trapesium 

Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

sejajar. Ada tiga macam trapesium yaitu trapesium sembarang, trapesium siku-

siku, dan trapesium sama kaki. Masing-masing trapesium memiliki sifat-sifat 

yang melekatinya. 

Trapesium sembarang adalah trapesium yang ukuran sisinya maupun besar 

sudutnya sembarang. Sudut berdekatan diantara dua sisi sejajar trapesium 

sembarang jumlahnya adalah 180
0
. Trapesium sembarang tidak memiliki sumbu 

simetri dan dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya adalah 

90
0
. Pada trapesium siku-siku sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

jumlahnya adalah 180
0
. Trapesium siku-siku juga tidak memiliki sumbu simetri 

dan dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. Sifat istimewa dari 

trapesium siku-siku adalah memiliki tepat dua sudut siku-siku. 

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang sepasang kakinya sama 

panjang. Sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar jumlahnya adalah 

180
0
. Dua sudut pada sisi alas sama besar dan dua sudut pada sisi atas juga sama 

besar. Kedua diagonalnya sama panjang. Trapesium sama kaki memiliki satu 

sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

Semua jenis trapesium memiliki rumus keliling dan rumus luas yang sama. 

Perhatikan Gambar 2.6. Trapesium hanya memiliki sepasang sisi berhadapan 

sejajar, misal a dan b. Apabila pasangan sisi berhadapan lain dimisalkan c dan d 
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maka rumus keliling trapesium adalah        . Apabila tingginya 

dimisalkan t maka rumus luas trapesium adalah 
   

 
  . 

 

 

Gambar 2.6 Trapesium 

2.1.8.6 Layang-layang 

Layang-layang adalah suatu segiempat konveks yang memiliki dua sisi 

berdekatannya sama panjang. Sifat-sifat layag-layang adalah sebagai berikut. 

(1) Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. 

(2) Kedua diagonalnya saling tegak lurus. 

(3) Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang lain. 

(4) Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

(5) Memiliki sumbu simetri. 

(6) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

Layang-layang memiliki sepasang-sepasang sisi berdekatan sama panjang. 

Perhatikan Gambar 2.7. Apabila masing-masing pasangan dimisalkan panjangnya 

a dan b maka rumus keliling layang-layang adalah                . 

Apabila kedua diagonal dimisalkan    dan    maka rumus luasnya adalah 

 

 
      . 

 

 

 

Gambar 2.7 Layang-layang 
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d

b

c t

b
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d1
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2.2 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di sekolah memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya adalah untuk menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah 

yang kritis, kreatif, dan mandiri. Kemampuan berpikir kreatif siswa penting untuk 

dikembangkan untuk membantu siswa dalam memecahkan permasalahan 

matematika serumit apapun.  

Kemampuan berpikir kreatif ternyata jarang menjadi perhatian dalam 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran umumnya masih menggunakan 

model ekspositori yang mana menjadikan suasana belajar menjadi kaku. Hal 

tersebut mengakibatkan terhambatnya perkembangan kemampuan berpikir kratif 

siswa. Pembelajaran yang berpusat pada guru juga menjadi penghambat 

berkembangnya kemampuan tersebut. Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan 

media juga memperburuk keadaan ini. Salah satu sekolah yang masih 

menggunakan model pembelajaran ekspositori pada mata pelajaran matematika 

adalah SMP Negeri 1 Jepara.  

Ternyata suasana belajar yang tidak mendukung perkembangan berpikir 

kreatif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Data ujian nasional menunjukkan 

bahwa daya serap siswa SMP Negeri 1 Jepara pada butir soal dengan kisi-kisi 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar (segiempat) 

masih tergolong rendah yaitu sebesar 51,20%. Data tersebut diperoleh dari 

laporan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2011-2012 yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012). Meskipun angka tersebut lebih 

besar dari persentase nasional yakni 31,04% dan persentase Jawa Tengah yakni 
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29,91% , daya serap siswa SMP Negeri 1 Jepara pada materi pokok segiempat 

harus terus ditingkatkan. Persentase daya serap kabupaten Jepara pada butir soal 

tersebut bahkan masih di bawah persentase propinsi yaitu 21,78%. 

Adanya peningkatan hasil belajar tentunya diinginkan semua pihak. 

Apabila masih menggunakan model yang sama tentunya hasil yang lebih baik 

tidak bisa diharapkan. Karenanya, dibutuhkan inovasi pembelajaran yang 

mendukung perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Inovasi yang dapat 

dilakukan adalah memilih model pembelajaran yang tepat dan dibarengi dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang mendukung. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk membangun 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menghadapi kasus-kasus matematika 

adalah model pembelajaran Taba. Titik tekan dari model pembelajaran tersebut 

adalah menuntun siswa how to think. Siswa dituntun unutk membangun 

pemahamannya sendiri. Selain itu, siswa juga diajak untuk menemukan prinsip-

prinsip umum dengan diberikan contoh-contoh khusus. Apabila hal tersebut 

diterapkan, maka siswa kemampuan berpikir kreatif siswa mengalami 

peningkatan sehingga siswa siap untuk menghadapi kasus matematika yang rumit. 

Selain penerapan model pembelajaran yang sesuai, pemanfaatan media 

pembelajaran juga diperlukan dalam membangun kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran segiempat adalah software Geometer’s Sketchpad. Software tersebut 

dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi konsep-konsep geometris secara 

langsung, mudah, dan cepat karena dapat didemonstrasikan di dalam kelas.  
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Model pembelajaran Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad merupakan 

perpaduan yang tepat untuk menciptakan kondisi belajar yang mendukung 

perkembangan kemampuan berpikir kreatif. Penggunaan model dan media 

tersebut saling menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran matematika yang 

efektif. Model Taba menuntun siswa untuk membangun jalan berpikir yang 

mandiri dan kreatif, sedangkan GSP mempermudah siswa dalam mengeksplorasi 

konsep geometris. Bagan kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bagan Kerangka Berpikir 

Daya serap siswa pada butir soal materi pokok segiempat rendah 

Kegiatan pembelajaran kaku, akibatnya kemampuan berpikir 

kreatif siswa terhambat perkembangannya 

Pembelajaran model Taba berbantuan GSP pada materi pokok segiempat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat meningkat dengan diterapkannya 

model Taba berbantuan GSP. 

Model Pembelajaran 

Taba (menuntun 

siswa how to think) 

Software 

Geometer’s 

Sketchpad (GSP) 

Teori Bruner, 

Teori Piaget, dan 

Teori Vygotsky 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka disusun 

beberapa hipotesis penelitian. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba berbantuan 

GSP dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal pada materi segiempat. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba dapat 

mencapai ketuntasan belajar pada materi segiempat. 

(3) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika yang menggunakan model Taba berbantuan GSP, model Taba, 

dan pembelajaran ekspositori pada materi segiempat. 

(4) Kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat yang melalui 

pembelajaran model Taba berbantuan GSP lebih baik dari pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang melalui pembelajaran model Taba. 

(5) Kemampuan berpikir kreatif siswa materi segiempat yang melalui 

pembelajaran model Taba lebih baik dari pada kemampuan berpikir kreatif 

siswa yang melalui pembelajaran model ekspositori. 

(6) Penerapan model Taba berbantuan GSP dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi pokok segiempat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Perlakuan terencana 

sengaja diberikan kepada sampel, kemudian diteliti akibat yang ditimbulkan dari 

perlakuan tersebut. Eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penerapan model Taba berbantuan GSP dalam pembelajaran matematika untuk 

mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

kelompok kontrol non-ekivalen (the non-equivalent control group design) yang 

merupakan bagian dari kuasi-eksperimen (Ruseffendi, 2010: 52). Desain tersebut 

berpolakan pemberian pretes, perlakuan yang berbeda, dan postes. Banyaknya 

kelompok subjek pada desain tersebut bisa lebih dari dua kelompok.  

Penelitian ini menggunakan satu kelas kontrol dan dua kelas eksperimen. 

Kelas kontrol pada penelitian ini dikenai model ekspositori atau dengan kata lain 

tidak diberi perlakuan khusus. Pada kelas eksperimen 1 diterapkan model Taba 

berbantuan GSP, sedangkan pada kelas eksperimen 2 hanya diterapkan model 

Taba. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Desain Kelompok Kontrol Non-Ekivalen  

yang Digunakan pada Penelitian 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen 1 0 X1 0 

Eksperimen 2 0 X2 0 

Kontrol 0 Z 0 

 

Keterangan: 

X1 = pembelajaran menggunakan model Taba berbantuan GSP; 

X2 = pembelajaran menggunakan model Taba; 

Z = pembelajaran menggunakan model ekspositori; 

0 = pretes dan postes (soal sama). 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Jepara semester genap tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri atas delapan kelas 

dengan total 306 siswa. Banyaknya siswa pada tiap kelas variatif, diantaranya 

kelas VIIA terdiri atas 32 siswa; kelas VIID dan VIIH masing-masing 38 siswa; 

kelas VIIC dan VIIF masing-masing 39 siswa; sedangkan kelas VIIB, VIIE, dan 

VIIG masing-masing terdiri atas 40 siswa. Pembagian kelas dilakukan secara acak 

oleh pihak sekolah, tidak berdasarkan  nilai siswa. 

3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dengan teknik cluster 

random sampling. Hal tersebut dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri relatif 

yang dimiliki oleh populasi, yaitu siswa mendapatkan materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, buku sumber yang sama, dan siswa yang menjadi subjek 

penelitian duduk pada tingkat yang sama. 
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Berdasarkan teknik tersebut diambil tiga kelas sampel, yaitu kelas VIIB 

sebagai kelas eksperimen 1, kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas 

VIIC sebagai kelas kontrol. Selain itu peneliti juga mengambil data dari kelas uji 

coba, yaitu kelas VIIIA. Kelas VIIIA digunakan sebagai kelas ujicoba dengan 

pertimbangan siswa pada kelas tersebut sudah memperoleh materi segiempat pada 

waktu kelas VII. Kelas ujicoba digunakan untuk meguji instrumen tes yang 

digunakan dalam mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 

1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Jepara dengan alamat Jalan 

Sersan Sumirat 3 Jepara. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII semester 

genap tahun ajaran 2012/2013. Observasi awal dilakukan pada bulan Februari 

2013, sedangkan penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013 sampai 

dengan 24 Mei 2013. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan hipotesis yang 

disusun, yaitu variabel untuk hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 6; serta 

hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5. Variabel penelitian pada hipotesis 1, 

hipotesis 2, dan hipotesis 6 adalah kemampuan berpikir kreatif siswa. Variabel 

penelitian pada hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 ada dua yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam hipotesis tersebut adalah model 
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pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini secara umum terbagi 

atas enam tahap. Keenam tahap tersebut adalah tahap I observasi dan 

perencanaan, tahap II pembuatan media berbasis GSP, tahap III pelaksanaan, 

tahap IV analisis data, tahap V penyusunan laporan, dan tahap VI evaluasi.  

3.5.1 Tahap I Observasi dan Perencanaan 

Tahap I adalah observasi dan perencanaan. Tahap I terdiri atas kegiatan-

kegiatan berikut. 

(1) Populasi penelitian ditentukan, yaitu kelas VII SMP Negeri 1 Jepara. 

(2) Dari populasi yang ditentukan, dipilih secara acak kelas yang akan 

dijadikan sebagai sampel dengan teknik cluster random sampling. 

(3) Data nilai ujian akhir semester gasal siswa kelas VII tahun pelajaran 

2012/2013 kelompok sampel diambil. 

(4) Data nilai ujian akhir semester gasal kelompok sampel dikenai uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji ANAVA kesamaan rata-rata untuk 

menentukan apakah sampel yang terambil layak untuk digunakan. 

(5) Penyusunan perangkat yang diperlukan, meliputi silabus dan RPP materi 

segiempat; kisi-sisi dan soal-soal instrumen; serta lembar kegiatan untuk 

siswa.  
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3.5.2 Tahap II Pembuatan Media Berbasis GSP 

Tahap II adalah pembuatan media berbasis GSP. Media ini digunakan 

pada kelas eksperimen 1 dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah 

pembuatannya adalah sebagai berikut. 

(1) Tahap penyusunan materi. 

Tahap penyusunan materi merupakan tahap dimana ditetapkannya materi 

pokok apa saja yang akan dibuat tampilannya. Materi pokok segiempat yang 

dimaksud meliputi jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium, dan layang-layang. Urutan materi pokok yang disampaikan disesuaikan 

dengan model Taba. Materi pokok yang ditampilkan adalah pengelompokan 

segiempat berdasarkan banyaknya pasangan sisi sejajar yang dimiliki, sifat-sifat 

segiempat, keliling segiempat, dan luas segiempat. 

(2) Pengenalan terhadap software GSP. 

Setiap sketch (halaman kerja atau dokumen) berbasis GSP dilengkapi 

dengan menu items di bagian atas dan tools di bagian kiri. Setiap menu items dan 

tool memiliki fungsi berbeda-beda. Tampilan lembar kerja atau sketch GSP dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

Setiap sketch memiliki bingkai tersendiri didalam bingkai utama 

sketchpad. Keduanya dapat diubah ukuran tampilannya sesuai dengan kebutuhan. 

Beberapa sketch dimungkinkan untuk aktif secara bersamaan yang mana masing-

masing dapat di-minimize atau maximize. 
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Gambar 3.1 Tampilan Lembar Kerja atau Sketch GSP 

(3) Pembuatan media GSP. 

Konsep-konsep geometri berlaku pada GSP sehingga proses pembuatan 

tampilan tidak bisa asal. Konsep-konsep geometri Euclides harus dipahami 

sehingga dapat tercipta tampilan yang benar. Misalkan, untuk menggambar 

jajargenjang bisa saja langsung menggunakan polygon edges tool dengan ukuran 

tiap sisi ditentukan berdasarkan perkiraan. Akan tetapi, jajargenjang yang 

terbentuk tidak dapat dikatakan sebagai jajargenjang yang sesuai dengan 

pengertiannya karena tidak memenuhi pengertian tersebut. 

Pada Gambar 3.2, terdapat gambar segiempat ABCD. Secara sekilas, 

segiempat ABCD menyerupai jajargenjang. Ternyata segiempat ABCD bukan 

jajargenjang dikarenakan segiempat ABCD tidak memiliki sepasang-sepasang sisi 

berhadapan yang sejajar. Pada jajargenjang, sudut yang berdekatan merupakan 

pasangan sudut berpelurus sebagai akibat dari saling sejajarnya sisi-sisi 
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berhadapan. Namun, pada segiempat ABCD hal tersebut tidak berlaku. Dengan 

menggunakan menu items measure, diperoleh besar             ;      

      ;            ; dan            . Kesimpulannya adalah 

segiempat ABCD bukan jajargenjang. 

 

Gambar 3.2 Menggambar Jajargenjang dengan Polygon Edges Tool  

dengan Perkiraan Ukuran 

 

Jajargenjang dapat digambar dengan langkah-langkah tertentu 

memanfaatkan pinsip-prinsip geometri yang mana diberlakukan dalam software 

GSP. Langkah-langkah sketching jajargenjang KLMN adalah:  (a) klik segment 

straightedge tool untuk membuat ruas garis KL; (b) klik point tool untuk membuat 

titik sembarang diluar ruas garis KL, misal titik M; (c) klik ruas garis KL dan titik 

M, kemudian pilih menu items construct, pilih parallel line; (d) klik titik L dan M, 

kemudian pilih menu items construct, pilih line; (e) klik garis yang melalui titik L 

dan M dan juga klik titik K, kemudian pilih menu items construct, pilih parallel 
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line; (f) klik garis sejajr KL yang melalui M dan klik garis sejajar LM yang 

melalui K, pilih menu items construct, pilih intersection, kemudian beri nama titik 

perpotongan tersebut sebagai N; dan (g) gunakan polygon edges tool untuk 

menyalin jajargenjang KLMN yang telah terbentuk. 

Gambar 3.3 menampilkan jajargenjang KLMN yang telah dibuat dengan 

menggunakan langkah-langkah sketching yang benar. Segiempat KLMN 

merupakan jajargenjang karena terbukti pasangan sisi-sisi berhadapan saling 

sejajar. Hal tersebut ditandai dengan jumlah dua sudut pada jajargenjang KLMN 

yang saling berdekatan adalah 180
0
. Maka, terbuktilah bahwa segiempat KLMN 

adalah sebuah jajargenjang. 

 

Gambar 3.3 Menggambar Jajargenjang dengan  

Memperhatikan Prinsip Geometris 

 

Pembuatan gambar jajargenjang merupakan salah satu contoh dari proses 

pembuatan media GSP.  Yang perlu digarisbawahi adalah dalam membuat skecth 

harus memperhatikan prinsip-prinsip geometris sehingga dapat diperoleh ilustrasi 

yang tepat. Gambar yang benar akan menghindarkan siswa dari miskonsepsi. 
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(4) Pengelolaan Teks 

Dalam tampilan media berbasis GSP tentu diperlukan teks yang digunakan 

untuk memberi penjelasan pada tampilan. Teks pada GSP dapat dibuat dengan 

memanfaatkan text tool. 

(5) Hasil media berbasis GSP 

Hasil media berbasis GSP yang dibuat digunakan sebagai media pada 

pembelajaran di kelas eksperimen 1. Media yang digunakan dapat dilihat secara 

lengkap di bagian Lampiran 32 sampai dengan Lampiran 35. 

3.5.3 Tahap III Pelaksanaan 

Tahap III adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini dimulai dengan 

dilakukannya uji coba instrumen. Pilih kelas uji coba, kemudian hasil pekerjaan 

siswa dijadikan dasar analisis uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda tiap butir soal. Setelah dianalisis, ditentukan butir soal mana saja 

yang layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan analisis uji coba 

instumen dapat dilihat secara lengkap di bagian Lampiran 15. Langkah 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

(1) Pretes kemampuan berpikir kreatif diberikan kepada sampel penelitian 

yaitu kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

(2) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada sampel penelitian. Kelas 

eksperimen 1 dikenai model pembelajaran Taba berbantuan GSP, kelas 

eksperimen 2 dikenai model pembelajaran Taba, sedangkan kelas kontrol 

dikenai model pembelajaran ekspositori. 
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(3) Postes kemampuan berpikir kreatif diberikan kepada sampel penelitian 

yaitu kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

3.5.4 Tahap IV Analisis Data 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Ada dua data yang diperoleh. Data nilai pretes kelompok sampel 

merupakan data kemampaun awal berpikir kreatif siswa. Data nilai postes 

kelompok sampel merupakan data kemampuan akhir berpikir kreatif siswa. Pada 

tahap analisis data, data yang diperoleh dianalisis atau diolah sesuai dengan 

metode yang ditentukan. 

3.5.5 Tahap V Penyusunan Laporan 

Setelah data dianalisis, peolehan data ditafsirkan sehingga diperoleh 

kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Analisis dan 

interpretasi data selanjutnya disusun dalam bentuk laporan. Dalam penyusunan 

laporan, peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. 

3.5.6 Tahap VI Evaluasi 

Laporan yang disusun mencakup informasi persiapan, pelaksanaan, dan 

analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Tahap evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui apakah laporan yang disusun telah sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan atau tidak. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi dan metode tes.  

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu nilai ujian semester gasal kelas VIIB, 

VIIC, dan VIID tahun pelajaran 2012/2013. Nilai tersebut dijadikan sebagai data 

awal dan diuji untuk diketahui normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-

ratanya. 

3.6.2 Metode Tes 

Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pemberian 

pretes dan postes. Tes yang diberikan digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan 

kelas kontrol pada awal (pretes) dan akhir (postes) pelaksanaan pembelajaran. Tes 

tersebut diberikan kepada ketiga kelas dengan menggunakan instrumen tes yang 

sama. 
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3.7 Instrumen Penelitian (Tes Kemampuan Berpikir Kreatif) 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes. Arikunto (2010: 53) menyatakan bahwa tes adalah serentetan 

pertanyaan ataupun alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, dan kemampuan atau bakat lain yang dimiliki individu 

atau kelompok. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah 

tes uraian. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa kemudian diolah dan 

dianalisis untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif digunakan sebagai alat ukur 

yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kreatif siswa. Instrumen 

tersebut disusun berdasarkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai. 

Dalam penyusunan instrumen tes tersebut terdapat beberapa kaidah yang diikuti 

yaitu: (1) menentukan pembatasan materi yang diujikan yaitu materi segiempat 

yang diajarkan pada kelas VII semester genap; (2) menentukan bentuk soal yang 

digunakan yaitu soal uraian; (3) menentukan banyaknya butir soal; (4) 

menentukan alokasi waktu; (5) membuat kisi-kisi yang disusun berdasarkan 

kurikulum yang berlaku dan tujuan pembelajaran; (6) membuat butir soal beserta 

kunci jawaban; (7) mengujicobakan instrumen pada siswa kelas uji coba yang 

telah ditentukan; (8) menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda tiap butir soal; dan (9) memilih butir soal 

yang sudah teruji berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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Penilaian hasil tes didasarkan pada perolehan skor pada tiap item soal 

yang mewakili aspek berpikir kreatif, yakni kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), dan kemampuan untuk memperinci, 

memperkaya, dan mengembangkan (elaboration). Keempat aspek tersebut 

menjadi dasar dalam penyusunan kisi-kisi dan soal. Selain itu, kisi-kisi dan soal 

juga dibuat berdasarkan indikator materi segiempat. Kisi-kisi dan soal tes yang 

digunakan dapat dilihat secara berturut-turut pada Lampiran 75 dan Lampiran 76. 

  

3.8 Analisis Instrumen 

Penelitian ini menggunakan instrumen tes berbentuk uraian yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Instrumen tersebut 

dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memastikan kelayakan dan 

kualitasnya. Analisis instrumen tes yang dilakukan antara lain uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

Peneliti telah melakukan tes uji coba instrumen kepada siswa kelas VIIIA 

SMP Negeri 1 Jepara yang diikuti oleh 24 siswa. Soal uji coba terdiri atas delapan 

butir soal uraian, yaitu soal nomor 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, dan 5. Setelah 

dilakukan tes uji coba, maka dilakukan analisis data uji coba instrumen. Berikut 

ini penjelasan lebih lanjut mengenai uji butir soal yang dilakukan. 

3.8.1 Analisis Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Ada tiga uji validitas instrumen tes yang dilalui. 
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Pertama, validiatas isi dijamin dengan penyusunan kisi-kisi sesuai dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebelum pengembangan butir tes. 

Kedua, validitas konstruk dijamin dengan penilaian pakar (expert judgement) 

yang dilakukan oleh pembimbing skripsi. Ketiga, validitas empiris ditentukan 

dengan mengkorelasikan jumlah skor butir dengan skor total menggunakan rumus 

korelasi product moment sesuai yang dituliskan Arikunto (2010: 78). 

    
             

           
 
             

 

Keterangan: 

       = koefisien korelasi tiap item;  

N      = banyaknya subjek uji coba; 
     = jumlah skor item; 
     = jumlah skor total; 
    = jumlah kuadrat skor item; 
    = jumlah kuadrat skor total; 
    = jumlah perkalian skor item dan skor total. 
 
Hasil perhitungan validitas soal (rxy) yang diperoleh selanjutnya 

dibandingkan dengan tabel r dengan taraf signifikansi 5%. Jika rxy > rtabel maka 

item tes yang diujicoba dikatakan valid. Jika rxy   rtabel maka item tes yang 

diujicoba dikatakan invalid atau tidak valid. 

Hasil perhitungan validitas menunjukkan bahwa soal nomor 1, 2a, 2b, 3a, 

3b, dan 5 tergolong valid. Sisanya, yaitu soal nomor 4a dan 4b tergolong invalid. 

Dengan N = 2 dan taraf signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh rtabel = 0,404. 

Jika rxy > rtabel maka item tes yang diujicobakan dikatakan valid. Tabel 3.2 berisi 

data hasil perhitungan validitas butir soal. Untuk perhitungan yang lebih lengkap 

dapat dilihat pada bagian Lampiran 16. 
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Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal 

Nomor Soal     Kriteria Validitas 

Nomor 1 0,4336 Valid 

Nomor 2a 0,7423 Valid 

Nomor 2b 0,5226 Valid 

Nomor 3a 0,6671 Valid 

Nomor 3b 0,6793 Valid 

Nomor 4a 0,2247 Invalid 

Nomor 4b 0,0686 Invalid 

Nomor 5 0,6610 Valid 

 

3.8.2 Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur. 

Instrumen yang reliabel artinya bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas adalah rumus berikut yang diambil dari Arikunto (2010: 

109). 

     
 

   
    

   
 

  
   

Keterangan: 

     = reliabilitas yang dicari; 

n = banyaknya butir soal; 

   
  = jumlah varians skor tiap-tiap item; 

  
  = varians total. 

 

Hasil perhitungan reliabilitas soal (     atau disebut         selanjutnya 

dibandingkan dengan tabel r product moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika 

               maka instrumen tes kemampuan berpikir kreatif yang 

diujicobakan reliabel. Jika                maka instrumen tes kemampuan 

berpikir kreatif yang diujicobakan tidak reliabel. 
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Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh               . Dari tabel r 

product moment diperoleh               untuk N = 24 dan taraf signifikansi 

    . Karena                             , maka dapat dikatakan 

instrumen tes kemampuan berpikir kreatif yang diujicobakan reliabel. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran 16. 

3.8.3 Analisis Tingkat Kesukaran  

Di samping memenuhi kriteria validitas dan reabilitas, instrumen tes juga 

perlu dianalisis tingkat kesukarannya untuk memperoleh kualitas soal yang baik. 

Tingkat kesukaran soal menurut Arifin (2012: 147) merupakan peluang untuk 

menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa 

dinyatakan dalam indeks. Besar indeks dinyatakan dalam proporsi yang besarnya 

antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran berarti 

soal tersebut semakin mudah.  

Arifin (2012: 147-148) menuliskan rumus untuk menghitung tingkat 

kesukaran soal bentuk uraian yaitu: 

                  
         

                       
   

dimana sebelumnya rata-rata skor tiap butir soal dihitung dengan rumus: 

          
                                   

                    
   

Selanjutnya, hasil perhitungan indeks tingkat kesukaran dikonsultasikan dengan 

Tabel 3.3 mengenai kriteria tingkat kesukaran soal. 
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Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks Tingkat Kesukaran Kriteria 

                           Sukar 

                           Sedang 

                           Mudah 
 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran menunjukkan bahwa soal nomor 2b 

tergolong mudah; soal nomor 1, 2a, 3a, 3b tergolong sedang; dan soal nomor 4a, 

4b, dan 5 tergolong sulit. Tabel 3.4 memuat hasil perhitungan tingkat kesukaran 

tiap butir soal yang telah diujicobakan. Perhitungan yang lebih lengkap dapat 

dilihat pada bagian Lampiran 16. 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran 

Nomor Soal Indeks Tingkat Kesukaran Kriteria Kesukaran 

Nomor 1 3,3786 Sedang 

Nomor 2a 6,7082 Sedang 

Nomor 2b 3,0812 Mudah 

Nomor 3a 3,0779 Sedang 

Nomor 3b 4,2817 Sedang 

Nomor 4a 1,1952 Sukar 

Nomor 4b 0,0000 Sukar 

Nomor 5 2,3947 Sukar 

 

3.8.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana butir soal 

dapat membedakan siswa yang sudah menguasai kompetensi dan siswa yang 

belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Semakin tinggi 

koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut 

dalam membedakan antara siswa yang telah menguasai dan belum/kurang 

menguasai kompetensi yang diujikan. Teknik yang dapat digunakan untuk 
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menghitung daya pembeda pada soal uraian adalah menghitung perbedaan dua 

rata-rata (mean) antara kelompok atas dan kelompok bawah untuk tiap-tiap soal. 

Arifin (2012: 355-357) menuliskan rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut. 

  
         

  
   

     
 

      
 

 

Keterangan: 

    = rata-rata dari kelompok atas; 

    = rata-rata dari kelompok bawah; 

   
  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas; 

   
     = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompokbawah; 

n = 27% x N (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

 

Hasil perhitungan daya pembeda soal (   dibandingkan dengan        

dengan taraf signifikansi 5% dan degree of freedom                   . 

Jika          maka item tes yang diujicobakan memiliki daya pembeda yang 

signifikan. Jika         , maka item tes yang diujicobakan memiliki daya 

pembeda yang tidak signifikan. 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Daya Pembeda 

Nomor Soal   Kriteria Daya Pembeda 

Nomor 1 3,3786 Signifikan 

Nomor 2a 6,7082 Signifikan 

Nomor 2b 3,0812 Signifikan 

Nomor 3a 3,0779 Signifikan 

Nomor 3b 4,2817 Signifikan 

Nomor 4a 1,1952 Signifikan 

Nomor 4b 0,0000 Tidak Signifikan 

Nomor 5 2,3947 Signifikan 

 



69 

 

 

 

Daya pembeda butir soal uji coba dianalisis dan hasilnya disajikan pada 

Tabel 3.5. Data menunjukkan bahwa terdapat satu butir soal yang memiliki daya 

pembeda tidak signifikan, yaitu soal nomor 4b. Butir soal yang lain memiliki daya 

pembeda signifikan dan memungkinkan untuk digunakan dalam tes kemampuan 

berpikir kreatif. Derajat kebebasannya adalah                    

                   dan taraf signifikansinya adalah 5% sehingga 

diperoleh             . Perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 16. 

3.8.5 Rangkuman Analisis Uji Coba Soal 

Dari hasil analisis uji coba yang dilakukan, ditentukan butir-butir soal 

yang digunakan untuk mengukur kemampaun berpikir kreatif. Banyaknya butir 

soal yang dipilih adalah empat. Keempat soal yang dipilih mencakup kisi-kisi 

instrumen tes kemampuan berpikir kreatif materi pokok segiempat. Berikut ini 

ditampilkan Tabel 3.6 mengenai rangkuman analisis uji coba soal yang 

dinyatakan reliabel dengan                            . Perhitungan lebih 

lengkap dapat dilihat pada bagian Lampiran 16. 

 Tabel 3.6 Rangkuman Analisis Uji Coba Soal 

Nomor Soal Validitas Kesukaran Daya Pembeda Keterangan Tindak Lanjut 

Nomor 1 Valid Sedang Signifikan Dapat Digunakan Digunakan 

Nomor 2a Valid Sedang Signifikan Dapat Digunakan Tidak Digunakan 

Nomor 2b Valid Mudah Signifikan Dapat Digunakan Digunakan 

Nomor 3a Valid Sedang Signifikan Dapat Digunakan Tidak Digunakan 

Nomor 3b Valid Sedang Signifikan Dapat Digunakan Digunakan 

Nomor 4a Invalid Sukar Signifikan Diperbaiki Digunakan 

Nomor 4b Invalid Sukar Tidak Signifikan Tidak Dapat Digunakan Tidak Digunakan 

Nomor 5 Valid Sukar Signifikan Dapat Digunakan Tidak Digunakan 
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Dari delapan butir soal yang diujicobakan, dipilih empat soal terbaik yang 

masing-masing mewakili aspek berpikir kreatif dan indikator materi yang telah 

ditentukan pada kisi-kisi Lampiran 75. Soal-soal yang digunakan adalah nomor 1, 

2b, 3b, dan 4a. Selanjutnya, keempat soal tersebut disusun sebagai pretes dan 

postes yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

pada kelompok sampel, khususnya pada kelas eksperimen 1. Soal nomor 1 pada 

pretes dan postes adalah soal nomor 1 uji coba; nomor 2 adalah soal nomor 3b uji 

coba; nomor 3 adalah soal nomor 2b uji coba; dan nomor 4 adalah soal nomor 4a 

uji coba. 

Soal uji coba nomor 1, 2b, dan 3b dapat langsung digunakan tanpa melalui 

perbaikan. Sedangkan soal nomor 4a perlu diperbaiki sebelum digunakan. Hal 

tersebut dikarenakan kedua soal dengan aspek keaslian yaitu 4a dan 4b tidak dapat 

langsung digunakan. Oleh karena itu dipilih salah satu yang masih memungkinkan 

untuk diperbaiki, yaitu soal nomor 4a. Soal tersebut memiliki tingkat kesukaran 

tinggi dan memiliki daya beda yang signifikan. Namun, soal nomor 4a tidak 

memiliki daya dukung yang besar terhadap skor total atau dapat dikatakan invalid. 

Oleh karena itu, sebelum soal 4a digunakan perlu dilakukan perbaikan. Soal 4a 

memiliki tingkat kesukaran tinggi sehingga rata-rata skor siswa pada soal 4a 

rendah. Skor yang rendah tersebut menjadikan dukungan soal 4a terhadap skor 

total menjadi rendah. Maka, untuk dapat meningkatkan daya dukung soal, 

dilakukan perbaikan yang mana mengurangi tingkat kesukaran soal 4a.  

Perbaikan yang dilakukan pada soal 4a adalah menambahkan informasi 

pada soal tersebut. Pada soal uji coba, soal 4a memberikan informasi mengenai 
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nama himpunan dan nama segiempat yang akan dibuat diagram Venn. Sedangkan 

soal perbaikannya, pada bagian diketahui disertakan pula definisi dari segiempat-

segiempat tersebut sehingga siswa terbantu dalam menyusun diagram Venn yang 

diminta. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dalam penelitian ini melipuuti uji normalitas, 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata dengan Anava satu arah pada kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Data yang digunakan adalah 

nilai ujian akhir semester gasal kelas VIIB, VIIC, dan VIID SMP Negeri 1 Jepara. 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Dalam hal ini, digunakan rumus Chi-Kuadrat sebagai berikut.  

    
       

 

  

 

   

 

Keterangan:  

     = Chi Kuadrat;  
Ei   = frekuensi yang diharapkan;  
Oi   = frekuensi pengamatan.  
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Jika   
      

   
     

 dengan derajat kebebasan dk = k – 3 maka data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273). Sebaliknya, 

jika   
      

   
     

 maka kesimpulannya data tidak berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data 

mempunyai varians yang sama (homogen) dengan menggunakan uji Bartlett. 

Hipotesis statistikanya sebagai berikut. 

       
    

    
  (varians antar kelompok sama); 

     paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

  
  = varians data awal kelas eksperimen 1; 

  
  = varians data awal kelas eksperimen 2; 

  
  = varians data awal kelas kontrol. 

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan uji Bartlett. Uji 

Bartlett dilakukan dengan bantuan Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Harga-harga yang Diperlukan untuk Uji Bartlett 

Sampel ke Dk  

  
 

  
  log   

  (dk)log   
  

1       

    
 

  
  log   

         log   
  

2       

    
 

  
  log   

         log   
  

Jumlah        
 

    
 

- -               
  

(Sumber: Sudjana, 2005: 262) 
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Untuk mengisi Tabel 3.7 dibutuhkan langkah-langkah perhitungan. 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:  

(1) Menghitung   
 

dari masing-masing kelas.  

(2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus berikut.  

   
         

 

       
 

(3) Menghitung harga satuan B dengan rumus berikut. 

                 

(4) Menghitung nilai statistik chi kuadrat (  ) dengan rumus berikut. 

                        
   

Keterangan:  

  
 

  

= variansi masing-masing kelompok;  

  
  

= variansi gabungan;  

B  = koefisien Bartlett;  

  
  

= jumlah siswa dalam kelas.  

 
Kriteria pengujiannya adalah jika   

hitung <   
tabel maka masing-masing 

kelompok mempunyai varians yang sama (Sudjana, 2005:263). Jika   
hitung  

  
tabel maka paling sedikit terdapat satu kelompok yang mempunyai varians yang 

tidak sama.  

3.9.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata menggunakan analisis varians satu arah 

dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok sampel memiliki rata-rata yang 

sama ataukah tidak secara statistik. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 
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           ; 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

 

Keterangan: 

   = rata-rata data awal kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata data awal kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata data awal kelas kontrol. 

 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F . Uji F dilakukan 

dengan bantuan Tabel 3.8 analisis varian. 

Tabel 3.8 Daftar Analisis Varians Uji Kesamaan Rata-rata 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry   
  

 
 

A/D Antar Kelompok k – 1 Ay   
  

     
 

Dalam Kelompok         Dy   
  

       
 

Total         - - 

(Sumber: Sudjana, 2005: 305) 

Keterangan: 

Ry = jumlah kuadrat 

 = 
     

 

   
 ; 

Ay = jumlah kuadrat antar kelompok 

 =   
   

 

  
    ; 

 

Dy = jumlah kuadrat dalam kelompok 

 = Jktot – Ry – Ay ; 

R = kuadrat tengah rata-rata; 

A = kuadrat tengah antar kelompok; 

D = kuadrat tengah dalam kelompok. 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika                             

dimana                     didapat dari daftar distribusi F dengan peluang       

untuk        dan                  (Sudjana, 2005: 304-305). Jika 

                            maka H0 diterima. 

3.9.2 Analisis Data Kemampuan Berpikir Kreatif 

Analisis data kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas; homogenitas; uji hipotesis 1 dan hipotesis 2; uji hipotesis 3; uji 

hipotesis 4 dan hipotesis 5; dan uji hipotesis 6. Data yang digunakan adalah nilai 

tes kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Data yang digunakan dalam pengujian akhir ini adalah data nilai pretes 

dan proes kelas eksperimen serta data nilai postes kelas kontrol. Normalitas diuji 

dengan menggunakan uji chi-kuadrat dan datanya adalah data nilai postes kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Langkah-langkah dan kriteria pengujian yang 

digunakan sama dengan uji normalitas pada analisis data awal. 

3.9.2.2 Uji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 (Uji Ketuntasan Belajar Klasikal) 

Uji hipotesis 1 dan hipotesis 2 diuji dengan uji proporsi (uji satu pihak) 

untuk mengetahui ketuntasan klasikal pada kedua kelas eksperimen. Ketuntasan 

bealajar klasikal tercapai apabila 75% siswa dalam satu kelas mencapai 

ketuntasan belajar individual yaitu 72. Untuk uji proporsi, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 
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               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif   

  kurang  dari 75%). 

               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif  

   mencapai 75%) 

Rumus statistika yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  
 

 
   

 
        

 

  (Sudjana, 2005: 233) 

Keterangan: 

z = nilai z yang dihitung; 

x = banyaknya siswa yang tuntas secara individual; 

     = nilai yang dihipotesiskan; 

n = jumlah anggota sampel (ukuran sampel). 

 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                dengan nilai 

              untuk     . Jika jika                maka    diterima. 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 3 (Uji Beda Rata-rata) 

Uji perbedaan rata-rata menggunakan analisis varians satu arah untuk 

menguji hipotesis 3, dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok sampel 

memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara statistik. Hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut. 

            . 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol. 
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Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F. Uji F dilakukan 

dengan bantuan Tabel 3.9 analisis varians. 

 

Tabel 3.9 Daftar Analisis Varians Uji Beda Rata-rata 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry   
  

 
 

A/D Antar Kelompok k – 1 Ay   
  

     
 

Dalam Kelompok         Dy   
  

       
 

Total         - - 

(Sumber: Sudjana, 2005: 305) 

Keterangan: 

Ry = jumlah kuadrat 

 = 
     

 

   
 ; 

Ay = jumlah kuadrat antar kelompok 

 =   
   

 

  
    ; 

Dy = jumlah kuadrat dalam kelompok 

 = Jktot – Ry – Ay ; 

R = kuadrat tengah rata-rata; 

A = kuadrat tengah antar kelompok; 

D = kuadrat tengah dalam kelompok. 

 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika                             

dimana                     didapat dari daftar distribusi F dengan peluang       

untuk        dan                  (Sudjana, 2005: 304-305). Jika 

                            maka H0 diterima. 

3.9.2.4 Uji Hipotesis 4 dan Hipotesis 5 (Uji Lanjut dengan LSD) 

Apabila kesimpulan hipotesis pada uji beda rata-rata H0 ditolak berarti 

terdapat minimal sepasang kelas yang mengalami perbedaan rata-rata. Namun, 
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kelas manakah yang berbeda signifikan perlu untuk diketahui dengan 

menggunakan uji lanjut. Uji lanjut yang digunakan adalah uji Least Significance 

Difference (LSD). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: 

                                     

                                   

  

Keterangan: 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol. 

 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus uji LSD. Menurut 

Subagyo et al. (2006: 239) nilai LSD dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

    

 
 
   

 
        

    , 

dengan       
  

  
 

  

  
 .  

Keterangan: 

    

 
 

  = least significant different; 

  
 
        

 = nilai t tabel. 

Setelah itu hitung             . Kriteria pengujiannya adalah jika 

        

 
 

 maka terdapat perbedaan yang signifikan pada pasangan tersebut. 

Jika         

 
 

 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pasangan 

tersebut. 
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3.9.2.5 Uji Hipotesis 6 (Uji Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif) 

Kriteria gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Data yang digunakan adalah nilai 

tes pretes dan postes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1, yakni 

kelas yang dikenai model pembelajaran Taba berbantuan GSP. 

Kriteria gain ternormalisasi yang dilakukan pada sampel hasilnya berlaku 

pada sampel, bukan pada populasi. Rumus gain ternormalisasi dalam Hake (1998: 

65) yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

    
           

         
 

Keterangan: 

     = gain ternormalisasi; 

      = nilai rata-rata postes; 

      = nilai rata-rata pretes. 

 

 

Gain ternormalisasi merupakan metode yang tepat untuk menganalisis 

hasil pretes dan postes dan merupakan indikator yang lebih baik dalam 

menunjukkan tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan postes (Hake, 1998: 

66). Besarnya peningkatan ada tiga kategori, dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval     Gain 

        Tinggi 

            Sedang 

        Rendah 

(Sumber: Hake, 1998:65) 

Uji beda rata-rata berpasangan juga perlu dilakukan. Uji tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah kemampuan akhir siswa pada tiap 
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kelompok sampel berbeda signifikan dibandingkan kemampuan awalnya. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam 

berpikir kreatif tidak lebih baik dibandingkan kemampuan 

awal; 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam 

berpikir kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

Rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis tersebut dikutip  dari 

Sudjana (2005: 242). Rumus uji t yang digunakan adalah: 

  
          

  

  

  

          
   

 
          

  
    

       
 

      
   

Keterangan: 

    = rata-rata selisih postes dan pretes tiap siswa di kelas; 

    = simpangan baku; 

    = banyaknya siswa. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika              dengan 

         dan peluang    . Sebaliknya, jika              maka H1 

diterima. 

 

  



81 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013 sampai dengan 24 Mei 

2013 di SMP Negeri 1 Jepara yang beralamat di Jalan Sersan Sumirat 3 Jepara. 

Masing-masing jenjang di SMP Negeri 1 Jepara terdiri atas delapan kelas. Setiap 

kelas dikelompokkan secara acak oleh pihak sekolah.  

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jepara 

yang terdiri atas VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF, VIIG, dan VIIH. Dari 

populasi tersebut diambil tiga kelompok sampel dengan teknik cluster random 

sampling. Kelas yang terambil sebagai sampel adalah kelas VIIB, VIIC, dan 

VIID. Kelas VIIB terambil sebagai kelas eksperimen 1 dikenai model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP. Kelas VIID terambil sebagai kelas 

eksperimen 2 dikenai model pembelajaran Taba. Kelas kontrol pada penelitian ini 

adalah kelas VIIC yang mana dikenai model pembelajaran ekspositori. 

4.1.1 Pembelajaran Kelas Eksperimen 1 

Pembelajaran kelas eksperimen 1 terdiri atas pertemuan pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat. Selain itu, dua pertemuan sebelum pertemuan pertama 

diadakan pretes kemampuan berpikir kreatif dan penggalian kemampuan prasyarat 

secara berurutan pada tanggal 30 April 2013 dan 4 Mei 2013. Setelah pertemuan 

keempat, diadakan postes kemampuan berpikir kreatif pada tanggal 21 Mei 2013. 
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4.1.1.1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 1 dengan 

model pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 

7 Mei 2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

kegiatan awal. Sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 20), pembelajaran 

dimulai dengan mengingat kembali materi prasyarat diantaranya adalah dalil 

Pythagoras dan jenis-jenis bangun datar. Setelah itu guru menyampaikan judul 

materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni pengertian dan sifat-sifat 

segiempat. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog 

yang memotivasi siswa. 

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama bangun datar yang termasuk segiempat dari 

tampilan GSP yang disajikan. Setelah itu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu 

grouping. Siswa diminta untuk mengelompokkan jenis-jenis segiempat 

berdasarkan kreativitas mereka secara spontan. Siswa E1-06 menyampaikan 

pemikiran mengelompokkan segiempat berdasarkan banyaknya sisi yang sama 

panjang. Siswa lain yang menyampaikan pendapatnya adalah E1-31. Siswa E1-31 

menyampaikan pemikiran mengelompokkan segiempat berdasarkan ada atau 

tidaknya sudut siku-siku. 

Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar pengelompokan segiempat pada 

tayangan GSP. Pada akhirnya siswa dapat menemukan bahwa pengelompokan 
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tersebut didasarkan pada banyaknya pasangan sisi sejajar yang dimiliki segiempat. 

Guru menyampaikan bahwa materi yang dipelajari pada pertemuan pertama 

adalah pengertian dan sifat-sifat dari kelompok segiempat yang memiliki 

sepasang-sepasang sisi-sisi berhadapan sejajar yaitu jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, dan persegi.  

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah 

ini siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 

Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 01 atau LDS 01 

(Lampiran 37) mengenai pengertian dan sifat-sifat dari jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. Siswa secara berkelompok diminta untuk 

berdiskusi menemukan pengertian dan sifat-sifat dari keempat bangun segiempat 

tersebut. Suasana diskusi pada pertemuan pertama kelas eksperimen 1 berjalan 

sesuai harapan meskipun belum maksimal. Antusiasme siswa terlihat dengan 

keseriusan dalam berdiskusi. Hasil akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi 

kelompok selesai, dilanjutkan diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas 

memuat langkah generalizing dan comparing. Langkah empat dan lima tersebut 

mengajak siswa mendiskusikan mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-

sama. Ketika diskusi kelas, beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya. 

Suasana kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 01 dapat didiskusikan 

dengan baik hingga selesai.  

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 02 (Lampiran 39). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 
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mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu, beberapa kelompok 

diminta untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada 

tahap ini LDS 02 terdiri atas dua soal, tetapi yang dapat diselesaikan dan 

didiskusikan adalah soal nomor 1. Soal LDS 02 nomor 2 dijadikan tugas diskusi 

di rumah. 

Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 01 yang ditampilkan guru di GSP. Siswa 

diminta untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa 

terlihat antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan 

menonjol. Namun masih terdapat siswa yang tidak mau ketika diminta untuk 

mengemukakan pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan pertama diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 

Soal Kuis 01/E (Lampiran 59). Dalam mengerjakan Soal Kuis, siswa kekurangan 

waktu sehingga butuh perpanjangan waktu melebihi jam pulang sekolah. Siswa 

diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 5, Latihan 1, dan Latihan 7, dan 

Latihan 3 di LKS Lotus. Siswa juga diberi informasi mengenai rencana kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan kedua. Setelah itu, guru mengakhiri pertemuan 

pertama. 

Secara umum pertemuan pertama di kelas eksperimen 1 sudah sesuai 

dengan harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu dan 

kontrol kelas. Waktu diskusi LDS 02 masih kurang sehingga siswa hanya dapat 
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mendiskusikan nomor satu. Waktu untuk mengerjakan Soal Kuis 01/E juga 

kurang. Kegaduhan kelas terjadi ketika diskusi. Guru perlu mengingatkan berkali-

kali untuk mengkondisikan kelas. Namun demikian, target materi dapat tecapai 

sesuai dengan rencana. 

4.1.1.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua di kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 1 dengan model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 

2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan kegiatan 

awal. Sebelumnya, guru membahas mengenai PR yang diberikan pada pertemuan 

pertama. Selanjutnya, sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 21), 

pembelajaran dimulai dengan mengingat kembali mengenai pengelompokan 

segiempat berdasarkan banyaknya pasangan sisi sejajar yang dimiliki. Setelah itu 

guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni 

pengertian dan sifat-sifat dari trapesium dan layang-layang. Guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. 

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama-nama segiempat yang ditampilkan menggunakan 

GSP. Setelah itu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu grouping. Siswa diminta 

untuk mengelompokkan jenis-jenis segiempat berdasarkan kreativitas mereka 

secara spontan.  

Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar pengelompokan segiempat pada 
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tayangan GSP. Pada akhirnya siswa dapat menemukan bahwa pengelompokan 

tersebut didasarkan pada banyaknya pasangan sisi sejajar yang dimiliki segiempat. 

Guru menyampaikan bahwa materi yang dipelajari pada pertemuan kedua adalah 

pengertian dan sifat-sifat dari kelompok segiempat yang memiliki sepasang sisi 

berhadapan sejajar yaitu trapesium beserta jenisnya dan layang-layang.  

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah 

ini siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 

Siswa diminta untuk mengerjakan LDS 03 (Lampiran 41) mengenai pengertian 

dan sifat-sifat dari trapesium sembarang, trapesium siku-siku, trapesium sama 

kaki, dan layang-layang. Siswa secara berkelompok diminta untuk berdiskusi 

menemukan pengertian dan sifat-sifat dari keempat bangun segiempat tersebut. 

Suasana diskusi pada pertemuan kedua kelas eksperimen 1 berjalan sesuai 

harapan meskipun belum maksimal. Antusiasme siswa terlihat dengan keseriusan 

dalam berdiskusi. Hasil akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi kelompok 

selesai, dilanjutkan diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas memuat 

langkah generalizing dan comparing. Langkah empat dan lima tersebut mengajak 

siswa mendiskusikan mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-sama. 

Ketika diskusi kelas, beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya. Suasana 

kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 03 dapat didiskusikan dengan baik 

hingga selesai.  

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 04 (Lampiran 43). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 
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mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu, beberapa kelompok 

diminta untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada 

tahap ini LDS 04 terdiri atas tiga soal, tetapi yang dapat diselesaikan dan 

didiskusikan adalah soal nomor 1. Soal LDS 04 nomor 2 dan 3 dijadikan tugas 

diskusi di rumah. 

Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 02 yang ditampilkan guru di GSP. Siswa 

diminta untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa 

terlihat antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan 

menonjol. Namun masih terdapat siswa yang tidak mau ketika diminta untuk 

mengemukakan pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan kedua diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 

Soal Kuis 02/E (Lampiran 61). Dalam mengerjakan Soal Kuis, siswa kekurangan 

waktu sehingga butuh perpanjangan waktu melebihi jam pulang sekolah. Siswa 

diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 11 dan Latihan 9 pada LKS Lotus. 

Siswa juga diberi PR LDS 05 (Lampiran 45) mengenai keliling segiempat. Siswa 

diberi informasi mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga. 

Setelah itu, guru mengakhiri pertemuan kedua. 

Secara umum pertemuan kedua di kelas eksperimen 1 sudah sesuai dengan 

harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu dan kontrol kelas. 

Suasana kelas lebih gaduh dibandingkan dengan pertemuan pertama pada kelas 
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tersebut. Waktu diskusi LDS 04 masih kurang sehingga siswa hanya dapat 

mendiskusikan nomor satu. Waktu untuk mengerjakan Soal Kuis 02/E juga 

kurang. Kegaduhan kelas terjadi ketika diskusi. Guru perlu mengingatkan berkali-

kali untuk mengkondisikan kelas. Namun demikian, target materi dapat tecapai 

sesuai dengan rencana. 

4.1.1.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga di kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 1 dengan model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 

Mei 2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

kegiatan awal. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada hari 

itu, yakni mengenai menemukan rumus keliling dan rumus luas segiempat. 

Sebelumnya, guru membahas mengenai PR yang diberikan pada pertemuan kedua 

yaitu PR LDS 05. PR tersebut mengenai bagaimana menemukan rumus luas 

segiempat. PR dibahas dengan berbantuan GSP. PR yang lain dibahas secara 

cepat. Setelah membahas PR, pembelajaran dilanjutkan dengan mengingat 

kembali konsep luas persegi panjang sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 

22).  

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama-nama segiempat yang ditampilkan menggunakan 

GSP. Setelah itu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu grouping. Siswa diminta 

untuk mengelompokkan jenis-jenis segiempat berdasarkan kreativitas mereka 

secara spontan.  
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Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

mengelompokkan segiempat berdasarkan segiempat mana saja yang dapat 

langsung ditemukan luasnya dengan menggunakan petak dan mana yang bukan. 

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah ini 

siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 

Siswa diminta untuk mengerjakan LDS 06 (Lampiran 47) mengenai menurunkan 

rumus luas segiempat. Siswa secara berkelompok diminta untuk berdiskusi 

membahas LDS 06 tersebut. Suasana diskusi pada pertemuan ketiga kelas 

eksperimen 1 berjalan sesuai harapan. Antusiasme siswa terlihat dengan 

keseriusan dalam berdiskusi. Hasil akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi 

kelompok selesai, dilanjutkan diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas 

memuat langkah generalizing dan comparing. Langkah empat dan lima tersebut 

mengajak siswa mendiskusikan mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-

sama. Ketika diskusi kelas, beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya. 

Suasana kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 06 dapat didiskusikan 

dengan baik hingga selesai.  

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 07 (Lampiran 49). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Pada tahap ini LDS 07 terdiri atas 

tiga soal, tetapi tidak ada soal yang dapat dibahas dikarenakan siswa belum selesai 

mengerjakan. Sehingga  Soal LDS 07 dijadikan tugas diskusi di rumah. 
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Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 03 yang ditampilkan guru di GSP. Siswa 

diminta untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa 

terlihat antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan 

menonjol. Namun masih terdapat siswa yang tidak mau ketika diminta untuk 

mengemukakan pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan ketiga diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 

Soal Kuis 03/E (Lampiran 63). Dalam mengerjakan Soal Kuis, siswa kekurangan 

waktu sehingga butuh perpanjangan waktu melebihi jam pulang sekolah. Siswa 

diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 6, latihan 2, Latihan 8, Latihan 4, 

Latihan 12, dan Latihan 10 pada LKS Lotus. Siswa juga diberi informasi 

mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat. Setelah itu, 

guru mengakhiri pertemuan ketiga. 

Secara umum pertemuan ketiga di kelas eksperimen 1 berjalan sesuai 

dengan harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu dan 

kontrol kelas. Suasana kelas gaduh namun masih dapat dikendalikan. Waktu 

diskusi LDS 07 masih kurang sehingga dijadikan PR. Waktu untuk mengerjakan 

Soal Kuis 03/E juga kurang. Target materi dapat tecapai sesuai dengan rencana. 

4.1.1.4 Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat di kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 1 dengan 

model pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 
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18 Mei 2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

kegiatan awal. Sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 23), pembelajaran 

dimulai dengan mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga. Guru menyampaikan bahwa pada pertemuan keempat 

siswa mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

segiempat. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog 

yang memotivasi siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan empat adalah permainan 

matematika. Pada awal kegiatan inti, siswa diminta mengerjakan Latihan Soal 04 

(Lampiran 57). Selanjutnya, siswa bersama-sama menyanyikan lagu gubahan 

berlirikkan segiempat. Lagu-lagu ini dibuat dimaksudkan agar memudahkan siswa 

dalam mempelajari pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas dari 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-

layang.  

Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 siswa. Pembagian kelompok tersebut ditujukan untuk 

melakukan permainan kelompok. Guru menjelaskan aturan permainan. Guru 

menampilkan tayangan GSP yang berisi soal demi soal. Tiap kelompok yang 

berhasil menemukan jawaban boleh menjawab. Setiap jawaban yang benar akan 

diberi skor sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Setiap jawaban yang salah skor 

akan dikurangi 5. Kelompok yang berhasil mengumpulkan skor terbanyak akan 

mendapatkan hadiah. 
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Permainan berjalan dengan lancar. Siswa dengan penuh semangat 

mengikuti permainan dan berusaha agar mendapatkan poin terbanyak. Juara 

pertama diraih oleh kelompok B dengan skor 350, sedangkan juara kedua diraih 

oleh kelompok G dengan skor 200.  

Pada kegiatan penutup, siswa diminta membuat kesimpulan. Siswa 

diminta untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang 

telah dipelajari. Pertemuan keempat diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa 

diberi Soal Kuis 04/E (Lampiran 65). Setelah itu, siswa juga diberi informasi 

mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu 

postes kemampuan berpikir kreatif. Guru mengakhiri pertemuan Keempat dan 

berpesan agar siswa mempersiapkan diri untuk mengahadapi postes kemampuan 

berpikir kreatif. 

4.1.2 Pembelajaran Kelas Eksperimen 2 

Pembelajaran kelas eksperimen 2 terdiri atas pertemuan pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat. Selain itu, dua pertemuan sebelum pertemuan pertama 

diadakan pretes kemampuan berpikir kreatif dan penggalian kemampuan prasyarat 

secara berurutan pada tanggal 29 April 2013 dan 4 Mei 2013. Setelah pertemuan 

keempat, diadakan postes kemampuan berpikir kreatif pada tanggal 20 Mei 2013. 

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2 dengan 

model pembelajaran Taba dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013. 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan kegiatan awal. 

Sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 24), pembelajaran dimulai dengan 
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mengingat kembali materi prasyarat diantaranya adalah dalil Pythagoras dan 

jenis-jenis bangun datar. Setelah itu guru menyampaikan judul materi yang akan 

dipelajari pada hari itu, yakni pengertian dan sifat-sifat segiempat. Guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. 

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama bangun datar yang termasuk segiempat. Guru 

menggambar macam-macam bangun datar di papan tulis kemudian siswa diminta 

untuk menyebutkan manakah yang merupakan segiempat. Setelah itu dilanjutkan 

pada langkah kedua yaitu grouping. Siswa diminta untuk mengelompokkan jenis-

jenis segiempat berdasarkan kreativitas mereka secara spontan. Pada tahap ini, 

tidak ada siswa yang secara inisiatif menyebutkan pengelompokan tersebut. Perlu 

rangsangan lebih dari guru agar siswa dapat mengemukakan pendapatnya. 

Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar pengelompokan segiempat pada 

sajian gambar yang dibuat guru di papan tulis. Pada akhirnya siswa dapat 

menemukan bahwa pengelompokan tersebut didasarkan pada banyaknya 

pasangan sisi sejajar yang dimiliki segiempat. Guru menyampaikan bahwa materi 

yang dipelajari pada pertemuan pertama adalah pengertian dan sifat-sifat dari 

kelompok segiempat yang memiliki sepasang-sepasang sisi-sisi berhadapan 

sejajar yaitu jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi.  

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah 

ini siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 
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Siswa diminta untuk mengerjakan LDS 01 (Lampiran 37) seperti pertemuan 

pertama kelas eksperimen 1 mengenai pengertian dan sifat-sifat dari jajargenjang, 

persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Siswa secara berkelompok diminta 

untuk berdiskusi menemukan pengertian dan sifat-sifat dari keempat bangun 

segiempat tersebut. Suasana diskusi pada pertemuan pertama kelas eksperimen 2 

belum berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa siswa tidak setuju akan 

pembagian kelompok yang secara acak. Untuk mengatasi hal tersebut guru 

bertindak tegas, namun tidak ada hasil. Sehingga di kelas eksperimen 2 terdiri atas 

beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan 3-6 siswa. Pembagian 

kelompok tersebut menyita waktu terlalu lama sehingga guru memutuskan untuk 

melanjutkan pembelajaran meskipun pembagian kelompok tidak sesuai dengan 

rencana. Antusiasme siswa terlihat dengan keseriusan dalam berdiskusi. Hasil 

akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi kelompok selesai, dilanjutkan 

diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas memuat langkah generalizing dan 

comparing. Langkah empat dan lima tersebut mengajak siswa mendiskusikan 

mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-sama. Ketika diskusi kelas, 

beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya dengan bersemangat. Suasana 

kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 01 dapat didiskusikan dengan baik 

hingga selesai meskipun memakan waktu lama. Ketiadaan media pada kelas 

eksperimen 2 membuat kegiatan pembelajaran semakin lama. 

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 02 (Lampiran 39). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 



95 

 

 

 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu, beberapa kelompok 

diminta untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada 

tahap ini LDS 02 terdiri atas dua soal, tetapi hingga batas waktu tertentu siswa 

belum menyelesaikan LDS 02. Guru memutuskan untuk menjadikan Soal LDS 02 

sebagai tugas diskusi di rumah. 

Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 01 yang dibacakan oleh guru. Siswa 

diminta untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa 

terlihat antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan 

menonjol. Hanya terdapat beberapa siswa yang tidak mau ketika diminta untuk 

mengemukakan pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan pertama diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 

Soal Kuis 01/E (Lampiran 59). Siswa dapat menyelesaikan Soal Kuis 01/E dengan 

tepat waktu. Siswa diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 1, Latihan 3, dan 

Latihan 5, dan Latihan 7 di LKS Lotus. Siswa juga diberi informasi mengenai 

rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua. Setelah itu, guru 

mengakhiri pertemuan pertama. 

Secara umum pertemuan pertama di kelas eksperimen 2 belum sesuai 

dengan harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu, kontrol 

kelas, dan pembagian kelompok. Waktu diskusi LDS 02 masih kurang sehingga 

siswa belum dapat menyelesaikan LDS 02 dengan tepat waktu. Kegaduhan kelas 
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terjadi ketika pembagian kelompok dan sesekali ketika diskusi kelompok. Siswa 

menyatakan tidak puas mengenai pembagian kelompok secara acak. Siswa 

meminta untuk berkelompok dengan teman yang diinginkan. Namun guru 

menegaskan kepada siswa untuk menerima pembagian kelompok. Ketidak puasan 

tersebut ternyata berakibat pada kurang aktifnya diskusi kelompok. Siswa 

cenderung mengerjakan sendiri-sendiri mengenai tugas kelompok yang diberikan. 

Guru perlu mengingatkan berkali-kali untuk mengkondisikan kelas. Guru 

menyampaikan pertemuan yang akan datang, siswa dapat berpindah kelompok 

sesuai keinginan dan menugasi ketua kelas untuk memandu pembagian kelompok. 

Ada target materi yang belum tercapai, yaitu pendalaman yang termuat pada LDS 

02. Target materi tersebut dijadikan tugas diskusi di rumah dan dibahas pada 

pertemuan kedua kelas eksperimen 2. 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua di kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2 dengan model 

pembelajaran Taba dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013. Guru 

membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan kegiatan awal. 

Sebelumnya, guru membahas mengenai PR yang diberikan pada pertemuan 

pertama. Selanjutnya, sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 25), 

pembelajaran dimulai dengan mengingat kembali mengenai pengelompokan 

segiempat berdasarkan banyaknya pasangan sisi sejajar yang dimiliki. Setelah itu 

guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni 

pengertian dan sifat-sifat dari trapesium dan layang-layang. Guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. 
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Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama-nama segiempat yang digambar guru di papan 

tulis. Setelah itu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu grouping. Siswa diminta 

untuk mengelompokkan jenis-jenis segiempat berdasarkan kreativitas mereka 

secara spontan.  

Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar pengelompokan segiempat yang 

digambarkan guru di papan tulis. Pada akhirnya siswa dapat menemukan bahwa 

pengelompokan tersebut didasarkan pada banyaknya pasangan sisi sejajar yang 

dimiliki segiempat. Guru menyampaikan bahwa materi yang dipelajari pada 

pertemuan kedua adalah pengertian dan sifat-sifat dari kelompok segiempat yang 

memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar yaitu trapesium beserta jenisnya dan 

layang-layang.  

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah 

ini siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 

Siswa diminta untuk mengerjakan LDS 03 (Lampiran 41) mengenai pengertian 

dan sifat-sifat dari trapesium sembarang, trapesium siku-siku, trapesium sama 

kaki, dan layang-layang. Siswa secara berkelompok diminta untuk berdiskusi 

menemukan pengertian dan sifat-sifat dari keempat bangun segiempat tersebut. 

Suasana diskusi pada pertemuan kedua kelas eksperimen 2 berjalan sesuai 

harapan meskipun belum maksimal. Siswa terlihat lebih antusian dibandingkan 

dengan pertemuan pertama. Hasil akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi 
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kelompok selesai, dilanjutkan diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas 

memuat langkah generalizing dan comparing. Langkah empat dan lima tersebut 

mengajak siswa mendiskusikan mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-

sama. Ketika diskusi kelas, beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya. 

Suasana kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 03 dapat didiskusikan 

dengan baik hingga selesai.  

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 04 (Lampiran 43). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu, beberapa kelompok 

diminta untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada 

tahap ini LDS 04 terdiri atas tiga soal, tetapi yang dapat diselesaikan dan 

didiskusikan adalah soal nomor 1. Soal LDS 04 nomor 2 dan 3 dijadikan tugas 

diskusi di rumah. 

Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 02 yang diberikan oleh guru. Siswa diminta 

untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa terlihat 

antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan menonjol. 

Namun masih terdapat siswa yang tidak mau ketika diminta untuk mengemukakan 

pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan pertama diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 
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Soal Kuis 02/E (Lampiran 61). Dalam mengerjakan Soal Kuis, siswa kekurangan 

waktu sehingga butuh perpanjangan waktu melebihi jam pulang sekolah. Siswa 

diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 11 dan Latihan 9 pada LKS Lotus. 

Siswa juga diberi PR LDS 05 (Lampiran 45) mengenai keliling segiempat. Siswa 

diberi informasi mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga. 

Setelah itu, guru mengakhiri pertemuan kedua. 

Secara umum pertemuan kedua di kelas eksperimen 2 sudah sesuai dengan 

harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu dan kontrol kelas. 

Suasana kelas lebih kondusif dibandingkan dengan pertemuan pertama pada kelas 

tersebut. Penentuan anggota kelompok diatur ulang sehingga tidak ada lagi siswa 

yang tidak setuju dengan pengelompokan tersebut. Waktu diskusi LDS 04 masih 

kurang sehingga siswa hanya dapat mendiskusikan nomor satu. Waktu untuk 

mengerjakan Soal Kuis 02/E juga kurang. Kegaduhan kelas terjadi ketika diskusi. 

Guru perlu mengingatkan berkali-kali untuk mengkondisikan kelas. Namun 

demikian, target materi dapat tecapai sesuai dengan rencana. 

4.1.2.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga di kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2 dengan model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 

2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan kegiatan 

awal. Guru menyampaikan menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada 

hari itu, yakni mengenai menemukan rumus keliling dan rumus luas segiempat 

Sebelumnya, guru membahas mengenai PR yang diberikan pada pertemuan kedua 

yaitu PR LDS 05. PR tersebut mengenai bagaimana menemukan rumus luas 
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segiempat. PR dibahas dengan berbantuan GSP. Setelah membahas LDS 05, 

pembelajaran dilanjutkan dengan mengingat kembali konsep luas persegi panjang 

sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 26). 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan sintaks model pembelajaran 

Taba. Langkah pertama dalam model Taba adalah listing, yaitu siswa diminta 

menyebutkan satu pesatu nama-nama segiempat yang digambarkan oleh guru di 

papan tulis. Setelah itu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu grouping. Siswa 

diminta untuk mengelompokkan jenis-jenis segiempat berdasarkan kreativitas 

mereka secara spontan.  

Langkah ketiga adalah labelling, yaitu siswa diarahkan untuk 

mengelompokkan segiempat berdasarkan segiempat mana saja yang dapat 

langsung ditemukan luasnya dengan menggunakan petak dan mana yang bukan. 

Langkah lanjutan dari langkah ketiga adalah data collection. Pada langkah ini 

siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 anak. 

Siswa diminta untuk mengerjakan LDS 06 (Lampirran 47) mengenai menurunkan 

rumus luas segiempat. Siswa secara berkelompok diminta untuk berdiskusi 

membahas LDS 06 tersebut. Suasana diskusi pada pertemuan ketiga kelas 

eksperimen 2 berjalan sesuai harapan. Antusiasme siswa terlihat dengan 

keseriusan dalam berdiskusi. Hasil akhir langkah ini adalah data. Setelah diskusi 

kelompok selesai, dilanjutkan diskusi kelas dipandu oleh guru. Diskusi kelas 

memuat langkah generalizing dan comparing. Langkah empat dan lima tersebut 

mengajak siswa mendiskusikan mengenai data yang telah dikumpulkan bersama-

sama. Ketika diskusi kelas, beberapa siswa berani mengemukakan pendapatnya. 
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Suasana kelas terkendali meskipun sesekali gaduh. LDS 06 dapat didiskusikan 

dengan baik hingga selesai.  

Langkah keenam adalah explaining. Pada tahap ini siswa diminta 

berdiskusi kembali dengan kelompok untuk mengerjakan LDS 07 (Lampiran 49). 

Soal-soal yang diberikan berupa pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif. Pada tahap ini LDS 07 terdiri atas 

tiga soal, tetapi tidak ada soal yang dapat dibahas dikarenakan siswa belum selesai 

mengerjakan. Sehingga  Soal LDS 07 dijadikan tugas diskusi di rumah. 

Langkah ketujuh adalah predicting. Siswa diminta untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan Latihan Soal 03 yang diberikan oleh guru. Siswa diminta 

untuk menjawab dan mendiskusikan mengenai jawaban tersebut. Siswa terlihat 

antusias dan dari kegiatan ini terlihat siswa manakah yang aktif dan menonjol. 

Namun masih terdapat siswa yang tidak mau ketika diminta untuk mengemukakan 

pendapatnya.  

Langkah lanjutan dari langkah ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diminta 

untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang telah 

dipelajari. Pertemuan ketiga diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa diberi 

Soal Kuis 03/E (Lampiran 63). Dalam mengerjakan Soal Kuis, siswa kekurangan 

waktu sehingga butuh perpanjangan waktu melebihi jam pulang sekolah. Siswa 

diberi PR soal nomor 3,4, dan 5 pada Latihan 6, latihan 2, Latihan 8, Latihan 4, 

Latihan 12, dan Latihan 10 pada LKS Lotus. Siswa juga diberi informasi 

mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat. Setelah itu, 

guru mengakhiri pertemuan ketiga. 



102 

 

 

 

Secara umum pertemuan ketiga di kelas eksperimen 2 berjalan sesuai 

dengan harapan. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembagian waktu dan 

kontrol kelas. Suasana kelas gaduh namun masih dapat dikendalikan. Waktu 

diskusi LDS 07 masih kurang sehingga dijadikan PR. Waktu untuk mengerjakan 

Soal Kuis 03/E juga kurang. Target materi dapat tecapai sesuai dengan rencana. 

4.1.2.4 Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat di kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2 dengan 

model pembelajaran Taba berbantuan GSP dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 

18 Mei 2013. Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

kegiatan awal. Sesuai dengan RPP yang disusun (Lampian 27), pembelajaran 

dimulai dengan mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga. Guru menyampaikan bahwa pada pertemuan keempat 

siswa mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

segiempat. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan prolog 

yang memotivasi siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan empat adalah permainan 

matematika. Pada awal kegiatan inti, siswa diminta mengerjakan Latihan Soal 04 

(Lampiran 57). Selanjutnya, siswa bersama-sama menyanyikan lagu gubahan 

berlirikkan segiempat. Lagu-lagu ini dibuat dimaksudkan agar memudahkan siswa 

dalam mempelajari pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas dari 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-

layang.  
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Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 siswa. Pembagian kelompok tersebut ditujukan untuk 

melakukan permainan kelompok. Guru menjelaskan aturan permainan. Guru 

menampilkan tayangan GSP yang berisi soal demi soal. Tiap kelompok yang 

berhasil menemukan jawaban boleh menjawab. Setiap jawaban yang benar akan 

diberi skor sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Setiap jawaban yang salah skor 

akan dikurangi 5. Kelompok yang berhasil mengumpulkan skor terbanyak akan 

mendapatkan hadiah. 

Permainan berjalan dengan lancar. Siswa dengan penuh semangat 

mengikuti permainan dan berusaha agar mendapatkan poin terbanyak. Juara 

pertama diraih oleh kelompok C dengan skor 300, sedangkan juara kedua diraih 

oleh kelompok F dengan skor 200.  

Pada kegiatan penutup, siswa diminta membuat kesimpulan. Siswa 

diminta untuk merenungkan, kemudian menyimpulkan mengenai materi yang 

telah dipelajari. Pertemuan keempat diakhiri dengan evaluasi siswa yakni siswa 

diberi Soal Kuis 04/E (Lampirran 65). Setelah itu, siswa juga diberi informasi 

mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu 

postes kemampuan berpikir kreatif. Guru mengakhiri pertemuan Keempat dan 

berpesan agar siswa mempersiapkan diri untuk mengahadapi postes kemampuan 

berpikir kreatif. 
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4.1.3 Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pembelajaran kelas kontrol terdiri atas pertemuan pertama, kedua, ketiga, 

dan keempat. Selain itu, dua pertemuan sebelum pertemuan pertama diadakan 

pretes kemampuan berpikir kreatif dan penggalian kemampuan prasyarat secara 

berurutan pada tanggal 3 Mei 2013 dan 4 Mei 2013. Setelah pertemuan keempat, 

diadakan postes kemampuan berpikir kreatif pada tanggal 24 Mei 2013. 

4.1.3.1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas VIIC sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013. 

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru 

matematika kelas VII SMP Negeri 1 Jepara. RPP tersebut dapat dilihat pada 

lampiran (Lampiran 28).  

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan langkah 

pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah persiapan (preparation). 

Pada langkah tersebut guru menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan 

prolog yang memotivasi siswa. Pada langkah tersebut siswa juga diingatkan 

mengenai materi prasyarat diantaranya adalah dalil Pythagoras dan jenis-jenis 

bangun datar. Setelah itu guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari 

pada hari itu, yakni mengenai jajargenjang dan persegi panjang. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu mengenai pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan 

rumus luas dari jajargenjang dan persegi panjang. Langkah selanjutnya, yaitu 

korelasi (correlation). Pada langkah tersebut siswa diberi contoh yang berkaitan 
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dengan kehidupan sehari-hari mengenai jajargenjang dan persegi panjang. Setelah 

diberi contoh, pembelajaran dilanjutkan pada langkah keempat yaitu 

menyimpulkan (generalization). Siswa bersama guru menyimpulkan inti dari 

materi yang dipelajari pada hari itu. Setelah itu siswa diberi soal latihan yang 

diambil dari LKS Lotus, yaitu soal nomor 1,2, dan 3 pada Latihan 5, Latihan 6, 

Latihan 1, dan Latihan 2. Langkah terakhir pada model pembelajaran ekspositori 

adalah mengaplikasikan (application). Pada langkah tersebut siswa diberi Soal 

Kuis 01/K yang dapat dilihat pada Lampiran 67. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung lancar meskipun kegaduhan sesekali 

terjadi di dalam kelas. Selama pembelajaran siswa menyimak dengan baik. 

Kegiatan pembelajaran diakhiri oleh guru. Siswa diberi PR untuk mengerjakan 

soal nomor 4 dan 5 dari Latihan 5, Latihan 6, Latihan 1, dan Latihan 2 pada LKS 

Lotus. 

4.1.3.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua di kelas VIIC sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013. 

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru matematika 

kelas VII SMP Negeri 1 Jepara. RPP tersebut dapat dilihat pada lampiran 

(Lampiran 29).  

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

pembahasan PR yang diberikan pada pertemuan pertama. Setelah itu 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks model pembelajaran ekspositori. 

Langkah pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah persiapan 
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(preparation). Pada langkah tersebut guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. Setelah itu guru menyampaikan 

judul materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni mengenai belah ketupat dan 

persegi. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu mengenai pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan 

rumus luas dari belah ketupat dan persegi. Langkah selanjutnya, yaitu korelasi 

(correlation). Pada langkah tersebut siswa diberi contoh yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari mengenai belah ketupat dan persegi. Setelah diberi contoh, 

pembelajaran dilanjutkan pada langkah keempat yaitu menyimpulkan 

(generalization). Siswa bersama guru menyimpulkan inti dari materi yang 

dipelajari pada hari itu. Setelah itu siswa diberi soal latihan yang diambil dari 

LKS Lotus, yaitu soal nomor 1,2, dan 3 pada Latihan 7, Latihan 8, Latihan 3, dan 

Latihan 4. Langkah terakhir pada model pembelajaran ekspositori adalah 

mengaplikasikan (application). Pada langkah tersebut siswa diberi Soal Kuis 02/K 

yang dapat dilihat pada Lampiran 61. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung kurang lancar dikarenakan siswa 

merasa bosan. Guru memberikan selingan-selingan agar siswa tidak bosan. Soal 

latihan yang diberikan tidak memungkinkan untuk dibahas pada pertemuan 

tersebut, sehingga dibahas pada pertemuan ketiga sekaligus dengan PR. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri oleh guru. Siswa diberi PR untuk mengerjakan soal nomor 

4 dan 5 dari Latihan 5, Latihan 6, Latihan 1, dan Latihan 2 pada LKS Lotus. 
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4.1.3.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga di kelas VIIC sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2013. 

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru matematika 

kelas VII SMP Negeri 1 Jepara. RPP tersebut dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

pembahasan soal latihan dan PR yang diberikan pada pertemuan kedua. Setelah 

itu pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks model pembelajaran 

ekspositori. Langkah pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah 

persiapan (preparation). Pada langkah tersebut guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. Setelah itu guru 

menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni mengenai 

trapesium dan layang-layang. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu mengenai pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan 

rumus luas dari trapesium dan layang-layang. Trapesium diperinci dalam tiga 

jenis, yaitu trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. 

Langkah selanjutnya, yaitu korelasi (correlation). Pada langkah tersebut siswa 

diberi contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai trapesium 

dan layang-layang. Setelah diberi contoh, pembelajaran dilanjutkan pada langkah 

keempat yaitu menyimpulkan (generalization). Siswa bersama guru 

menyimpulkan inti dari materi yang dipelajari pada hari itu. Setelah itu siswa 

diberi soal latihan yang diambil dari LKS Lotus, yaitu soal nomor 1,2, dan 3 pada 
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Latihan 11, Latihan 12, Latihan 9, dan Latihan 10. Langkah terakhir pada model 

pembelajaran ekspositori adalah mengaplikasikan (application). Pada langkah 

tersebut siswa diberi Soal Kuis 03/K yang dapat dilihat pada Lampiran 63. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung kurang lancar dikarenakan siswa 

merasa bosan. Suasana yang gaduh menyita waktu belajar sehingga latihan soal 

yang diberikan tidak dibahas pada pertemuan ini. Kegiatan pembelajaran diakhiri 

oleh guru. Siswa diberi PR untuk mengerjakan soal nomor 4 dan 5 dari Latihan 

11, Latihan 12, Latihan 9, dan Latihan 10 pada LKS Lotus. 

4.1.3.4 Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat di kelas VIIC sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013. 

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru matematika 

kelas VII SMP Negeri 1 Jepara. RPP tersebut dapat dilihat pada Lampiran 31.  

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

pembahasan soal latihan dan PR yang diberikan pada pertemuan ketiga. Setelah 

itu pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks model pembelajaran 

ekspositori. Langkah pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah 

persiapan (preparation). Pada langkah tersebut guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, manfaat, dan prolog yang memotivasi siswa. Setelah itu guru 

menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada hari itu, yakni mengenai 

menyelesaikan soal-soal segiempat. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Dengan tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali kepada siswa mengenai materi segiempat yang telah 
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dibeikan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Langkah selanjutnya, yaitu 

korelasi (correlation). Pada langkah tersebut siswa diberi contoh yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari mengenai segiempat. Setelah diberi contoh, 

pembelajaran dilanjutkan pada langkah keempat yaitu menyimpulkan 

(generalization). Siswa bersama guru menyimpulkan inti dari materi segiempat. 

Setelah itu siswa diberi soal latihan yang diambil dari LKS Lotus, yaitu Uji 

Kompetensi. Langkah terakhir pada model pembelajaran ekspositori adalah 

mengaplikasikan (application). Pada langkah tersebut siswa diberi Soal Kuis 04/K 

yang dapat dilihat pada Lampiran 65. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung kurang lancar. Suasana yang gaduh 

menyita waktu belajar. Kegiatan pembelajaran diakhiri oleh guru. Siswa diberi 

informasi bahwa pada pertemuan selanjutnya siswa diberi postes kemampuan 

berpikir kreatif. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

sampel berasal dari populasi yang memiliki kondisi yang sama atau tidak. Data 

awal yang digunakan adalah nilai ujian akhir semester gasal siswa kelas VIIB, 

VIIC, dan VIID SMP Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2012/2013 (Lampiran 5). 

Ketiga kelas tersebut telah terambil sebagai sampel dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Hasil dari pengambilan sampel sacara acak adalah kelas 

VIIB terambil sebagai kelas eksperimen 1, kelas VIID sebagai kelas eksperimen 
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2, dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol. Analisis yang dilakukan pada data awal 

ketiga kelompok sampel tersebut adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

ANAVA kesamaan rata-rata. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah nilai ujian 

akhir semester gasal pada siswa kelas VIIB, VIIC, dan VIID SMP Negeri 1 Jepara 

tahun pelajaran 2012/2013 berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji yang digunakan dalam uji normalitas adalah uji chi-kuadrat. Hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Hasil dari uji normalitas data awal kelas VIIB, VIIC, dan VIID SMP 

Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan uji chi-kuadrat 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal Kelompok Sampel 

Kategori   
      

   
     

  Kesimpulan 

Data awal kelas eksperimen 1 7,81 9,49 
data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Data awal kelas eksperimen 2 5,90 9,49 
data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Data awal kelas kontrol 6,76 9,49 
data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh   
      

  7,81 untuk kelas eksperimen 

1. Jika      dan      maka didapatkan   
     

     . Jadi H0 diterima, 
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artinya kelas eksperimen 1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan yang lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Untuk kelas eksperimen 2 diperoleh   
      

  5,90. Jika      dan 

     maka didapatkan   
     

     . Jadi H0 diterima, artinya kelas 

eksperimen 2 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan yang 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Untuk kelas kontrol diperoleh   
      

  6,76. Jika      dan      

maka didapatkan   
     

     . Jadi H0 diterima, artinya kelas kontrol berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan yang lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan mengetahui homogenitas 

varians dari nilai ujian akhir semester gasal kelompok sampel, yaitu kelas VIIB, 

VIIC, dan VIID SMP Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2012/2013. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

       
    

    
  (varians antar kelompok sama); 

     paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

  
  = varians data awal kelas eksperimen 1; 

  
  = varians data awal kelas eksperimen 2; 

  
  = varians data awal kelas kontrol. 

Hasil pengujian homogenitas data awal dari sampel disajikan pada Tabel 

4.2. Uji homogenitas yang dilakukakan menggunakan uji bartlett 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

  
      

        
     

 Kriteria Homogen Kesimpulan 

4,2330 5% 2 5,99   
      

   
     

 data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat   
      

        sedangkan      dan 

derajat kebebasan      sehingga diperoleh   
     

   
        

     . Karena 

  
      

          
     

      maka H0 diterima atau varians ketiga kelas 

sampel sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata ketiga kelompok 

sampel adalah uji ANAVA. Uji tersebut dilakukan dengan tujuan mengetahui 

apakah data awal dari sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

           ; 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

 

Keterangan: 

   = rata-rata data awal kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata data awal kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata data awal kelas kontrol. 

 

Uji kesamaan rata-rata yang dilakukan menggunakan uji ANAVA. Hasil 

pengujian kesamaan rata-rata data awal ketiga kelompok sampel kelas VIIB, 

VIIC, dan VIID SMP Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2012/2013 disajikan pada 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 552836 552836 

0,47462 Antar Kelompok 2 195,6458 97,8229 

Dalam Kelompok 114 23496 206,1066 

Total 117 576528 - - 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa               . Jika     , 

       ,             diperoleh                            . Karena 

               , maka H0 diterima atau data memiliki rata-rata yang sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata, 

hasilnya adalah data sampel yang diuji berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal, memiliki varians yang sama (homogen), dan memiliki rata-rata yang 

sama. Jadi sampel yang telah diambil dengan teknik cluster random sampling 

dapat dikatakan secara umum memiliki kemampuan awal yang sama. Apabila 

kemampuan yang dimiliki ketiga kelas sampel sama, maka ketiga kelas sampel 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

4.2.2 Analisis Data Kemampuan Berpikir Kreatif 

Untuk menguji hipotesis, dibutuhkan data kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Data yang dibutuhkan adalah nilai pretes dan postes kemampuan berpikir 

kreatif. Keduanya digunakan dalam pengujian hipotesis 6, yaitu uji peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan pada pengujian hipotesis 1, hipotesis 2, 

hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 dibutuhkan data nilai postes kemampuan 

berpikir kreatif saja. 
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4.2.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

data untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan 

statistik mana yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menguji 

normalitas data sampel digunakan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Jika   
      

   
     

 dengan derajat kebebasan dk = k – 3 maka data 

berdistribusi normal. Hasil analisis uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kategori   
      

   
     

  Kesimpulan 

Pretes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 1 
8,39 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Pretes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 2 
8,88 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Pretes kemampuan berpikir 

kreatif kelas kontrol 
8,62 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Postes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 1 
8,77 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Postes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 2 
7,52 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 

Postes kemampuan berpikir 

kreatif kelas kontrol 
5,23 9,49 

data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa data pretes kemampuan 

berpikir kreatif kelas eksperimen 1   
      

     , sedangkan   
     

     . 

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima 

sehingga data pretes kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen 1 berasal 

dari populasi berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 79. 

Hasil perhitungan normalitas data pretes kelas eksperimen 2 diperoleh 

  
      

     , sedangkan   
     

     . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima sehingga data pretes kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas eksperimen 2 berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 80. 

Hasil perhitungan normalitas data pretes kelas kontrol diperoleh 

  
      

     , sedangkan   
     

     . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima sehingga data pretes kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas kontrol berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 81. 

Hasil perhitungan normalitas data postes kelas eksperimen 1 diperoleh 

  
      

     , sedangkan   
     

     . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima sehingga data postes kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas eksperimen 1 berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 83. 
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Hasil perhitungan normalitas data postes kelas eksperimen 2 diperoleh 

  
      

     , sedangkan   
     

     . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima sehingga data postes kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas eksperimen 2 berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 84. 

Hasil perhitungan normalitas data postes kelas kontrol diperoleh 

  
      

     , sedangkan   
     

     . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai   
      

   
     

. Jadi,    diterima sehingga data postes kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas kontrol berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 85. 

4.2.2.2 Analisis Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 1) 

Analisis hipotesis 1 menggunakan uji proporsi (uji satu pihak, pihak 

kanan). Uji tersebut dilakukan untuk menguji apakah proporsi ( ) kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen 1 mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif   

  kurang  dari 75%). 

               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif  

   mencapai 75%) 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                dengan nilai 

       untuk     . Hasil uji proporsi uji satu pihak (pihak kanan) pada kelas 

eksperimen 1 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Proporsi Kelas Eksperimen 1 

                 Kriteria Artinya 

2,1909 5% 1,64                
proporsi nilai kemampuan berpikir 

kreatif siswa mencapai 75% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa                sedangkan dengan 

     diperoleh                         . Hal tersebut menunjukkan 

bahwa               . Jadi    ditolak, artinya proporsi nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba berbantuan GSP dapat 

mencapai ketuntasan belajar klasikal pada materi pokok segiempat yaitu sebesar 

75%. Hasil tersebut membuktikan diterimanya hipotesis 1 pada penelitian ini. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 86. 

4.2.2.3 Analisis Hipotesis 2 (Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 2) 

Analisis hipotesis 2 menggunakan uji proporsi (uji satu pihak, pihak 

kanan). Uji tersebut dilakukan untuk menguji apakah proporsi ( ) kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen 2 mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif   

  kurang  dari 75%). 

               (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif  

   mencapai 75%) 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                dengan nilai 

       untuk     . Hasil uji proporsi (uji satu pihak, pihak kanan) pada kelas 

eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Proporsi Kelas Eksperimen 2 

                 Kriteria Artinya 

1,6858 5% 1,64                
proporsi nilai kemampuan berpikir 

kreatif siswa mencapai 75% 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa                sedangkan dengan 

     diperoleh                         . Hal tersebut menunjukkan 

bahwa               . Jadi    ditolak artinya proporsi nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba dapat mencapai ketuntasan 

belajar klasikal pada materi pokok segiempat yaitu sebesar 75%. Hasil tersebut 

membuktikan diterimanya hipotesis 2 pada penelitian ini. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 87. 

4.2.2.4 Analisis Hipotesis 3 (Uji Beda Rata-rata dengan ANAVA) 

Untuk menguji perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

antara kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol 

digunkan ANAVA satu arah. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

            ; 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika                             

dimana                     didapat dari daftar distribusi F dengan peluang       

untuk        dan                 . Hasil uji ANAVA yang dilakukan 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Beda Rata-rata dengan ANAVA 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 694232,1047 694232,1047 

12,8267 Antar Kelompok 2 4270,7091 2135,3545 

Dalam Kelompok 114 18978,4362 166,4775 

Total 117 717481,2500 - - 

 

Dari hasil perhitungan ANAVA satu arah yang dilakukan diperoleh nilai 

               . Harga tersebut dikonsultasikan dengan taraf signifikansi 5% 

dan                  , diperoleh              . Dengan 

demikian,                               sehingga H0 ditolak. Arti dari 

hasil perhitungan tersebut adalah paling sedikit terdapat satu pasang mean yang 

berbeda nyata atau signifikan. Hasil tersebut membuktikan diterimanya hipotesis 

3 pada penelitian ini. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

88. 

4.2.2.5 Analisis Hipotesis 4 dan Hipotesis 5 (Uji Lanjut dengan LSD) 

Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui kelompok sampel manakah yang 

memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Uji yang digunakan adalah uji Least 

Significance Difference (LSD).  

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: 
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Keterangan: 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2; 

   = rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah jika         

 
 

 maka terdapat perbedaan 

yang signifikan pada pasangan tersebut. Hasil uji lanjut LSD dapat dilihat pada 

Tabel 4. 8. 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa selisih rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 adalah 6,05 dan nilai     

 
 

 

adalah 5,8258. Dengan kata lain berlaku         

 
 

. Makna dari hasil tersebut 

adalah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikenai model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP dibandingkan dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran Taba berbeda signifikan. 

Dari perbedaan yang signifikan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa materi pokok segiempat pada pembelajaran 

yang menggunakan model Taba berbantuan GSP lebih baik dari pada 

pembelajaran yang hanya menggunakan model Taba. Hasil tersebut membuktikan 

diterimanya hipotesis 4 pada penelitian ini. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Lanjut dengan LSD 

Pasangan Pengujian         

 
 

 Kriteria Kesimpulan 

Kelas Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 
6,05 5,8258         

 
 

 terdapat perbedaan rata-

rata yang signifikan 

Kelas Eksperimen 2 dan 

Kontrol 
8,60 6,9329         

 
 

 terdapat perbedaan rata-

rata yang signifikan 

Kelas Eksperimen 1 dan 

Kontrol 
14,64 6,9713         

 
 

 terdapat perbedaan rata-

rata yang signifikan 
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Selisih rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 2 dan 

kontrol adalah 8,60 dan nilai     

 
 

 adalah 6,9329. Dengan kata lain berlaku 

        

 
 

. Makna dai hasil tersebut adalah rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran Taba dibandingkan dengan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran 

ekspositori berbeda signifikan. Dari perbedaan yang signifikan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa materi pokok 

segiempat pada pembelajaran yang menggunakan model Taba lebih baik dari pada 

pembelajaran yang menggunakan model ekspositori. Hasil tersebut membuktikan 

diterimanya hipotesis 5 pada penelitian ini. 

Selisih rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1 dan 

kontrol adalah 14,64 dan nilai     

 
 

 adalah 6,9713. Dengan kata lain berlaku 

        

 
 

. Makna dari hasil tersebut adalah rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran Taba berbantuan GSP 

dibandingkan dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikenai 

model pembelajaran ekspositori berbeda signifikan. Dari perbedaan yang 

signifikan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa materi pokok segiempat pada pembelajaran yang menggunakan model Taba 

berbantuan GSP lebih baik dari pada pembelajaran yang menggunakan model 

ekspositori. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 89. 
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4.2.2.6 Analisis Hipotesis 6 (Uji Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif) 

4.2.2.6.1 Kriteria Gain Ternormalisasi 

Untuk mengukur besarnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

digunakan kriteria gain ternormalisasi. Ada tiga kategori peningkatan, yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Uji gain yang dilakukan berlaku pada sampel itu 

sendiri, tidak dapat diberlakukan pada populasi. 

4.2.2.6.1.1 Kriteria Gain Ternormalisasi pada Kelas Eksperimen 1 

Uji gain dilakukan untuk mengukur besarnya peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif secara klasikal, secara individual, dan peningkatan setiap indikator 

berpikir kreatif pada kelas eksperimen 1. Data yang digunakan adalah pretes dan 

postes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1. 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara klasikal dan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

    
           

         
 

           

         
       

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh         . Hal tersebut 

menunjukkan bahwa            . Jadi gain ternormalisasi termasuk kedalam 

kategori sedang. Artinya kemampuan berpikir kreatif kelas eksprimen 1 

meningkat dengan kategori sedang. Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 90. 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara individual untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif setiap siswa di kelas eksperimen 1. 
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Tabel 4.9 merupakan tabel rekapitulasi uji peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 1 secara individual.  

Tabel 4.9 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Eksperimen 1 Secara Individual 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  2 5,0% 

Sedang 15 37,5% 

Tinggi 23 57,5% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan Tabel 4.9 diperoleh 5,0% 

siswa kelas eksperimen 1 mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

dalam kategori rendah, 37,5% siswa dalam kategori sedang, dan 57,5% siswa 

dalam kategori tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 90. 

(3) Peningkatan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kriteria gain ternormalisasi setiap indikator berpikir kreatif dihitung untuk 

mengetahui besarnya peningkatan setiap indikator. Hasil perhitungan tersebut 

disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Nomor 

Soal 
Indikator Pretes Postes     

Kriteria 

Gain 

1 Kelancaran (fluency)  87,81 97,50 0,79 Tinggi 

2 Keluwesan (Flexibility) 72,75 86,00 0,49 Sedang 

3 Kerincian (Elaboration) 31,88 80,63 0,72 Tinggi 

4 Keaslian (Originality) 22,75 74,75 0,67 Sedang 

 

Berdasarkan data  yang disajikan pada Tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas eksperimen 1 

meningkat dengan kategori tinggi dimana         . Kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas eksperimen 1 meningkat dengan 
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kategori sedang dengan         . Kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

indikator kerincian kelas eksperimen 1 meningkat dengan kategori tinggi dimana 

        . Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian 

kelas eksperimen 1 meningkat dengan kategori sedang dimana         . 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 90. 

4.2.2.6.1.2 Kriteria Gain Ternormalisasi pada Kelas Eksperimen 2 

Uji gain dilakukan untuk mengukur besarnya peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif secara klasikal, secara individual, dan peningkatan setiap indikator 

berpikir kreatif pada kelas eksperimen 2. Data yang digunakan adalah pretes dan 

postes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 2. 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara klasikal dan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

    
           

         
 

           

         
       

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh         . Hal tersebut 

menunjukkan bahwa            . Jadi gain ternormalisasi termasuk kedalam 

kategori sedang. Artinya kemampuan berpikir kreatif kelas eksprimen 2 

meningkat dengan kategori sedang. Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 91. 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara individual untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif setiap siswa di kelas eksperimen 2. 
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Tabel 4.11 merupakan tabel rekapitulasi uji peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen 2 secara individual.  

Tabel 4.11 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Eksperimen 2 Secara Individual 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  0 0,0% 

Sedang 23 60,53% 

Tinggi 15 39,47% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan Tabel 4.11 diperoleh 0,0% 

siswa kelas eksperimen 2 mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

dalam kategori rendah, 60,53% siswa dalam kategori sedang, dan 39,47% siswa 

dalam kategori tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 91. 

(3) Peningkatan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kriteria gain ternormalisasi setiap indikator berpikir kreatif dihitung untuk 

mengetahui besarnya peningkatan setiap indikator. Hasil perhitungan tersebut 

disajikan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Eksperimen 2 

Berdasarkan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Nomor Soal Indikator Pretes Postes     Kriteria Gain 

1 Kelancaran (fluency)  36,18 91,45 0,87 Tinggi 

2 Keluwesan (Flexibility) 40,26 64,21 0,40 Sedang 

3 Kerincian (Elaboration) 30,26 78,29 0,69 Sedang 

4 Keaslian (Originality) 19,47 80,00 0,75 Tinggi 

 

Berdasarkan data  yang disajikan pada Tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas eksperimen 2 

meningkat dengan kategori tinggi dimana         . Kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas eksperimen 2 meningkat dengan 
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kategori sedang dengan         . Kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

indikator kerincian kelas eksperimen 2 meningkat dengan kategori sedang dimana 

        . Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian 

kelas eksperimen 2 meningkat dengan kategori tinggi dimana         . 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 91. 

4.2.2.6.1.3 Kriteria Gain Ternormalisasi pada Kelas Kontrol 

Uji gain dilakukan untuk mengukur besarnya peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif secara klasikal, secara individual, dan peningkatan setiap indikator 

berpikir kreatif pada kelas kontrol. Data yang digunakan adalah pretes dan postes 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas kontrol. 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara klasikal dan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

    
           

         
 

           

         
       

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh         . Hal tersebut 

menunjukkan bahwa            . Jadi gain ternormalisasi termasuk kedalam 

kategori sedang. Artinya kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol meningkat 

dengan kategori sedang. Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 92. 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Kriteria gain ternormalisasi dihitung secara individual untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif setiap siswa di kelas kontrol. Tabel 4.13 
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merupakan tabel rekapitulasi uji peningkatan kemampuan berpikir kreatif kelas 

kontrol secara individual.  

Tabel 4.13 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Kontrol Secara Individual 

Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  12 30,77% 

Sedang 20 51,28% 

Tinggi 7 17,95% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan Tabel 4.13 diperoleh 30,77% 

siswa kelas kontrol mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif dalam 

kategori rendah, 51,28% siswa dalam kategori sedang, dan 17,95% siswa dalam 

kategori tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 92. 

(3) Peningkatan Tiap Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kriteria gain ternormalisasi tiap indikator berpikir kreatif dihitung untuk 

mengetahui besarnya peningkatan tiap indikator. Hasil perhitungan tersebut 

disajikan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Kontrol 

Berdasarkan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Nomor Soal Indikator Pretes Postes     Kriteria Gain 

1 Kelancaran (fluency)  82,69 88,46 0,33 Sedang 

2 Keluwesan (Flexibility) 51,54 53,59 0,04 Rendah 

3 Kerincian (Elaboration) 26,92 73,72 0,64 Sedang 

4 Keaslian (Originality) 11,28 64,10 0,60 Sedang 

 

Berdasarkan data  yang disajikan pada Tabel 4.14 diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas kotrol 

meningkat dengan kategori sedang dimana         . Kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas kontrol meningkat dengan kategori 
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rendah dengan         . Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator 

kerincian kelas eksperimen 2 meningkat dengan kategori sedang dimana     

    . Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian kelas 

eksperimen 2 meningkat dengan kategori sedang dimana         . Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 92. 

4.2.2.6.2 Uji Beda Rata-rata Berpasangan 

Setelah uji gain, uji beda rata-rata berpasangan juga dilakukan dengan 

tujuan mengetahui apakah kemampuan akhir siswa berbeda signifikan dengan 

kemampuan awalnya. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam 

berpikir kreatif tidak lebih baik dibandingkan kemampuan 

awal; 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam 

berpikir kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

4.2.2.6.2.1 Uji Beda Rata-rata Berpasangan pada Kelas Eksperimen 1 

Uji beda rata-rata berpasangan pada kelas eksperimen 1 dilakukan untuk 

mengetahui apakah kemampuan akhir siswa lebih baik atau tidak dibandingkan 

dengan kemampuan awalnya. Tabel 4.15 merupakan tabel hasil uji beda rata-rata 

berpasangan pada kelas eksperimen 1. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Beda Rata-rata Berpasangan Kelas Ekeperimen 1 

                             Kriteria Kesimpulan 

15,7237 5% 39 0,95 1,682                
kemampuan akhir lebih 

baik dibandingkan 

kemampuan awal 

 



129 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa                . 

Sedangkan dengan              diperoleh             . Jadi berlaku 

               dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

akhir siswa kelas eksperimen 1 dalam berpikir kreatif lebih baik dibandingkan 

kemampuan awal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 90. 

4.2.2.6.2.2 Uji Beda Rata-rata Berpasangan pada Kelas Eksperimen 2 

Uji beda rata-rata berpasangan pada kelas eksperimen 2 dilakukan untuk 

mengetahui apakah kemampuan akhir siswa lebih baik atau tidak dibandingkan 

dengan kemampuan awalnya. Tabel 4.16 merupakan tabel hasil uji beda rata-rata 

berpasangan pada kelas eksperimen 2. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Beda Rata-rata Berpasangan Kelas Ekeperimen 2 

                             Kriteria Kesimpulan 

23,5410 5% 37 0,95 1,686                
kemampuan akhir lebih 

baik dibandingkan 

kemampuan awal 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa                . 

Sedangkan dengan              diperoleh             . Jadi berlaku 

               dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

akhir siswa kelas eksperimen 2 dalam berpikir kreatif lebih baik dibandingkan 

kemampuan awal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 91. 

4.2.2.6.2.3 Uji Beda Rata-rata Berpasangan pada Kelas Kontrol 

Uji beda rata-rata berpasangan pada kelas kontrol dilakukan untuk 

mengetahui apakah kemampuan akhir siswa lebih baik atau tidak dibandingkan 
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dengan kemampuan awalnya. Tabel 4.17 merupakan tabel hasil uji beda rata-rata 

berpasangan pada kelas kontrol. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Beda Rata-rata Berpasangan Kelas Kontrol 

                             Kriteria Kesimpulan 

9,5295 5% 38 0,95 1,684                
kemampuan akhir lebih 

baik dibandingkan 

kemampuan awal 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa               . Sedangkan 

dengan              diperoleh             . Jadi berlaku         

       dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan akhir siswa 

kelas kontrol dalam berpikir kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 92. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan analisis nilai ujian akhir semester gasal diketahui bahwa data 

dari ketiga kelas berdistribusi normal dan homogen. Uji kesamaan rata-rata 

menunjukkan bahwa nilai         lebih kecil dari        sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata nilai ketiga kelas tidak berbeda signifikan. Dari hasil 

ketiga uji tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel yang diambil berasal 

dari keadaan awal yang sama. Selanjutnya ketiga sampel tersebut diberi perlakuan 

yang berbeda. Kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 1 dikenai model 

pembelajaran Taba berbantuan GSP, kelas VIID sebagai kelas eksperimen 2 

dikenai model pembelajaran Taba, dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol dikenai 

model pembelajaran ekspositori. 
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Ketiga kelompok sampel diberi pretes dan postes kemampuan berpikir 

kreatif dengan instrumen yang sama. Nilai pretes dan postes ketiga kelompok 

sampel tersebut selanjutnya diuji normalitas untuk menentukan statistika mana 

yang digunakan. Hasil uji normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa nilai 

pretes dan postes ketiga kelompok sampel berdistribusi normal dan homogen. 

Statistika yang digunakan dalam kondisi tersebut adalah statistika parametrik. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik dapat digeneralisir ke 

dalam populasi, kecuali untuk perhitungann kriteria gain ternormalisasi. 

Pretes dan postes kemampuan berpikir kreatif diberikan kepada kelas 

ekperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Instrumen tes yang digunakan 

sebelumnya telah diujicobakan di kelas VIIIA SMP Negeri 1 Jepara. Dari hasil uji 

coba delapan soal, digunakan empat soal yang memenuhi kriteria. Instrumen tes 

tersebut berbentuk soal uraian.  

Salah satu teori belajar yang mendasari penelitian ini adalah teori Bruner. 

Bruner melakukan penelitian dan menghasilkan empat dalil, yaitu dalil 

penyusunan, dalil notasi, dalil kekontrasan dan dalil keanekaragaman, serta dalil 

pengaitan (Suherman, 2003: 44-47). Model pembelajaran Taba menekankan pada 

perkembangan daya nalar siswa dan hal tersebut sesuai dengan dalil penyusunan. 

Siswa dipandu dengan petanyaan-pertanyaan sehingga siswa dapat menyusun 

representasinya sendiri. Dalam pembahasan materi segiempat, guru menggunakan 

notasi-notasi yang mudah dipahami siswa dalam mewakili suatu konsep semisal 

konsep luas dan keliling bangun segiempat. Penggunaam notasi yang tidak rumit 



132 

 

 

 

dapat mempermudah penerimaan siswa terhadap materi dan hal tersebut sesuai 

dengan dalil notasi. 

Dalam pembahasan materi, guru memberikan contoh yang beraneka ragam 

dan memberikan yang bukan contoh dari suatu konsep. Hal tersebut sesuai dengan 

dalil kekontrasan dan keanekaragaman Bruner.  Misalkan pada pertemuan kedua 

di kelas eksperimen 1, guru menyajikan tayangan GSP seperti pada Gambar 4.1. 

Selain trapesium a, b, dan c, guru menyajikan trapesium f  yang posisinya tidak 

seperti trapesim pada umumnya. Segiempat e merupakan segiempat yang 

memiliki dua pasang sisi berdekata yang sama panjang. Namun, segiempat e 

bukan merupakan layang-layang. Dalam hal ini guru menunjukkan pada siswa 

manakah yang termasuk layang-layang dan manakah yang bukan. Layang-layang 

merupakan segiempat yang memiliki dua pasang sisi berdekatan yang sama 

panjang dan merupakan segiempat konveks. Sedangkan, segiempat e bukan 

merupakan segiempat konnveks melainkan segiempat konkaf. Pemberian contoh 

yang beraneka ragam dan pemberian yang bukan contoh dapat membantu siswa 

dalam membangun pemahamannya sendiri secara utuh. 

 

Gambar 4.1 Cuplikan Tampilan GSP 
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Langkah pengumpulan data dalam model pembelajaran Taba adalah data 

collection. Pada langkah tersebut, diskusi kelas menghasilkan data dalam bentuk 

tabel. Tabel tersebut memuat informasi mengenai bangun datar segiempat yang 

dibahas. Setelah terbentuk tabel, langkah model pembelajara selanjutnya adalah 

generalizing. Pada langkah tersebut siswa diminta untuk membangun kesimpulan 

umum yang ditunjukkan tabel. Langkah berikutnya adalah comparing, yakni 

siswa diminta untuk menganilisis data lebih dalam. Siswa diminta untuk 

menganalisis antarkategori dalam membangun kesimpulan yang lebih mendalam. 

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan dalil pengaitan Bruner. 

Selain teori Bruner, teori Piaget juga dijadikan dasar dalam penelitian ini. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan kelas ekperimen 2 menganut tiga 

prinsip utama dalam pembelajaran menurut Piaget (Sugandi, 2008: 35-36). Prinsip 

pertama adalah belajar aktif, yakni pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 

siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri. Model pembelajaran Taba 

menciptakan suasana yang mendukung perkembangan kemampuan berpikir 

kreatif siswa secara mandiri. Model pembelajaran Taba juga memenuhi prinsip 

pembelajaran Piaget  yang kedua, yakni siswa dikondisikan untuk dapat 

melakukan interaksi sosial dengan diskusi kelompok. Selain untuk belajar 

berinteraksi sosial, diskusi kelompok juga mengantarkan siswa pada 

perkembangan kognitif yang mengarah pada banyak alternatif pandangan 

sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa. Prinsip ketiga yaitu pmbelajaran 

bermakna juga menjadi dasar dalam penelitian ini. Siswa yang memperoleh 
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pengetahuan dengan pengalamannya sendiri dapat menjadikan pembelajaran lebih 

bemakna. 

 Diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang heterogen menciptakan 

kondisi yang memungkinkan siswa saling mentransfer pengetahuan. Dengan 

pembagian kelompok heterogen, tugas yang sulit untuk dipecahkan secara mandiri 

dapat dipecahkan lebih mudah dengan bimbingan guru atau anggota kelompok 

lain yang lebih mampu. Hal tersebut sesuai dengan ide Vygotsky yaitu zone of 

proximal development (ZPD) (Rifa’i et al., 2009: 35). 

4.3.1 Model Pembelajaran Taba Berbantuan GSP dan Model Pembeajaran 

Taba Mencapai Ketuntasan 

Ketuntasan belajar klasikal yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Jepara adalah 75%. Persentase tersebut sesuai 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal minimum yang ideal. Ketuntasan 

belajar individual yang ditetapkan oleh sekolah untuk pelajaran matematika 

adalah 72. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pembelajaran pada kelas eksperimen 1 

menggunakan model pembelajaran Taba berbantuan GSP dan kelas eksperimen 2 

menggunakan model pembelajaran Taba, memenuhi ketuntasan belajar klasikal 

yaitu setidaknya 75% siswa mencapai ketuntasan belajar individual yaitu 72. 

Ketuntasan belajar klasikal yang dicapai oleh kedua kelas eksperimen terlihat 

pada hasil uji proporsi satu pihak pada kedua kelas tersebut. 

Pada kelas eksperimen 1 diperoleh                sedangkan dengan 

     diperoleh                         . Jadi                sehingga 

   ditolak. Penolakan    memiliki arti bahwa proporsi nilai kemampuan berpikir 
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kreatif siswa pada pembelajaran model Taba berbantuan GSP dapat mencapai 

ketuntasan belajar klasikal pada materi pokok segiempat yaitu sebesar 75%. Hasil 

tersebut membuktikan diterimanya hipotesis 1 pada penelitian ini. 

Pada kelas eksperimen 2 diperoleh                sedangkan dengan 

     diperoleh                         . Jadi                sehingga 

   ditolak. Penolakan    memiliki arti bahwa proporsi nilai kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada pembelajaran model Taba dapat mencapai ketuntasan belajar 

klasikal pada materi pokok segiempat yaitu sebesar 75%. Hasil tersebut 

membuktikan diterimanya hipotesis 2 pada penelitian ini. 

Pada kelas kontrol diperoleh                  sedangkan dengan 

     diperoleh                         . Jadi                sehingga 

   diterima. Penerimaan    memiliki arti bahwa proporsi nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model ekspositori tidak mencapai 

ketuntasan belajar klasikal pada materi pokok segiempat.  

Berdasarkan hasil postes kemampuan berpikir kreatif yang telah dilakukan 

di kelas eksperimen 1 yakni kelas VIIB, dari 40 siswa terrdapat 36 siswa yang 

berhasil memperoleh nilai diatas 72 atau dengan kata lain 90% siswa mencapai 

ketuntasan belajar. Nilai terendah adalah 50 sedangkan nilai tertinggi adalah 100. 

Rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1 adalah 84. 

Berdasarkan hasil postes kemampuan berpikir kreatif yang telah dilakukan 

di kelas eksperimen 2 yakni kelas VIID, dari 38 siswa terrdapat 33 siswa yang 

berhasil memperoleh nilai diatas 72 atau dengan kata lain 79% siswa mencapai 
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ketuntasan belajar. Nilai terendah adalah 53 sedangkan nilai tertinggi adalah 100. 

Rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2 adalah 78. 

Berdasarkan hasil postes kemampuan berpikir kreatif yang telah dilakukan 

di kelas kontrol yakni kelas VIIC, dari 39 siswa terrdapat 22 siswa yang berhasil 

memperoleh nilai diatas 72 atau dengan kata lain 56% siswa mencapai ketuntasan 

belajar. Nilai terendah adalah 35 sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol adalah 69. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 1 mencapai 

persentase tertinggi. Kelas eksperimen 2 mencapai ketuntasan belajar tertinggi 

kedua dan kelas kontrol yang terakhir. 

 

Gambar 4.2 Tampilan GSP Pembahasan Sifat-sifat Belah Ketupat 

 

Penggunaan software GSP pada kelas eksperimen 1 membantu dalam 

eksplorasi geometri secara langsunng di depan kelas. Misalkan, ketika membahas 

sifat-sifat belah ketupat seperti pada Gambar 4.2 guru secara langsung dapat 
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menunjukkan pembuktian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. 

Untuk menunjukkan ukuran panjang sisi atau diagonal dapat menggunakan menu 

items measure, selanjutnya pilih length untuk panjang atau distance untuk jarak 

antara dua titik. Sedangkan menu items measure yang dilanjutkan dengan angle 

digunakan untuk menunjukkan ukuran dari suatu sudut. 

Ketuntasan belajar klasikal dan ketuntasan belajar individual dalam 

kemampuan berpikir kratif menjadi indikasi apakah siswa telah memiliki 

kemampuan berpikir kreatif dengan batas minimum atau belum. Berdasarkan hasil 

penelitian, penerapan model pembelajaran Taba berbantuan GSP dapat 

mengantarkan kelas eksperimen 1 pada ketuntasan belajar klasikal. Model 

pembelajaran Taba memberikan ruang yang luas bagi siswa dalam 

mengembangkan daya nalar. Interaksi sosial dalam proses diskusi juga turut 

mendukung pencapaian tersebut. Pemanfaatan software GSP juga membantu 

siswa dalam mengeksplorasi materi segiempat. 

Hasil pengujian yang dilakukan mengindikasikan keberhasilan penerapan 

model pembelajaran Taba berbantuan GSP dibandingkan dengan penerapan 

model pembelajaran ekspositori. Persiapan matang dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran menjadi fakor keberhasilan dalam penelitian ini. Perangkat 

pembelajaran tersebut terdiri atas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

software GSP, dan instrumen tes yang digunakan sebagai alat pengukur 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Peran guru dan siswa juga berpengaruh pada 

keberhasilan penelitian ini. 
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Pembelajaran pada eksperimen 2 yang mana menggunakan model 

pembelajaran Taba juga mencapai ketuntasan belajar klasikal. Seperti pada kelas 

eksperimen 1, model Taba menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuhnya 

kemampuan berpikir kreatif. Sehingga hasil tersebut menunjukkan keberhasilan 

model Taba  dibandingkan dengan model ekspositori.  

4.3.2 Perbedaan Rata-rata Kemampuan Berpikir Kreatif Model 

Pembelajaran Taba Berbantuan GSP, Model Pembelajaran Taba, dan 

Model Pembelajaran Ekspositori 

Setiap kelas diberi perlakuan yang berbeda sehingga memungkinkan 

terjadinya perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif. Dari hasil postes 

kemampuan berpikir kretif diperoleh rata-rata postes kemampuan berpikir kreatif 

kelas eksperimen 1 adalah 84, kelas eksperimen 2 adalah 78, dan kelas kontrol 

adalah 69. Untuk dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang nyata atau tidak, perlu 

dialakukan uji perbedaan rata-rata. 

Hasil perhitungan ANAVA satu arah yang dilakukan diperoleh nilai 

               , sedangkan               dengan taraf signifikansi 5% dan 

                 . Jadi                              . 

Dengan demikian H0 ditolak. Artinya adalah paling sedikit terdapat satu pasang 

mean yang berbeda nyata atau signifikan.  

Interpretasi hasil dari uji tersebut adalah diantara ketiga kelompok sampel, 

terdapat setidaknya satu pasang rata-rata yang berbeda signifikan secara statistik. 

Kelas eksperimen 1 dikenai pembelajaran menggunakan model Taba berbantuan 

GSP, kelas eksperimen 2 dikenai pembelajaran menggunakan model Taba, dan 

kelas kontrol dikenai model pembelajaran ekspositori. Uji ANAVA yang 
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dilakukan menunjukkan adanya perbedaan rata-rata postes kemampuan berpikir 

kreatif secara signifikan diantara ketiga kelompok sample. Akan tetapi, uji 

tersebut tidak menunjukkan pasangan kelompok smapel manakah yang memiliki 

perbedaan yang nyata. Namun, uji ANAVA telah menjawab dan membuktikan 

hipotesis ketiga yaitu terdapat perbedaan rata-rata postes kemampuan berpikir 

keatif dari ketiga kelompok sampel. 

4.3.3 Model Pembelajaran Taba Berbantuan GSP Lebih Baik dari Model 

Pembelajaran Taba dan Model Pembelajaran Taba Lebih Baik dari 

Model Pembelajaran Ekspositori 

Hasil analisis LSD menunjukkan bahwa setiap pasangan kelas memiliki 

perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang signifikan. Selisih rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 adalah 

6,05 dan nilai     

 
 

 adalah 5,8258. Dengan kata lain berlaku         

 
 

. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa 

materi pokok segiempat pada pembelajaran yang menggunakan model Taba 

berbantuan GSP lebih baik dari pada pembelajaran yang hanya menggunakan 

model Taba.  

Selisih rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 2 dan 

kontrol adalah 8,60 dan nilai     

 
 

 adalah 6,9329. Dengan kata lain berlaku 

        

 
 

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa materi pokok segiempat pada pembelajaran yang menggunakan 

model Taba lebih baik dari pada pembelajaran yang menggunakan model 

ekspositori.  
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Selisih rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1 dan 

kontrol adalah 14,64 dan nilai     

 
 

 adalah 6,9713. Dengan kata lain berlaku 

        

 
 

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa materi pokok segiempat pada pembelajaran yang menggunakan 

model Taba berbantuan GSP lebih baik dari pada pembelajaran yang 

menggunakan model ekspositori. 

Dari data yang telah disebutkan, maka kelas eksperimen 1 memperoleh 

hasil paling baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model 

Taba berbantuan GSP lebih baik dari pembelajaran model Taba maupun 

pembelajaran model ekspositori. Pembelajaran model Taba juga secara statistik 

dapat dikatakan lebih baik dari pembelajaran dengan model terbut. 

Dengan demikian, model Taba tepat untuk digunakan dalam pembelajaran 

matematika. Software GSP turut memberikan bantuan yang besar dalam jalannya 

kegiatan pembelajaran. Dibandingkan dengan kelompok sampel yang lain, kelas 

eksperimen 1 memiliki rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi.  

RPP yang digunakan telah disusun dengan baik dengan memperhatikan 

ruang pengembangan kemampuan bepikir kreatif siswa dan memusatkan 

pembelajaran pada siswa. Sintaks model pembelajaran Taba dijadikan dasar 

utama dalam penyusunan RPP pada kedua kelompok eksperimen. Tabel 4.20 

menampilkan cuplikan RPP pertemuan kedua pada kelas eksperimen 1. Tabel 

tersebut menampilkan cuplikan dari beberapa sintaks model pembelajaran Taba. 

Langkah generalizing, comparing, dan explaining merupakan langkah 

pembelajaran Taba yang berpusat pada siswa. Belajar dengan pengalaman sendiri 
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sesuai dengan teori belajar aktif Piaget. Pembelajaran tersebut menjadikan proses 

belajar lebih bermakna. 

Tabel 4.18 Cuplikan RPP Pertemuan Kedua Kelas Eksperimen 1 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

11. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengantarkan siswa 

berdiskusi mengenai generalisasi dari informasi yang telah diperoleh. 

a. Informasi apa yang Anda dapat dari jajargenjang? 

b. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi panjang? 

c. Informasi apa yang Anda dapat dari belah ketupat? 

d. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi? 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

12. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan perbedaan antara 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi dengan 

mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. 

a. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki jajargenjang namun dimiliki oleh belah 

ketupat? 

b. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki belah ketupat namun dimiliki oleh 

persegi? 

c. Ciri-ciri penting apa yang dimiliki masing-masing jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi yang membuatnya berbeda dari yang 

lain? 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

13. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 02 yang berisikan pertanyaan 

yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan berpikir 

kreatif mengenai jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 

(Lampiran 39) 

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan dalam waktu 5 menit. 

Setelah itu, silakan kelompok yang berani dapat menjelaskan hasil diskusi 

kepada teman-teman di kelas”. 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

Jalannya pembelajaran pada kelas eksperimen 2 tidak jauh berbeda dengan 

kelas eksperimen 1. Model Taba yang diterapkan pada kelas eksperiemen 2 

mengantarkan pada hasil yang baik, yakni kelas eksperimen 2 lebih baik dari 

kelas kontrol.  
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Model Taba yang diterapkan pada kedua kelas eksperimen didampingi 

dengan lembar diskusi siswa dan lembar latihan soal lainnya. Penggunaan lembar 

tersebut mendukung sintaks model Taba yang diterapkan. Sehingga sintaks model 

Taba dapat diterapkan dengan baik di kedua kelas eksperimen.  

Pada kelas kontrol, siswa diberi latihan soal dari LKS dari sekolah, yakni 

LKS Lotus. Soal-soal pada LKS tersebut bervariatif. Namun, soal-soal tersebut 

sebagian besar dapat dikerjakan oleh siswa dengan baik. Sedangkan, lembar tugas 

yang diberikan pada kedua kelas eksperimen memiliki tingkat kesukaran yang 

lebih tinggi. Model Taba menuntut siswa untuk berpikir luas, menyeluruh, dan 

kreatif. Sehingga lembar soal yang dibuat mencerminkan tuntutan dari model 

Taba.  

Siswa pada kedua kelas eksperimen diberi kesempatan untuk berdiskusi. 

Dengan tugas yang sulit siswa dapat meningkatkan kemampuannya, terlebih 

didukung dengan teman sebaya yang lebih mampu atau guru yang turut 

membimbing. Hal tersebut sesuai dengan ide Vygotsky yaitu zone of proximal 

development (ZPD) (Rifa’i et al., 2009: 35).  Dengan kondisi demikian maka 

siswa dapat memperluas zona kemampuannya. 

Pada kelas kontrol siswa diberi tugas yang masih dalam zona 

kemampuannya. Hal tersebut dikarenakan pada model ekspositori guru 

memaparkan dan dilanjutkan dengan latihan soal yang sesuai dengan pemaparan. 

Sedangkan sintaks model Taba memberi kesempatan pada siswa untuk menarik 

kesimpulan, menghubungkan, membandingkan, dan memprediksi dari data yang 
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telah dikumpulkan. Sehingga hal tersebut mengantarkan pada keberhasilan kedua 

kelas eksperimen.  

4.3.4 Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Model 

Pembelajaran Taba Berbantuan GSP  

Hasil perhitungan gain ternormalisasi menunjukkan bahwa ketiga 

kelompok sampel mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif klasikal 

dengan kategori sedang. Peningkatan tersebut terjadi pada kelas eksperimen 1 

sebesar 0,67, kelas eksperimen 2 sebesar 0.68, dan kelas kontrol sebesar 0,48. 

Berdasarkan angka tersebut, besar peningkatan yang terjadi pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dapat dikatakan relatif sama. Sedangkan 

kelas kontrol lebih kecil dari kedua kelas eksperimen tersebut. 

Hasil uji beda rata-rata berpasangan menunjukkan bahwa setiap kelompok 

sampel memiliki nilai akhir yang lebih baik secara signifikan dibandingkan 

dengan nilai awalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif yang signifikan secara statistik. 

Peningkatan kemampaun berpikir kreatif siswa dapat dilihat pada produk 

kreativitas siswa. Gambar 4.3 merupakan produk kreatif siswa dalam menjawab 

soal postes kemampuan berpikir kreatif nomor 1. Gambar tersebut merupakan 

cuplikan jawaban salah satu siswa yang memperoleh skor penuh yaitu 8. Siswa 

menjawab dengan runtut dan lancar. Hal tersebut mengindikasikan terpenuhinya 

aspek kelancaran. 
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Gambar 4.3 Produk Kreatif Siswa Indikator Kelancaran (Fluency) 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa siswa menghasilkan produk 

kreatif yaitu menjawab soal postes kemampuan berpikir kreatif nomor 2 dengan 

lebih dari satu cara. Cara yang digunakan untuk menghitung luas segiempat 

KLMN adalah dengan membagi KLMN menjadi dua segitiga pada cara pertama 

dan membagi KLMN menjadi segitiga dan persegi panjang pada cara kedua. Hasil 

perhitungannya tepat dan benar. Kemampuan siswa dalam menjawab dengan 
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lebih dari satu cara menunjukkan siswa memenuhi indikator keluwesan. Soal 

tersebut memiliki tingkat kesulitan sedang. Gambar yang ditampilkan pada soal 

perlu dicerna terlebih dahulu sebelum menjawab. Karena gambar segiempat 

KLMN dipadukan dengan lingkaran, dibutuhkan pemahaman yang tinggi untuk 

dapat menjawab soal tersebut. 

 

Gambar 4.4 Produk Kreatif Siswa Indikator Keluwesan (Flexibility) 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa siswa menjawab dengan rinci. 

Siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan dengan baik dalam menjawab soal. 

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa memenuhi indikator yang ada di 

dalam soal nomor 3 yaitu kerincian. Untuk menemukan nama bangun segiempat  

PQRS dibutukan tahap yang panjang. Salah satu tahap tersulit adalah 

menunjukkan bahwa keempat sudut pada segiempat PQRS adalah siku-siku. 

Gambar 4.5 merupakan salah satu jawaban siswa paling rinci dalam menjawab 

soal nomor 3. 
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Gambar 4.5 Produk Kreatif Siswa Indikator Kerincian (Elaboration) 

 

Gambar 4.6 menunjukkan produk kreatif siswa dalam menjawab soal 

nomor 4. Menyatakan hubungan antara segiempat satu dengan yang lain 
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menggunakan diagram Venn adalah hal baru bagi siswa. Dalam menjawab soal 

tersebut dibutuhkan keaslian berpikir. Jawaban tersebut menunjukkan siswa dapat 

memenuhi indikator keaslian pada soal nomor 4.  

 

Gambar 4.6 Produk Kreatif Siswa Indikator Keaslian (Originality) 

 

Dengan memahami secara menyeluruh mengenai pengertian segiempat-

segiempat tersebut maka siswa dapat menjawab dengan tepat dan benar. Model 

Taba memberikan kesempatan eksplorasi secara menyeluruh dan mendalam pada 

materi segiempat. Sintaks generalizing, comparing, explaining, dan predicting 

mengantarkan siswa membangun pengetahuannya sendiri secara kritis dan kreatif. 

 

 

Gambar 4.7 Produk Kreatif Siswa Indikator Keaslian (Originality) 
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Gambar 4.7 merupakan produk kreatif lain dalam menjawab soal postes 

kemampuan berpikir kreatif nomor 4. Dalam membuat diagram Venn, siswa 

menggunakan bentuk segiempat yang sesuai. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa dapat memahami hubungan antara segiempat-segiempat tersebut dengan 

cara yang tidak sama dengan siswa lain. Kreativitas dan imajinasi tampak pada 

produk yang ditampilkan Gambar 4.7.  

Produk-produk kreatif siswa menunjukkan peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif pada kelas yang dikenai model Taba berbantuan GSP. Perhitungan 

statistik dengan kriteria gain ternormalisasi dan uji beda rata-rata berpasangan 

turut mendukung hasil tersebut.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

(7) Kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba 

berbantuan GSP dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal pada materi 

pokok segiempat. 

(8) Kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran model Taba dapat 

mencapai ketuntasan belajar pada materi pokok segiempat. 

(9) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif yang signifikan pada 

siswa yang melalui pembelajaran matematika menggunakan model Taba 

berbantuan GSP, model Taba, dan pembelajaran ekspositori pada materi 

pokok segiempat. 

(10) Kemampuan berpikir kreatif siswa materi pokok segiempat pada 

pembelajaran yang menggunakan model Taba berbantuan GSP lebih baik 

dari pada pembelajaran yang hanya menggunakan model Taba. 

(11) Kemampuan berpikir kreatif siswa materi pokok segiempat pada 

pembelajaran yang menggunakan model Taba lebih baik dari pada 

pembelajaran ekspositori. 
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(12) Penerapan model Taba berbantuan GSP dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi pokok segiempat. 

 

6.2 Saran 

Saran yang diberikan atas hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Model pembelajaran Taba disarankan untuk digunakan dalam 

pembelajaran matematika karena model tersebut memiliki titik tekan 

mengajarkan how to think kepada siswa. 

(2) Sintaks model pembelajaran Taba terdiri atas tujuh langkah, sehingga 

dalam penerapannya disarankan guru menyediakan waktu yang cukup agar 

setiap langkah dapat dilaksanakan dengan baik dan diperoleh hasil yang 

optimal. 

(3) Pemanfaatan media GSP dalam pembelajaran materi segiempat akan lebih 

baik apabila dilaksanakan di laboratorium komputer, dengan pertimbangan 

setiap siswa dapat mencoba media GSP secara langsung. 

(4) Dalam mengukur kemampuan berpikir keatif akan lebih baik apabila 

digunakan instrumen lain selain instrumen tes agar pengukuran 

kemampuan tersebut tidak terbatas pada butir-butir soal instrumen tes saja. 

(5) Untuk mengukur aspek kelancaran (fluency) disarankan menggunakan 

instrumen tambahan yaitu tes lisan, apabila tidak memungkinkan tes lisan 

tersebut dapat diberikan kepada lima siswa yang diambil sebagai sampel. 
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(6) Dalam pemberian tugas dan latihan soal sebaiknya siswa dibiasakan 

dengan soal-soal open-ended sehingga aspek keluwesan (flexibility) siswa 

lebih terasah secara optimal. 

(7) Pemanfaatan GSP tidak hanya dapat membantu pada pembelajaran 

geometri datar, sehingga disarankan untuk mencoba memanfaatkan GSP 

pada pembelajaran materi lain seperti materi fungsi kuadrat. 

(8) Untuk mengetahui model Taba ataukah GSP yang lebih berkontribusi, 

maka disarankan untuk melakukan eksperimen yang sesuai karena pada 

penelitian ini model Taba berbantuan GSP menjadi perpaduan yang tidak 

terpisahkan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas eksperimen 1. 

(9) Dalam menentukan siapakah yang seharusnya mengajar di kelas kontrol 

(antara peneliti atau guru mata pelajaran), sebaiknya dilakukan berbagai 

pertimbangan dengan memperhatikan saran dari pembimbing dan 

pengalaman dari penelitian lain. 
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Lampiran 1 

DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 (VIIB) 

NO KODE 

1 E1-01 

2 E1-02 

3 E1-03 

4 E1-04 

5 E1-05 

6 E1-06 

7 E1-07 

8 E1-08 

9 E1-09 

10 E1-10 

11 E1-11 

12 E1-12 

13 E1-13 

14 E1-14 

15 E1-15 

16 E1-16 

17 E1-17 

18 E1-18 

19 E1-19 

20 E1-20 

21 E1-21 

22 E1-22 

23 E1-23 

24 E1-24 

25 E1-25 

26 E1-26 

27 E1-27 

28 E1-28 

29 E1-29 

30 E1-30 

31 E1-31 

32 E1-32 

33 E1-33 

34 E1-34 

35 E1-35 

36 E1-36 

37 E1-37 

38 E1-38 

39 E1-39 

40 E1-40 
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Lampiran 2 

DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 (VIID) 

NO KODE 

1 E2-01 

2 E2-02 

3 E2-03 

4 E2-04 

5 E2-05 

6 E2-06 

7 E2-07 

8 E2-08 

9 E2-09 

10 E2-10 

11 E2-11 

12 E2-12 

13 E2-13 

14 E2-14 

15 E2-15 

16 E2-16 

17 E2-17 

18 E2-18 

19 E2-19 

20 E2-20 

21 E2-21 

22 E2-22 

23 E2-23 

24 E2-24 

25 E2-25 

26 E2-26 

27 E2-27 

28 E2-28 

29 E2-29 

30 E2-30 

31 E2-31 

32 E2-32 

33 E2-33 

34 E2-34 

35 E2-35 

36 E2-36 

37 E2-37 

38 E2-38 
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Lampiran 3 

DAFTAR KODE SISWA KELAS KONTROL (VIIC) 

NO KODE 

1 K-01 

2 K-02 

3 K-03 

4 K-04 

5 K-05 

6 K-06 

7 K-07 

8 K-08 

9 K-09 

10 K-10 

11 K-11 

12 K-12 

13 K-13 

14 K-14 

15 K-15 

16 K-16 

17 K-17 

18 K-18 

19 K-19 

20 K-20 

21 K-21 

22 K-22 

23 K-23 

24 K-24 

25 K-25 

26 K-26 

27 K-27 

28 K-28 

29 K-29 

30 K-30 

31 K-31 

32 K-32 

33 K-33 

34 K-34 

35 K-35 

36 K-36 

37 K-37 

38 K-38 

39 K-39 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (VIIIA) 

NO KODE 

1 UC-01 

2 UC-02 

3 UC-03 

4 UC-04 

5 UC-05 

6 UC-06 

7 UC-07 

8 UC-08 

9 UC-09 

10 UC-10 

11 UC-11 

12 UC-12 

13 UC-13 

14 UC-14 

15 UC-15 

16 UC-16 

17 UC-17 

18 UC-18 

19 UC-19 

20 UC-20 

21 UC-21 

22 UC-22 

23 UC-23 

24 UC-24 

 

 



161 
 

Lampiran 5 

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELOMPOK SAMPEL 

KELAS VIIB 

(EKSPERIMEN 1) 

KELAS VIID 

(EKSPERIMEN 2) 

KELAS VIIC 

(KONTROL) 

KODE NILAI KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 50 E2-01 70 K-01 90 

E1-02 65 E2-02 63 K-02 80 

E1-03 65 E2-03 81 K-03 86 

E1-04 56 E2-04 85 K-04 90 

E1-05 80 E2-05 68 K-05 67 

E1-06 98 E2-06 69 K-06 73 

E1-07 65 E2-07 62 K-07 70 

E1-08 95 E2-08 81 K-08 63 

E1-09 83 E2-09 71 K-09 43 

E1-10 45 E2-10 58 K-10 82 

E1-11 73 E2-11 63 K-11 60 

E1-12 55 E2-12 75 K-12 77 

E1-13 45 E2-13 84 K-13 53 

E1-14 85 E2-14 74 K-14 83 

E1-15 47 E2-15 70 K-15 65 

E1-16 53 E2-16 68 K-16 83 

E1-17 68 E2-17 60 K-17 86 

E1-18 58 E2-18 53 K-18 70 

E1-19 61 E2-19 68 K-19 90 

E1-20 92 E2-20 71 K-20 72 

E1-21 87 E2-21 71 K-21 68 

E1-22 95 E2-22 78 K-22 73 

E1-23 58 E2-23 62 K-23 82 

E1-24 83 E2-24 55 K-24 48 

E1-25 81 E2-25 62 K-25 55 

E1-26 70 E2-26 40 K-26 60 

E1-27 53 E2-27 71 K-27 60 

E1-28 62 E2-28 80 K-28 65 

E1-29 83 E2-29 62 K-29 77 

E1-30 55 E2-30 40 K-30 50 

E1-31 95 E2-31 55 K-31 70 

E1-32 79 E2-32 77 K-32 74 

E1-33 47 E2-33 63 K-33 33 

E1-34 50 E2-34 63 K-34 63 

E1-35 67 E2-35 45 K-35 68 

E1-36 82 E2-36 86 K-36 75 

E1-37 85 E2-37 81 K-37 86 

E1-38 58 E2-38 58 K-38 95 

E1-39 61     K-39 40 

E1-40 88 
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Lampiran 6 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN 1 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 

 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 98 

Nilai minimal  = 45 

Rentang  = 53 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 8 

Rata-rata  = 69,40 

s  = 16,17 

n = 40  

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

45 - 52 44,5 -1,54 0,4382         

53 - 60 52,5 -1,04 0,3508 0,0874 3,4960 6 1,7935 

61 - 68 60,5 -0,55 0,2088 0,1420 5,6800 8 0,9476 

69 - 76 68,5 -0,06 0,0239 0,1849 7,3960 8 0,0493 

77 - 84 76,5 0,44 0,1700 0,1461 5,8440 2 2,5285 

85 - 92 84,5 0,93 0,3238 0,1538 6,1520 7 0,1169 

93 - 100 92,5 1,43 0,4236 0,0998 3,9920 5 0,2545 

          100,5 1,92 0,4726 0,0490 1,9600 4 2,1233 

  

  
       7,81 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  7,81 9,49 
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Lampiran 7 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN 2 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 

 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 86 

Nilai minimal  = 40 

Rentang  = 46 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 7 

Rata-rata  = 66,89 

s  = 11,59 

n = 38 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

40 - 46 39,5 -2,36 0,4909         

47 - 53 46,5 -1,76 0,4608 0,0301 1,1438 3 3,0123 

54 - 60 53,5 -1,16 0,3770 0,0838 3,1844 1 1,4984 

61 - 67 60,5 -0,55 0,2088 0,1682 6,3916 5 0,3030 

68 - 74 67,5 0,05 0,0199 0,1889 7,1782 8 0,0941 

75 - 81 74,5 0,66 0,2454 0,2255 8,5690 11 0,6897 

82 - 88 81,5 1,26 0,3962 0,1508 5,7304 7 0,2813 

          88,5 1,86 0,4686 0,0724 2,7512 3 0,0225 

  

  
       5,90 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  5,90 9,49 
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Lampiran 8 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 

 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 95 

Nilai minimal  = 33 

Rentang  = 62 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 9 

Rata-rata  = 69,86 

s  = 14,80 

n = 39 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

33 - 41 32,5 -2,52 0,4941         

42 - 50 41,5 -1,92 0,4726 0,0215 0,8385 2 1,6089 

51 - 59 50,5 -1,31 0,4049 0,0677 2,6403 3 0,0490 

60 - 68 59,5 -0,70 0,2580 0,1469 5,7291 2 2,4273 

69 - 77 68,5 -0,09 0,0359 0,2221 8,6619 10 0,2067 

78 - 86 77,5 0,52 0,1985 0,1626 6,3414 10 2,1108 

87 - 95 86,5 1,12 0,3686 0,1701 6,6339 8 0,2813 

          95,5 1,73 0,4582 0,0896 3,4944 4 0,0732 

  

  
       6,76 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  6,76 9,49 
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Lampiran 9 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL KELOMPOK SAMPEL 

 

1. Hipotesis 

       
    

    
  (Varians antar kelompok homogen). 

       
    

    
  (                                                   ). 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

a. Varians gabungan dari semua sampel: 

 

 

b. Menentukan harga satuan B dengan rumus: 

 

 

c. Untuk uji Bartlett digunakan statistik chi-kuadrat (   : 

 

 

Dengan              disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Keterangan: 

                    

                      

                       

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 

   
         

 

       
 

                 

                        
   

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

              
  



169 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 1= 3 – 1 = 2 diperoleh   
     

       

 

5. Penghitungan   
      

 

Sampel ni dk = ni - 1 Si
2
 (dk) Si

2
 log Si

2
 (dk) log Si

2
 

Eksperimen 1 40 39 261,55 10200,60 2,4176 94,285 

Eksperimen 2 38 37 134,27 4968,08 2,1280 78,736 

Kontrol 39 38 219,14 8327,47 2,3407 88,948 

Jumlah 117 114 614,97 23496,15 6,8863 261,968 

 

Langkah-langkah 

a. S
2
 206,107 

b. Log S
2
 2,3141 

  B 263,81 

c.        
  4,2330 

 

6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data antar kelompok 

mempunyai varians yang sama secara statistika. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  4,23 5,99 
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Lampiran 10 

UJI ANAVA DATA AWAL KELOMPOK SAMPEL 

1. Hipotesis 

             (Setiap kelompok sampel yang diambil memiliki rata-rata 

yang sama) 

    paling sedikit satu tanda “=” tidak berlaku (Ada setidaknya satu kelas 

sampel yang memiliki rata-rata tidak sama). 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varians berikut. 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry   
  

 
 

A/D Antar Kelompok k – 1 Ay   
  

     
 

Dalam Kelompok         Dy   
  

       
 

Total           

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika               , dalam hal lain    ditolak dengan dk 

pembilang      , dk penyebut          

 
 
 
 
 

4. Penentuan        

Untuk      dengan dk pembilang = 3 – 1 = 2, dk penyebut = 114, diperoleh 

        3,0788. 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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5. Penghitungan         

Sampel ni ni - 1        
       

 

 
     

 

  
 

Eksperimen 1 40 39 2776 202855 7706176 192654,4000 

Eksperimen 2 38 37 2542 175015 6461764 170046,4211 

Kontrol 39 38 2725 198658 7422900 190330,7756 

Jumlah 117 114 8043 576528 ~ ~ 

 

Hasil Penghitungan 

a. Ry 552835,9509 

b. Ay 195,6458 

 c.     576527,7500 

d. Dy 23496,1533 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 552836 552836 

0,47462 Antar Kelompok 2 195,6458 97,8229 

Dalam Kelompok 114 23496 206,1066 

Total 117 576528   

 

 

6. Hasil 

 

 

 

Karena                , maka    diterima, artinya data memiliki rata-rata 

yang sama secara statistik. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  0,47 3,08 



 

KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs  

Mata Pelajaran/Materi Pokok : Matematika/Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Bentuk Soal/Banyaknya Soal : Uraian/8 butir 

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

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
NOMOR 

SOAL 

KRITERIA BERPIKIR 

KREATIF 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat jajar 

genjang, persegi panjang, 

persegi, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang 

 

 

1. Siswa dapat menentukan jenis segiempat dengan 

mengidentifikasi sifat-sifat dan ciri-ciri yang diketahui. 

2b dan 3b Kerincian 

2. Siswa dapat menyatakan hubungan antara bangun datar 

segiempat dengan menggunakan diagram Venn. 

4a dan 4b Keaslian 

 

L
am

p
iran

 1
1

 

1
7
2

 



 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
NOMOR 

SOAL 

KRITERIA BERPIKIR 

KREATIF 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

3. Siswa dapat menghitung keliling suatu segiempat atau 

gabungannya apabila diketahui ukuran sisi-sisi tertentu. 

1 dan 2a Kelancaran 

4. Siswa dapat menghitung luas suatu segiempat atau 

gabungannya apabila diketahui ukuran sisi-sisi tertentu atau 

perbandingannya. 

3a dan 5 Keluwesan 

 

Keterangan kriteria berpikir kreatif: 

1. Kelancaran/fluency: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara tepat. 

2. Keluwesan/flexibility: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui menggunakan lebih dari satu cara. 

3. Keaslian/originality: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. 

4. Kerincian/elaboration: kemampuan mengembangkan, memperkaya, dan memperluas suatu gagasan sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ditemui secara detail. 

1
7
3
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Lampiran 12 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Alokasi Waktu : 75 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

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

(3) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman. 

(4) Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan apa jawaban 

tiap soal dengan rapi. 

(5) Kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara, atau ide sendiri karena tes ini 

digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kreatif. 

(6) Kerjakanlah secara rinci dan teliti karena hal tersebut mempengaruhi 

perolehan skor. 

(7) Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

 

1. Perhatikan gambar trapesium ABCF dan layang-layang EFCD berikut. Jika 

panjang CE = 21 cm, maka bagaimana cara menemukan keliling bangun 

ABCDEF di bawah ini? 

 

17 cm

22 cm

14 cm

O
E

D

C

BA

F
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2. Perhatikanlah gambar berikut. 

 

Sebuah tanah ABCD berbentuk persegi. Pada lahan tersebut akan dibuat kolam 

PQRS seperti pada gambar di atas. Luas tanah tersebut adalah 289 m
2
, dengan 

panjang PB = QC = RD = SA = 5 m.  

a. Dengan caramu sendiri hitung keliling kolam PQRS! 

b. Bangun segiempat apakah PQRS? Berikan penjelasanmu. 

 

3. Dipunyai segiempat KLMN.              . KN merupakan jari-jari 

lingkaran I dan LM merupakan jari-jari lingkaran II dimana KN sejajar LM. 

(Gambarkan segiempat KLMN terpisah dari lingkaran untuk mempermudah 

dalam mengerjakan). 

a. Sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki, bangun segiempat apakah KLMN? 

Berikan penjelasanmu. 

b. Apabila KN = 8 cm, KL = 12 cm, dan LM = 3 cm, bagaimana cara 

menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan lebih dari satu cara. 

 

 

 

S

D C

BA

R

Q

P

Lingkaran II

Lingkaran I

N

K

M

L
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4. Diketahui himpunan-himpunan berikut. 

S = {Segiempat}, keterangan: sebagai semesta pembicaraan. 

A = {Persegi} 

B = {Persegi panjang} 

C = {Jajar genjang} 

D = {Trapesium} 

E = {Belah ketupat} 

F = {Layang-layang} 

Buatlah: 

a. Diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, B, C, dan D 

dengan S sebagai semesta pembicaraan. 

b. Diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, B, E, dan F 

dengan S sebagai semesta pembicaraan. 

 

5. Sebuah persegi KLMN mempunyai luas daerah 100 cm
2
. Perbandingan NO : OK = NP : 

PM yaitu 2 : 3. PQ merupakan tinggi KMPO dimana         . Hitunglah luas 

daerah trapesium KMPO disertai dengan langkah-langkah yang lengkap dengan caramu 

sendiri! Gunakan lebih dari satu cara. 

N M

LK

O

P

Q

ooO Selamat Mengerjakan Ooo 
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Lampiran 13 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATERI POKOK SEGIEMPAT 

 

NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

1. Diketahui: 

ABCF trapesium dan EFCD layang-layang. 

AF = 14 cm, BC = 22 cm, CD = 17 cm, dan CE = 21 cm. 

Ditanya: 

Bagaimana cara menemukan keliling bangun ABCDEF tersebut? 

 

 

Jawab: 

DO = OF = 22 – 14 = 8 cm. 

            

         

         

       

        

OE = CE – CO= 21 – 15= 6 cm. 

            

        

         

      

        

Keliling ABCDEF = AB+BC+CD+DE+EF+AF 

= 15 + 22 + 17 + 10 + 10 + 14= 88 cm. 

Jadi, keliling bangun ABCDEF adalah 88 cm. 

    

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Tidak ada kesalahan penghitungan 

- Belum selesai 

4 

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Hasil akhir penghitungan salah 

6 

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Proses penghitungan benar 

8 

(Aspek yang Diukur: Kelancaran, Skor Maksimal: 8) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Ada kesalahan penghitungan 

- Belum selesai 

2 



178 
 

NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

2. Diketahui: 

Persegi ABCD dengan luas 289 m
2
. 

Pada persegi tersebut akan dibuat kolam PQRS dengan  

PB = QC = RD = SA = 5 m. 

Ditanya: 

a. Dengan caramu sendiri hitung keliling kolam PQRS! 

 

 

b. Bangun segiempat apakah PQRS? Berikan penjelasanmu. 

 

 

Jawab: 

a. Menghitung keliling PQRS. 

Persegi ABCD luasnya adalah 289 m
2
,  

maka sisi persegi ABCD adalah 17 m. 

AP = BQ = CR = DS = 17 – 5 = 12 m. 

Perhatikan segitiga PBQ, QCR, RDS, dan SAP adalah segitiga 

siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. 

Karena PB = QC = RD = SA = 5 m dan  

BQ = CR = DS = AP = 12 m  

maka panjang sisi miringnya juga sama, PQ = QR = RS = PS. 

            

         

         

      

        

Keliling PQRS = PQ + QR + RS + PS = 4(PQ) = 4(13) = 52cm. 

Jadi, keliling kolam PQRS adalah 52 cm. 

    

(Aspek yang Diukur: Kelancaran, Skor Maksimal: 8) 

(Aspek yang Diukur: Kerincian, Skor Maksimal: 12) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Proses penghitungan benar 

8 

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Hasil akhir penghitungan salah 

6 

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Tidak ada kesalahan 

penghitungan 

- Belum selesai 

4 

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Ada kesalahan penghitungan 

- Belum selesai 

2 



179 
 

NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

b. Ciri yang dimiliki segiempat PQRS adalah sebagai berikut. 

(1) Setiap sisinya memiliki ukuran yang sama yaitu 13 cm  

(sudah dihitung). 

(2) Setiap sudut pada PQRS adalah siku-siku. 

Perhatikan segitiga SAP dan PBQ. 

Kedua segitiga tersebut sisi-sisi bersesuaiannya sama panjang. 

Jadi kedua segitiga tersebut sama dan sebangun (kongruen). 

Akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 

Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180
0
, maka: 

                    

                    

                    

                

Karena segitiga SAP dan PBQ maka          , 

sehingga diperoleh: 

              

              . 

Karena AB garis lurus maka: 

                    

                       

               

               

           

Karena segitiga PBQ, QCR, RDS, dan SAP sisi-sisi 

bersesuainnya sama panjang maka segitiga-segitiga tersebut 

sama dan sebangun (kongruen). 

Akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 

Sehingga setiap sudut pada PQRS sama besar: 

    

- Terdapat kekeliruan dalam 

mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal 

- Disertai perincian kurang detil 

6 

Terdapat kekeliruan dalam 

mengembangkan dan memperluas 

apa yang diketahui dalam soal 

3 

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian kurang detil 

9 

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian yang detil 

12 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

                         

Berdasarkan ciri ini, PQRS memenuhi sifat-sifat yang dimiliki 

persegi. 

Jadi PQRS adalah suatu persegi. 

3. Diketahui: 

Segiempat KLMN dengan              .  

KN merupakan jari-jari lingkaran 1 dan  

LM merupakan jari-jari lingkaran 2  

dimana KN sejajar LM. 

KN = 8 cm, KL = 12 cm, dan LM = 3 cm. 

Ditanya: 

a. Sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki, bangun segiempat apakah 

KLMN? Berikan penjelasanmu. 

 

b. Bagaimana cara menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan 

lebih dari satu cara. 

 

 

Jawab: 

a. Sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki, bangun segiempat apakah 

KLMN? Berikan penjelasanmu. 

 

 

 

 

 

Perhatikan segiempat KLMN. 

Segiempat tersebut memiliki sepasang sisi sejajar 

yaitu KN dan LM. 

    

N

K

M

L

(Aspek yang Diukur: Kerincian, Skor Maksimal: 12) 

(Aspek yang Diukur: Keluwesan, Skor Maksimal: 10) 

- Terdapat kekeliruan dalam 

mengembangkan dan memperluas apa 

yang diketahui dalam soal 

- Disertai perincian kurang detil 

6 

Terdapat kekeliruan dalam 

mengembangkan dan memperluas apa 

yang diketahui dalam soal 

3 

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian kurang detil 

9 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

Maka ini sesuai dengan pengertian trapesium. 

Karena diketahui              ,  

maka KLMN adalah trapesium siku-siku. 

Jadi, KLMN adalah sebuah trapesium siku-siku. 

b. Bagaimana cara menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan 

lebih dari satu cara. 

CARA I 

                         

 
                   

 
        

 
     

 
    

 
   

 
    

 
  

 
    

        

Jadi, luas KLMN adalah         

CARA II 

 

 

 

 

 

Buat garis sejajar KL melalui titik M  

hingga memotong KN di titik O. 

Sehingga berlaku: 

                      

                        

                                                    

    

12 cm

3 cm5 cm

3 cm

O

N

K

M

L

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian yang detil 

12 

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah 
3 

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

6 

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah. 

8 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

                  
 

 
              

          
 

 
        

         
 

 
       

       

         

Jadi, luas KLMN adalah          

4. 

 

 

Diketahui: 

Bangun datar segiempat yaitu: 

A = {Persegi} 

B = {Jajar Genjang} 

C = {Persegi Panjang} 

D = {Trapesium} 

E = {Belah Ketupat} 

F = {Layang-layang} 

S = {Segiempat} sebagai semesta pembicaraan 

 

Ditanya: 

a. Nyatakanlah hubungan antara A, B, C, dan D dengan 

menggunakan diagram Venn! 

 

 

 

b. Nyatakanlah hubungan antara A, B, E, dan F dengan 

menggunakan diagram Venn! 

 

 

 

 

    

(Aspek yang Diukur: Keaslian, Skor Maksimal: 10) 

(Aspek yang Diukur: Keaslian, Skor Maksimal: 10) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

 

10 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

Jawab: 

a.                                                        

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A = {Persegi} 

B = {Persegi Panjang} 

C = {Jajar Genjang} 

D = {Trapesium} 

S = {Segiempat} 

b.                                                            

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A = {Persegi} 

B = {Persegi Panjang} 

E = {Belah Ketupat} 

F = {Layang-layang} 

S = {Segiempat} 

    

Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami. 
3 

- Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau 

penyelesaian sudah terarah  

- Belum selesai 

6 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan 

atau penyelesaian sehingga hasil akhir salah 

8 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau penyelesaian benar 
10 

Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami. 
3 

- Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau 

penyelesaian sudah terarah  

- Belum selesai 

6 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan 

atau penyelesaian sehingga hasil akhir salah 

8 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau penyelesaian benar 
10 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

5. Diketahui: 

Persegi KLMN luasnya 100 cm
2
 , NO : OK = NP : PM = 2 : 3. 

KMPO adalah trapesium dengan tinggi PQ dimana          

Ditanya: 

Hitunglah luas daerah trapesium KMPO disertai dengan langkah-

langkah yang lengkap dengan caramu sendiri! Gunakan lebih dari 

satu cara. 

 

 

Jawab: 

CARA I 

Sisi dari persegi KLMN adalah 10 cm. 

NO : OK = NP : PM = 2 : 3. 

   
 

 
          

                    

                       

 
 

 
             

 
 

 
       

 
 

 
     

        

                       

 
 

 
           

 
 

 
     

         

                                      

    

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah 
3 

(Aspek yang Diukur: Keluwesan, Skor Maksimal: 10) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

          

         

Jadi, luas KMPO adalah         

CARA II 

Sisi dari persegi KLMN adalah 10 cm. 

NO : OK = NP : PM = 2 : 3. 

   
 

 
          

                    

            

        

        

        

         

            

          

          

         

          

                         

 
                   

 
        

 
     

 
    

 
        

 
     

 
        

 
     

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

6 

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah. 

8 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

 
    

 
     

 
        

 
 

 
  

 
 

          

Jadi, luas KMPO adalah       . 

 

 

Keterangan: 

K1 = Aspek Kelancaran (Fluency) 

K2 = Aspek Keluwesan (Flexibility) 

K3 = Aspek Keaslian (Originality) 

K4 = Aspek Elaborasi (Elaboration) 

 

Pedoman Penilaian: 

Nilai akhir menggunakan skala 0-100, dengan formula sebagai berikut: 

 

 

 

 

             
          

  
     

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

 

10 
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Lampiran 14 

DAFTAR NILAI HAISL UJI COBA 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

NO KODE NILAI 

1 UC-1 36 

2 UC-2 54 

3 UC-3 54 

4 UC-4 33 

5 UC-5 28 

6 UC-6 61 

7 UC-7 35 

8 UC-8 54 

9 UC-9 78 

10 UC-10 39 

11 UC-11 50 

12 UC-12 50 

13 UC-13 30 

14 UC-14 65 

15 UC-15 50 

16 UC-16 41 

17 UC-17 70 

18 UC-18 48 

19 UC-19 43 

20 UC-20 58 

21 UC-21 75 

22 UC-22 53 

23 UC-23 35 

24 UC-24 21 

 



 

 

 

ANALISIS VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, INDEKS KESUKARAN, DAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

 

NO KODE 
NOMOR SOAL 

Y Y
2
 

1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 

1 UC-01 4 4 6 9 0 3 3 0 29 841 

2 UC-02 8 8 9 9 0 3 3 3 43 1849 

3 UC-03 4 6 12 9 3 3 3 3 43 1849 

4 UC-04 6 2 3 9 6 0 0 0 26 676 

5 UC-05 2 2 12 0 3 0 0 3 22 484 

6 UC-06 6 4 12 12 6 3 3 3 49 2401 

7 UC-07 8 2 0 9 0 3 3 3 28 784 

8 UC-08 8 8 9 9 0 3 3 3 43 1849 

9 UC-09 8 8 12 12 10 3 3 6 62 3844 

10 UC-10 6 4 12 3 3 0 0 3 31 961 

11 UC-11 8 8 12 9 3 0 0 0 40 1600 

12 UC-12 8 2 6 9 6 3 3 3 40 1600 

13 UC-13 2 4 12 3 3 0 0 0 24 576 

14 UC-14 2 8 12 12 6 3 3 6 52 2704 

15 UC-15 8 8 12 3 6 3 0 0 40 1600 

16 UC-16 2 4 12 9 3 3 0 0 33 1089 

17 UC-17 8 8 12 12 10 0 0 6 56 3136 

18 UC-18 3 8 12 3 6 0 0 6 38 1444 

19 UC-19 2 2 12 9 3 3 0 3 34 1156 

20 UC-20 8 8 12 9 6 3 0 0 46 2116 

21 UC-21 8 8 12 9 10 3 0 10 60 3600 

22 UC-22 4 4 12 9 10 0 0 3 42 1764 

23 UC-23 2 2 3 9 3 3 3 3 28 784 

24 UC-24 6 2 3 0 0 3 3 0 17 289 

L
am

p
iran

 1
5

 
1
8
8
 



 

V
al

id
it

as
 

   131 124 231 186 106 48 33 67 
 

 

    865 800 2565 1746 724 144 99 343  
 

    5926 10173 9044 8862 12524 9842 12394 9230  
 

    
 

 17161 15376 53361 34596 11236 2304 1089 4489  
 

    
 

 857476  
 

    0,4337 0,7424 0,5227 0,6672 0,6794 0,2247 0,0687 0,6610   

       0,404   

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid   

R
el

ia
b
il

it
as

 

   6,2483 6,6389 14,2344 12,6875 10,6597 2 2,2344 6,4983   

    61,2014  
 

  
  136,1597   

    0,6292   

       0,404   

Kriteria Reliabel   

T
af

at
 

K
es

u
k

ar
an

 

TK 0,6823 0,6458 0,8021 0,6458 0,4417 0,2 0,1375 0,2792 
 

 

Kriteria Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar 
 

 

D
ay

a 

P
em

b
ed

a Dp 0,181 0,31 0,34066 0,27586 0,34921 0,25532 0,40625 0,43878 

 

 

Kriteria Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan 
Tidak 

Signifikan 
Signifikan 

K
es

im
-

p
u
la

n
 Keterangan 

Dapat 

Digunakan 

Dapat 

Digunakan 
Dapat 

Digunakan 
Dapat 

Digunakan 
Dapat 

Digunakan 
Perlu 

Diperbaiki 

Tidak 

Dapat 

Digunakan 

Dapat 

Digunakan 

 

 

Tindak 

Lanjut 
Digunakan 

Tidak 

Digunakan 
Digunakan 

Tidak 

Digunakan 
Digunakan Digunakan 

Tidak 

Digunakan 
Tidak 

Digunakan 

 

1
8
9
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Lampiran 16 

PERHITUNGAN HASIL TES UJI COBA  

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

(1) PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL NOMOR 5 

 

Rumus: 

 

 

 

  

  Keterangan: 

       = koefisien korelasi tiap item;  

N      = banyaknya subjek uji coba; 

     = jumlah skor item; 
     = jumlah skor total; 

    = jumlah kuadrat skor item; 

    = jumlah kuadrat skor total; 
    = jumlah perkalian skor item dan skor total.  Arikunto (2010a: 78) 

 

Kriteria: 

Item tes dikatakan valid apabila rxy > rtabel dengan taraf signifikansi 5%. 

 

Perhitungan rxy : 

Berikut ini merupakan contoh perhitungan validitas soal nomor 5 (butir soal ke-8), 

selanjutnya untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

NO KODE              

1 UC-1 0 29 0 841 0 

2 UC-2 3 43 9 1849 129 

3 UC-3 3 43 9 1849 129 

4 UC-4 0 26 0 676 0 

5 UC-5 3 22 9 484 66 

6 UC-6 3 49 9 2401 147 

7 UC-7 3 28 9 784 84 

8 UC-8 3 43 9 1849 129 

9 UC-9 6 62 36 3844 372 
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NO KODE              

10 UC-10 3 31 9 961 93 

11 UC-11 0 40 0 1600 0 

12 UC-12 3 40 9 1600 120 

13 UC-13 0 24 0 576 0 

14 UC-14 6 52 36 2704 312 

15 UC-15 0 40 0 1600 0 

16 UC-16 0 33 0 1089 0 

17 UC-17 6 56 36 3136 336 

18 UC-18 6 38 36 1444 228 

19 UC-19 3 34 9 1156 102 

20 UC-20 0 46 0 2116 0 

21 UC-21 10 60 100 3600 600 

22 UC-22 3 42 9 1764 126 

23 UC-23 3 28 9 784 84 

24 UC-24 0 17 0 289 0 

Jumlah 67 926 343 38996 3057 
 

    
             

                         
 

     
                  

                                    

 

     
           

                           
 

     
     

           
 

     
     

          
 

     
     

         
           dibulatkan menjadi      . 

 

Penentuan rtabel : 

Apabila diketahui N = 24 dengan taraf signifikansi 5% , maka rtabel = 0,404. 

 

Hasil: 

                         

Jadi, soal nomor 5 (butir soal ke-8) valid. 
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(2) PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

     = reliabilitas yang dicari; 

n = banyaknya butir soal; 

   
  = jumlah varians skor tiap-tiap item; 

  
  = varians total. 

 

Dengan rumus varians     :       
    

     

 

 
 

Keterangan:  

X = skor item; 

N = jumlah peserta tes.  Arikunto (2010a: 109) 

 

Kriteria:  

Jika             maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

 

Perhitungan    : 

Berikut ini merupakan perhitungan reliabilitas instrumen soal uji coba. 

Kode 
Skor butir ( ) 

     
1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-1 4 4 6 9 0 3 3 0 29 841 

UC-2 8 8 9 9 0 3 3 3 43 1849 

UC-3 4 6 12 9 3 3 3 3 43 1849 

UC-4 6 2 3 9 6 0 0 0 26 676 

UC-5 2 2 12 0 3 0 0 3 22 484 

UC-6 6 4 12 12 6 3 3 3 49 2401 

UC-7 8 2 0 9 0 3 3 3 28 784 

UC-8 8 8 9 9 0 3 3 3 43 1849 

UC-9 8 8 12 12 10 3 3 6 62 3844 

UC-10 6 4 12 3 3 0 0 3 31 961 

UC-11 8 8 12 9 3 0 0 0 40 1600 

UC-12 8 2 6 9 6 3 3 3 40 1600 
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Kode 
Skor butir ( ) 

     
1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-13 2 4 12 3 3 0 0 0 24 576 

UC-14 2 8 12 12 6 3 3 6 52 2704 

UC-15 8 8 12 3 6 3 0 0 40 1600 

UC-16 2 4 12 9 3 3 0 0 33 1089 

UC-17 8 8 12 12 10 0 0 6 56 3136 

UC-18 3 8 12 3 6 0 0 6 38 1444 

UC-19 2 2 12 9 3 3 0 3 34 1156 

UC-20 8 8 12 9 6 3 0 0 46 2116 

UC-21 8 8 12 9 10 3 0 10 60 3600 

UC-22 4 4 12 9 10 0 0 3 42 1764 

UC-23 2 2 3 9 3 3 3 3 28 784 

UC-24 6 2 3 0 0 3 3 0 17 289 

Jumlah 131 124 231 186 106 48 33 67 926 

Jumlah 

Kuadrat 
865 800 2565 1746 724 144 99 343 38996 

  
  6,248 6,639 14,234 12,688 10,660 2 2,234 6,498 

   
  61,201 

   136,160 

 

     
 

     
    

   
 

  
 

  

      
 

     
    

      

       
  

      
 

 
           

               

            dibulatkan menjadi      . 

 

Penentuan rtabel : 

Apabila diketahui N = 24 dengan taraf signifikansi 5% , maka rtabel = 0,404. 

 

Hasil: 

Karena                         , maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. 

  



194 
 

(3) PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

Rumus: 

 

 

 

(Arifin, 2012: 148) 

Kriteria:  

Range P Klasifikasi 

0,00 - 0,30 Sukar 

0,31 - 0,70 Sedang 

0,71 - 1,00 Mudah 

  

Perhitungan: 

Berikut ini merupakan perhitungan tingkat kesukaran butir soal uji coba 

Kode 
Skor butir ( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-1 4 4 6 9 0 3 3 0 

UC-2 8 8 9 9 0 3 3 3 

UC-3 4 6 12 9 3 3 3 3 

UC-4 6 2 3 9 6 0 0 0 

UC-5 2 2 12 0 3 0 0 3 

UC-6 6 4 12 12 6 3 3 3 

UC-7 8 2 0 9 0 3 3 3 

UC-8 8 8 9 9 0 3 3 3 

UC-9 8 8 12 12 10 3 3 6 

UC-10 6 4 12 3 3 0 0 3 

UC-11 8 8 12 9 3 0 0 0 

UC-12 8 2 6 9 6 3 3 3 

UC-13 2 4 12 3 3 0 0 0 

UC-14 2 8 12 12 6 3 3 6 

UC-15 8 8 12 3 6 3 0 0 

UC-16 2 4 12 9 3 3 0 0 

UC-17 8 8 12 12 10 0 0 6 

UC-18 3 8 12 3 6 0 0 6 

UC-19 2 2 12 9 3 3 0 3 

UC-20 8 8 12 9 6 3 0 0 

UC-21 8 8 12 9 10 3 0 10 
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Kode 
Skor butir ( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-22 4 4 12 9 10 0 0 3 

UC-23 2 2 3 9 3 3 3 3 

UC-24 6 2 3 0 0 3 3 0 

Rata-rata 5,458 5,167 9,625 7,75 4,417 2 1,375 2,792 

Skor 

Maksimal 
8 8 12 12 10 10 10 10 

Indeks 

Kesukaran 
0,682 0,646 0,802 0,646 0,442 0,2 0,138 0,279 

Klasifikasi Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar 

 

Contoh perhitungan: 

                          
         

                       
 

                          
     

  
 

                                  dibulatkan menjadi      . 

 

Hasil: 

Berikut ini hasil analisis indeks kesukaran tiap item soal. 

Butir Soal No Soal Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1 1 0,682 Sedang 

2 2a 0,646 Sedang 

3 2b 0,802 Mudah 

4 3a 0,646 Sedang 

5 3b 0,442 Sedang 

6 4a 0,2 Sukar 

7 4b 0,138 Sukar 

8 5 0,279 Sukar 
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(4) PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Rumus: 

 

 

 

 

Keterangan : 

    = rata-rata dari kelompok atas; 

    = rata-rata dari kelompok bawah; 

   
  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas; 

   
     = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompokbawah; 

n = 27% x N (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

 

(Arifin, 2009: 277-279) 

 

Kriteria:  

Jika                 maka daya pembeda  item tes yang diujicobakan signifikan. 

 

Perhitungan        : 

Berikut ini merupakan perhitungan daya pembeda setiap butir soal uji coba. 

Penentuan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah adalah 27% dari subjek, 

yaitu            . Ditetapkan kelompok atas dan kelompok bawah masing-

masing terdiri atas 6 subjek. 

 

Kode 
Skor butir ( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-9 8 8 12 12 10 3 3 6 

UC-21 8 8 12 9 10 3 0 10 

UC-17 8 8 12 12 10 0 0 6 

UC-14 2 8 12 12 6 3 3 6 

UC-6 6 4 12 12 6 3 3 3 

UC-20 8 8 12 9 6 3 0 0 

UC-2 8 8 9 9 0 3 3 3 
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Kode 
Skor butir ( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-3 4 6 12 9 3 3 3 3 

UC-8 8 8 9 9 0 3 3 3 

UC-22 4 4 12 9 10 0 0 3 

UC-11 8 8 12 9 3 0 0 0 

UC-12 8 2 6 9 6 3 3 3 

UC-15 8 8 12 3 6 3 0 0 

UC-18 3 8 12 3 6 0 0 6 

UC-19 2 2 12 9 3 3 0 3 

UC-16 2 4 12 9 3 3 0 0 

UC-10 6 4 12 3 3 0 0 3 

UC-1 4 4 6 9 0 3 3 0 

UC-7 8 2 0 9 0 3 3 3 

UC-23 2 2 3 9 3 3 3 3 

UC-4 6 2 3 9 6 0 0 0 

UC-13 2 4 12 3 3 0 0 0 

UC-5 2 2 12 0 3 0 0 3 

UC-24 6 2 3 0 0 3 3 0 

 

 

Daya pembeda soal nomor 5. 

 

Kelas Atas 
Kelas 

Bawah 
x1 x1 x1

2 
x2

2
 

6 3 0,833333 1,5 0,694444444 2,25 

10 3 4,833333 1,5 23,36111111 2,25 

6 0 0,833333 -1,5 0,694444444 2,25 

6 0 0,833333 -1,5 0,694444444 2,25 

3 3 -2,16667 1,5 4,694444444 2,25 

0 0 -5,16667 -1,5 26,69444444 2,25 

Jumlah 31 9 

  

56,83333333 13,5 

Rata2 5,166667 1,5 
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          dibulatkan menjadi      . 

 

Penentuan ttabel : 

Df = (n1 – 1) + (n2 – 1)= (6 – 1) + (6 – 1) = 5 + 5 = 10. 

Taraf signifikansi = 5%. 

Maka diperoleh ttabel = 1,182. 

 

Hasil: 

Karena                             , maka soal nomor 5 dinyatakan 

memiliki daya pembeda yang signifikan. 

 



SILABUS 

(Kelas Eksperimen 1) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

Standar Kompetensi: 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.2Mengidentifi-

kasi sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

persegi, 

trapesium, 

dan layang-

layang. 

Pengertian 

dan sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

dan 

persegi. 

KEGIATAN AWAL: Apersepsi 

KEGIATAN INTI: 

Langkah 1 Model Taba: 

Listing 

Siswa menyebutkan/mendata 

nama-nama segiempat. 

Langkah 2 Model Taba: 

Grouping 

Siswa melakukan 

pengelompokan segiempat-

segiempat berdasarkan kategori 

tertentu.  

Langkah 3 Model Taba: 

Labelling 

Siswa memberikan nama pada 

1. Menuliskan 

pengertian dari 

jajar genjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-

sifat yang 

dimiliki jajar 

genjang, persegi 

panjang, belah 

ketupat, dan 

persegi. 

 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 01 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 02 

3.Latihan Soal 

01 

4.Soal Kuis 

01/E  

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Jajar genjang 

b. Persegi panjang 

c. Belah Ketupat 

d. Layang-layang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segienpat berikut.  

No Segiempat 
Sisi-

sisinya 

Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

1. Jajar 

genjang 

    

2. Persegi 

panjang 

   
 

3. Belah 

ketupat 

  
 

 

4. Persegi    
 

 

2 x 40 

menit 

Sumber: 

1. Junaidi, S. 

dan 

Siswono, 

T. Y. E. 

2004. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VII. 

Jakarta: 

Esis. 

2. Yuniarto. 

2013. Lotus 

Matematika 

untuk 

SMP/MTs 

L
am

p
iran

 1
7

 

1
9
9
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

Pengertian 

dan sifat-

sifat 

trapesium, 

dan 

layang-

layang 

pengelompokan yang dilakukan. 

Langkah 3 Lanjutan Model 

Taba: Data Collection 

Siswa membentuk kelompok 

yang beranggotakan 4-5 untuk 

mendiskusikan pengertian, sifat-

sifat, rumus keliling, dan rumus 

luas segiempat. Hasil diskusi 

kelompok dibahas bersama 

dengan software Geometer’s 

Sketchpad. 

Langkah 4 Model Taba: 

Generalizing 

Guru memberikan pertanyaan 

untuk mengantarkan siswa 

berdiskusi mengenai 

generalisasi dari informasi 

yang telah diperoleh. 

Langkah 5 Model Taba: 

Comparing 

Siswa menemukan 

perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara pengertian, 

sifat-sifat, rumus keliling, dan 

rumus luas segiempat.  

1. Menuliskan 

pengertian dari 

trapesium dan 

layang-layang. 

2. Menuliskan 

sifat-sifat yang 

dimiliki 

trapesium dan 

layang-layang. 

 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 03 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 04 

3.Latihan Soal 

02 

4.Soal Kuis 

02/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Trapesium 

b. Trapesium siku-siku 

c. Trapesium sama kaki 

d. Layang-layang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segiempat berikut. 

 
 

No Segiempat 
Sisi-

sisinya 

Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

1 Trapesium     

2 Trapesium 

siku-siku 

    

3 Trapesium 

sama kaki 

    

4 Layang-

layang 

    

2 x 40 

menit 

Kelas VII 

Semester 2. 

Kudus: 

Pustaka 

Indah. 

 

Media: 

1. Software 

Geometer’s 

Sketchpad 

2. Laptop 

3. LCD 

Proyektor 

4. Papan tulis 

5. Spidol 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Keliling 

dan luas 

segiempat 

1. Menentukan 

keliling dari 

bangun datar 

segiempat atau 

gabungannya. 

2. Menentukan 

luas dari bangun 

datar segiempat 

atau 

gabungannya. 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 05 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 06 

3.Lembar 

Diskusi 

1. Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Diketahui panjang BD = 16 

cm, AE = 2 cm, dan AC = 12 

cm. 

2 x 40 

menit 
D

C

B

A FE

2
0
0
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

Langkah 6 Model Taba: 

Explaining 

Siswa kembali melakukan 

diskusi kelompok dilanjutkan 

pemaparan di depan kelas. 

 Langkah 7 Model Taba: 

Predicting 

Siswa mengerjakan soal latihan 

yang tak terduga untuk melatih 

kemampuan berpikir kreatif. 

Langkah 7 Lanjutan Model 

Taba: Kesimpulan 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

Kegiatan Konfirmasi 

Siswa mengerjakan soal kuis. 

KEGIATAN PENUTUP: 

Guru menyampaikan PR dan 

rencana pembelajaran 

pertemuan yang akan datang. 

 

 

 

3. Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas bangun 

datar segiempat 

untuk 

pemecahan 

masalah 

Siswa 07 

4.Latihan Soal 

03 

5.Soal Kuis 

03/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

a. Tentukan luas daerah yang 

diwarnai disertai dengan 

langkah-langkah yang 

lengkap dengan caramu 

sendiri! 

b. Dengan menggunakan 

caramu, tentukan keliling 

ABCD! 

2. Adi aka membuat layang-

layang dengan panjang sisi 

yang berdekatan adalah 18 cm 

dan 26 cm.  
a. Hitunglah panjang benang 

miminal yang diperlukan 

Adi untuk membuat 

bingkai layang-layang. 
b. Hitunglah luas kertas 

minimal yang dibutuhkan 

Adi untuk membuat 

layang-layang. 

2
0
1
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.2Mengidentifi-

kasi sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

persegi, 

trapesium, 

dan layang-

layang. 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Review 

materi, 

latihan 

soal, 

games, 

menyanyik

an lagu-

lagu 

segiempat, 

dan kuis. 

KEGIATAN AWAL: 

Review materi segiempat  

 

KEGIATAN INTI 

1.Siswa mengerjakan soal latihan. 

2.Siswa mengikuti games 

berkelompok yaitu pertanyaan 

berebut. 

3.Siswa menyanyikan hasil karya 

gubahan lagu berlirikkan materi 

segiempat. 

4.Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi. 

5.Siswa diberi Soal Kuis. 

KEGIATAN PENUTUP: 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan yang 

akan datang yaitu postes materi 

segiempat keseluruhan. 

1.Menyatakan 

hubungan antara 

segiempat 

dengan 

menggunakan 

diagram Venn. 

2.Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas bangun 

datar segiempat 

untuk pemecahan 

masalah. 

 

Teknik: 

1.Latihan Soal 

04 

2.Soal Kuis 

04/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1.Diketahui himpunan berikut. 

S = {Segiempat} 

A = {Persegi} 

B = {Persegi panjang} 

C = {Jajar genjang} 

D = {Trapesium} 

E = {Belah ketupat} 

F = {Layang-layang} 

Buatlah Diagram Venn yang 

menyatakan hubungan antara 

himpunan A, B, C, dan D 

dengan S sebagai semesta 

pembicaraan. 

2.Lantai rumah seluas 300 m
2
 

akan ditutupi dengan keramik-

keramik berbentuk persegi 

kongruen dengan panjang sisi 

20 cm. Berapakah jumlah 

keramik yang dibutuhkan? 

Berapa jarak minimal Adi jika 

berjalan mengelilingi rumah? 

2 x 40 

menit 

 

 

Jepara,   April 2013 

Peneliti, 

 

Amalia Fikri Utami 

NIM. 4101409049 

2
0
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SILABUS 

(Kelas Eksperimen 2) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

Standar Kompetensi: 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.2Mengidentifi-

kasi sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

persegi, 

trapesium, 

dan layang-

layang. 

Pengertian 

dan sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

dan 

persegi. 

KEGIATAN AWAL: Apersepsi 

KEGIATAN INTI: 

Langkah 1 Model Taba: 

Listing 

Siswa menyebutkan/mendata 

nama-nama segiempat. 

Langkah 2 Model Taba: 

Grouping 

Siswa melakukan 

pengelompokan segiempat-

segiempat berdasarkan kategori 

tertentu.  

Langkah 3 Model Taba: 

Labelling 

Siswa memberikan nama pada 

1. Menuliskan 

pengertian dari 

jajar genjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-

sifat yang 

dimiliki jajar 

genjang, persegi 

panjang, belah 

ketupat, dan 

persegi. 

 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 01 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 02 

3.Latihan Soal 

01 

4.Soal Kuis 

01/E  

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Jajar genjang 

b. Persegi panjang 

c. Belah Ketupat 

d. Layang-layang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segienpat berikut.  

No Segiempat 
Sisi-

sisinya 

Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

1. Jajar 

genjang 

    

2. Persegi 

panjang 

   
 

3. Belah 

ketupat 

  
 

 

4. Persegi    
 

 

2 x 40 

menit 

Sumber: 

1. Junaidi, S. 

dan 

Siswono, 

T. Y. E. 

2004. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VII. 

Jakarta: 

Esis. 

2. Yuniarto. 

2013. Lotus 

Matematika 

untuk 

SMP/MTs 

L
am

p
iran

 1
8

 
2
0
3
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

Pengertian 

dan sifat-

sifat 

trapesium, 

dan 

layang-

layang 

pengelompokan yang dilakukan. 

Langkah 3 Lanjutan Model 

Taba: Data Collection 

Siswa membentuk kelompok 

yang beranggotakan 4-5 untuk 

mendiskusikan pengertian, sifat-

sifat, rumus keliling, dan rumus 

luas segiempat. Hasil diskusi 

kelompok dibahas bersama. 

Langkah 4 Model Taba: 

Generalizing 

Guru memberikan pertanyaan 

untuk mengantarkan siswa 

berdiskusi mengenai 

generalisasi dari informasi 

yang telah diperoleh. 

Langkah 5 Model Taba: 

Comparing 

Siswa menemukan 

perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara pengertian, 

sifat-sifat, rumus keliling, dan 

rumus luas segiempat.  

Langkah 6 Model Taba: 

Explaining 

1. Menuliskan 

pengertian dari 

trapesium dan 

layang-layang. 

2. Menuliskan 

sifat-sifat yang 

dimiliki 

trapesium dan 

layang-layang. 

 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 03 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 04 

3.Latihan Soal 

02 

4.Soal Kuis 

02/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Trapesium 

b. Trapesium siku-siku 

c. Trapesium sama kaki 

d. Layang-layang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segiempat berikut. 

 
 

No Segiempat 
Sisi-

sisinya 

Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

1 Trapesium     

2 Trapesium 

siku-siku 

    

3 Trapesium 

sama kaki 

    

4 Layang-

layang 

    

2 x 40 

menit 

Kelas VII 

Semester 2. 

Kudus: 

Pustaka 

Indah. 

 

Media: 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Keliling 

dan luas 

segiempat 

1. Menentukan 

keliling dari 

bangun datar 

segiempat atau 

gabungannya. 

2. Menentukan 

luas dari bangun 

datar segiempat 

atau 

gabungannya. 

Teknik: 

1.Lembar 

Diskusi 

Siswa 05 

2.Lembar 

Diskusi 

Siswa 06 

3.Lembar 

Diskusi 

1. Perhatikan gambar berikut ini. 

 
Diketahui panjang BD = 16 

cm, AE = 2 cm, dan AC = 12 

cm. 

2 x 40 

menit 
D

C

B

A FE

2
0
4
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

Siswa kembali melakukan 

diskusi kelompok dilanjutkan 

pemaparan di depan kelas. 

 Langkah 7 Model Taba: 

Predicting 

Siswa mengerjakan soal latihan 

yang tak terduga untuk melatih 

kemampuan berpikir kreatif. 

Langkah 7 Lanjutan Model 

Taba: Kesimpulan 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

Kegiatan Konfirmasi 

Siswa mengerjakan soal kuis. 

KEGIATAN PENUTUP: 

Guru menyampaikan PR dan 

rencana pembelajaran 

pertemuan yang akan datang. 

 

 

 

 

 

3. Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas bangun 

datar segiempat 

untuk 

pemecahan 

masalah 

Siswa 07 

4.Latihan Soal 

03 

5.Soal Kuis 

03/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

a. Tentukan luas daerah yang 

diwarnai disertai dengan 

langkah-langkah yang 

lengkap dengan caramu 

sendiri! 

b. Dengan menggunakan 

caramu, tentukan keliling 

ABCD! 

2. Adi aka membuat layang-

layang dengan panjang sisi 

yang berdekatan adalah 18 cm 

dan 26 cm.  
a. Hitunglah panjang benang 

miminal yang diperlukan 

Adi untuk membuat 

bingkai layang-layang. 
b. Hitunglah luas kertas 

minimal yang dibutuhkan 

Adi untuk membuat 

layang-layang. 

2
0
5
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.2Mengidentifi-

kasi sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

persegi, 

trapesium, 

dan layang-

layang. 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Review 

materi, 

latihan 

soal, 

games, 

menyanyik

an lagu-

lagu 

segiempat, 

dan kuis. 

KEGIATAN AWAL: 

Review materi segiempat  

KEGIATAN INTI 

1.Siswa mengerjakan soal latihan. 

2.Siswa mengikuti games 

berkelompok yaitu pertanyaan 

berebut. 

3.Siswa menyanyikan hasil karya 

gubahan lagu berlirikkan materi 

segiempat. 

4.Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi. 

5.Siswa diberi Soal Kuis. 

KEGIATAN PENUTUP: 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan yang 

akan datang yaitu postes materi 

segiempat keseluruhan. 

1.Menyatakan 

hubungan antara 

segiempat 

dengan 

menggunakan 

diagram Venn. 

2.Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas bangun 

datar segiempat 

untuk pemecahan 

masalah. 

 

Teknik: 

1.Latihan Soal 

04 

2.Soal Kuis 

04/E 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1.Diketahui himpunan berikut. 

S = {Segiempat} 

A = {Persegi} 

B = {Persegi panjang} 

C = {Jajar genjang} 

D = {Trapesium} 

E = {Belah ketupat} 

F = {Layang-layang} 

Buatlah Diagram Venn yang 

menyatakan hubungan antara 

himpunan A, B, C, dan D 

dengan S sebagai semesta 

pembicaraan. 

2.Lantai rumah seluas 300 m
2
 

akan ditutupi dengan keramik-

keramik berbentuk persegi 

kongruen dengan panjang sisi 

20 cm. Berapakah jumlah 

keramik yang dibutuhkan? 

Berapa jarak minimal Adi jika 

berjalan mengelilingi rumah? 

2 x 40 

menit 

 

 

Jepara,   April 2013 

Peneliti, 

 

Amalia Fikri Utami 

NIM. 4101409049 

2
0
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SILABUS 

(Kelas Kontrol) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

Standar Kompetensi: 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.2Mengidentifi-

kasi sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

persegi, 

trapesium, 

dan layang-

layang. 

 

 

Pengertian 

dan sifat-

sifat jajar 

genjang, 

persegi 

panjang, 

belah 

ketupat, 

dan 

persegi. 

 

 

 

 

KEGIATAN AWAL:  

Langkah 1 Model Ekspositori: 

Preparation 

Guru mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran.  

KEGIATAN INTI: 

Langkah 2 Model Ekspositori: 

Presentation 

Guru memaparkan materi 

kepada siswa. 

Langkah 3 Model Ekspositori: 

Correlation 

Guru menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman 

1. Menuliskan 

pengertian dari 

jajargenjang dan 

persegi panjang. 

2. Menuliskan sifat-

sifat yang 

dimiliki 

jajargenjang dan 

persegi panjang. 

3. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

jajargenjang dan 

persegi panjang. 

Teknik: 

1.Latihan 5 dan 

6 LKS Lotus 

2.Latihan 1 dan 

2 LKS Lotus 

3.Soal Kuis 

01/K  

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Jajar genjang 

b. Persegi panjang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segienpat berikut.  

a. Jajar genjang 

b. Persegi panjang 

3. Hitunglah keliling dan luas dari 

jajargenjang ABCD dengan AD 

= 7 cm; CD = 8 cm; dan BF = 

10 cm. 

 

2 x 40 

menit 

Sumber: 

1. Junaidi, S. 

dan 

Siswono, 

T. Y. E. 

2004. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VII. 

Jakarta: 

Esis. 

2. Yuniarto. 

2013. Lotus 

Matematika 

untuk 

SMP/MTs 

F

EB

D C

A

L
am

p
iran

 1
9

 
2
0
7
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas 

segiempat 

serta 

menggunaka

nnya dalam 

pemecahan 

masalah 

Keliling 

dan luas 

segiempat 
 

 

 

siswa sehari-hari.  

Langkah 4 Model Ekspositori: 

Generalization  

Siswa bersama guu 

menyimpulkan inti 

pembelajaran yang telah dilalui. 

Langkah 5 Model Ekspositori: 

Application  

Siswa menunjukkan kemampuan 

dengan mengaplikasikan apa 

yang dipelajari dengan 

mengerjakan soal latihan. 

 

Kegiatan Konfirmasi 

Siswa mengerjakan soal kuis. 

 

KEGIATAN PENUTUP: 

Guru menyampaikan PR dan 

rencana pembelajaran 

pertemuan yang akan datang. 

 

 4. Hitunglah keliling dan luas 

persegi panjang ABCD di 

bawah ini. 

 

Kelas VII 

Semester 2. 

Kudus: 

Pustaka 

Indah. 

 

Media: 

1. Papan tulis 

2. Spidol 
 1. Menuliskan 

pengertian dari 

belah ketupat 

dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-

sifat yang 

dimiliki belah 

ketupat dan 

persegi. 

3. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

belah ketupat dan 

persegi. 

Teknik: 

1.Latihan 7 dan 

8 LKS Lotus 

2.Latihan 3 dan 

4 LKS Lotus 

3.Soal Kuis 

02/K 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Belah ketupat 

b. Persegi 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Belah ketupat 

b. Persegi 

3. Hitunglah keliling dan luas dari 

belah ketupat di bawah ini. 

 
 

4. Hitunglah keliling dan luas dari 

daerah yang diraster di bawah 

ini. 

2 x 40 

menit 

10 cm

(2x+2) cm

(3x+1)cm B

D C

A

5 cm

3 cm

4 cm
A

D

C

B

2
0
8
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

 
1. Menuliskan 

pengertian dari 

trapesium dan 

layang-layang. 

2. Menuliskan sifat-

sifat yang 

dimiliki 

trapesium dan 

layang-layang. 

3. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

trapesium dan 

layang-layang. 

Teknik: 

1.Latihan 11 

dan 12 LKS 

Lotus 

2.Latihan 9 dan 

10 LKS 

Lotus 

3.Soal Kuis 

03/K 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

1. Tuliskan pengertian dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Trapesium 

b. Layang-layang 

2. Tuliskan sifat-sifat dari 

segiempat-segiempat berikut. 

a. Trapesium 

b. Layang-layang 

3. Hitunglah keliling dan luas dari 

trapesium di bawah ini. 

 
 

4.  Hitunglah keliling dan luas 

dari layang-layang di bawah 

ini. 
 

 

2 x 40 

menit 

4 cm

10 cm

O

F G

H

I

JE

6 cm

18 cm

8 cm

E

A B

CD

2
0
9
 



KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER DAN 

MEDIA 
TEKNIK 

DAN BENTUK 

INSTRUMEN 

CONTOH INSTRUMEN 

 

1.Menggunakan 

kemampuan 

berpikir kreatif 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

bangun datar 

segiempat. 

Teknik: 

1.Uji 

Kompetensi 

BAB 3 LKS 

Lotus 

2.Soal Kuis 

04/K 

Bentuk 

Instrumen:  

Tes Uraian 

Lantai rumah seluas 300 m
2
 

akan ditutupi dengan keramik-

keramik berbentuk persegi 

kongruen dengan panjang sisi 

20 cm. Berapakah jumlah 

keramik yang dibutuhkan? 

Berapa jarak minimal Adi jika 

berjalan mengelilingi rumah? 

2 x 40 

menit 

 

 

 

8 m

12 m

O
A

B

C

D

Jepara,   April 2013 

Peneliti, 

 

Amalia Fikri Utami 

NIM. 4101409049 

2
1
0
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN I 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian dari jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian dari jajar genjang, persegi panjang, 

belah ketupat, dan persegi. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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E. Materi Pembelajaran  

Pengertian dan Sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi 

1. Jajar Genjang 

a. Pengertian Jajar Genjang 

Jajar genjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar. 

b. Sifat-sifat Jajar Genjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(iii) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(iv) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(v) Tidak memiliki sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

2. Persegi Panjang 

a. Pengertian Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu jajar genjang yang salah satu sudutnya 

90
0
. 

b. Sifat-sifat Persegi Panjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonalnya sama panjang 

(iv) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(v) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

3. Belah Ketupat 

a. Pengertian Belah Ketupat 

Belah Ketupat adalah suatu jajar genjang yang dua sisi berdekatannya 

sama panjang. 
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b. Sifat-sifat Belah Ketupat 

(i) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(ii) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(iii) Keempat sisinya sama panjang. 

(iv) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(v) Kedua diagonal saling tegak lurus 

(vi) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(vii) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

4. Persegi 

a. Pengertian Persegi 

Persegi adalah suatu jajar genjang yang juga belah ketupat dan persegi 

panjang. 

b. Sifat-sifat Persegi 

(i) Keempat sisinya sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonal saling tegak lurus. 

(iv) Kedua diagonalnya sama panjang 

(v) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(vi) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(vii) Memiliki 4 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus 

mempresensi siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

pengertian dan sifat-sifat jajar genjang, persegi 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

panjang, belah ketupat, dan persegi”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

““Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan 

kalian memiliki pemahaman yang menyeluruh 

mengenai bangun datar segiempat dengan ditandai 

mampu menuliskan kembali pengertian dan sifat-

sifatnya serta mampu men-generalisasikan, 

membandingkan, menjelaskan, memprediksi, dan 

menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini”.”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas 

yang dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. 

Selain itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali 

keluar di ujian nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa 

kembali mengingat mengenai sudut, garis sejajar,  jenis-

jenis bangun datar yang diketahui, dan dalil Pythagoras. 

“Sekarang, ibu akan bertanya, yang bisa menjawab 

angkat tangan ya?” 

a. “Ada berapakah jenis-jenis sudut? Coba 

sebutkan?”... “Yang lain, sebutkan masing-masing 

besar sudut tersebut?”  

(Sudut lancip besarnya antara       , sudut siku-

siku besarnya    , sudut tumpul besarnya     

    , dan sudut refleks besarnya antara      

    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

b. “Coba sebutkan bagaimana hubungan antar 

sudut?” ...”Misalnya sudut yang saling berpelurus” 

(hubungan antar sudut : jumlah sudut yang saling 

berpelurus     , jumlah sudut yang saling 

berpenyiku    , dua sudut yang saling bertolak 

belakang sama besar) 

c. Siswa memcermati tampilan Geometer’s Sketchpad 

mengenai dua garis sejajar yang dipotong satu garis 

lain. 

 

 

 

i) “Manakah dua garis yang disebut sejajar? 

Mengapa disebut sejajar?” 

(Garis k dan l. Karena kedua garis tersebut apabila 

diperpanjang tidak akan berpotongan) 

ii) “Dari gambar tersebut coba sebutkan mana sudut 

yang sehadap?” ...”Ada lagi yang lain?” 

 (    dan    ,     dan    ,     dan    ,     

dan    ). 

iii) “Sebutkan mana sudut yang dalam 

bersebrangan?” ...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

iv) “Coba kalau hubungan antara     dan     

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar bersebrangan,     dan    ). 

v) “Sebutkan mana sudut yang dalam sepihak?” 

...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

A1    2 

3 

 

 

 3   4 

3 

 

 

B1   2 

3   4 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

vi) “Coba kalau hubungan antara     dan     

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar sepihak,     dan    ). 

d. “Nah ...kalian sudah tahu, bagaimana sudut yang 

sehadap, dalam bersebrangan, dan sebagainya... 

sekarang sebutkan besar sudut-sudut yang saling 

sehadap, dalam bersebrangan, dsb...?”  

(sudut-sudut sehadap sama besar, sudut-sudut dalam 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut luar 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut dalam sepihak 

berjumlah     , sudut-sudut luar sepihak berjumlah 

    ). 

e. “Apakah kalian masih ingat mengenai dalil 

Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku 

ABC dengan AC adalah sisi miring?” 

(           ).  

f. “Kalian telah mempelajari jenis-jenis bangun datar. 

Bangun datar apa saja yang kalian ketahui?”… 

(segitiga, segiempat, segilima, segienam, persegi, 

persegi panjang, lingkaran, dan seterusnya.) 

(Lampiran 32) 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN INTI 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama 

difasilitasi oleh guru dengan menggunakan software 

Geometer’s Sketchpad dan dengan melaksanakan sintaks 

model Taba. 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

1. Guru menayangkan tampilan  Geometer’s Sketchpad 

yang memuat model bangun datar. Siswa menyebutkan 

satu persatu nama bangun datar tersebut. (Lampiran 32) 

“Di sekitar kita banyak benda yang memiliki 

permukaan berbentuk bangun datar-bangun datar 

tertentu, misalnya segiempat, segitiga, lingkaran, dan 

sebagainya. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-

contohnya?” 

 

 

 

 

 

 

 

“Perhatikan tampilan Geometer’s Sketchpad ini. 

Dapatkah kalian menyebutkan nama dari bangun 

datar-bangun datar tersebut?” 

2. Menanggapi tampilan Geometer’s Sketchpad, Siswa 

menyebutkan bangun datar apa saja yang termasuk 

segiempat. 

“Dari semua bangun datar yang kalian sebutkan 

sebelumnya, bangun datar mana sajakah yang 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

termasuk dalam segiempat? Coba perhatikan tampilan 

Geometer’s Sketchpad tersebut”…  

(jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium sama kaki, trapesium sembarang, dan layang-

layang) 

“Adakah segiempat lain yang belum ada di sketch? 

Tolong sebutkan dan gambarkan di papan tulis”… 

(Ada, trapesium siku-siku). 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

3. Siswa melakukan pengelompokan segiempat-segiempat 

berdasarkan kategori tertentu yang dipikirkan. 

“Dapatkah kalian menemukan kesamaan diantara 

segiempat-segiempat tersebut? Jelaskan. Gunakanlah 

kesamaan-kesamaan sifat yang dimiliki segiempat 

sebagai kategori pengelompokan.” 

(Siswa menjawab dengan bervariasi, misalkan 

berdasarkan sudut kesamaan besar sudut yang dimiliki, 

panjang sisi, kesejajaran dan sebagainya). 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

4. Berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan, siswa 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar dalam 

pengelompokan. (Lampiran 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Berdasarkan kategori apa pengelompokan tersebut? 

Coba jelaskan”… 

5. Pada akhir tahap labeling, siswa diarahkan untuk 

menggunakan pengelompokan segiempat berdasarkan 

banyaknya sisi sejajar yang dimiliki segiempat. 

(Lampiran 32) 

 

 

 

 

 

 

 

“Berdasarkan pengelompokan yang ada, mari kita 

gunakan pengelompokan segiempat berdasarkan 

banyaknya sisi sejajar yang dimiliki. Apa saja cluster 

yang kita miliki berdasarkan pengelompokan 

tersebut?” 

(memiliki (a) dua pasang sisi sejajar yaitu jajar genjang, 

persegi panjang, persegi, dan belah ketupat; (b) 

sepasang sisi sejajar yaitu trapesium; (c) tidak memiliki 

pasangan sisi sejajar yaitu layang-layang dan 

segiempat). 

6. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini. 

“Hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai 

pengertian dan sifat-sifat segiempat yang memiliki dua 

pasang sisi sejajar, yaitu jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi” 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

7. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

anak dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-5 anak”… “Apakah semua sudah 

mendapatkan kelompok?”… “Kemudian pilih ketua 

atau perwakilan kelompok” 

8. Guru memberikan Lembar Diskusi Siswa kepada siswa 

untuk menuliskan pengertian dan sifat-sifat yang 

dimiliki bangun datar segiempat. Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 01 (Lampiran 37) 

“Kumpulkan informasi mengenai pengertian dan sifat-

sifat yang dimiliki bangun datar-bangun datar tersebut. 

Kalian bisa menggunakan literatur yang ada. Silakan 

ditulis dengan rapi di kertas yang ibu berikan”. 

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang 

sedang diskusi kelompok). 

9. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi 

mengenai pengertian dan sifat-sifat jajar genjang, 

persegi panjang, belah ketupat, dan persegi dengan 

difasilitasi oleh guru menggunakan Geometer’s 

Sketchpad. (Lampiran 32) 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Setiap sifat yang dimiliki oleh jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi ditunjukkan satu 

per satu dengan menggunakan Geometer’s Sketchpad. 

Pembuktian yang dilakukan dikemas dalam bentuk 

Komunikatif, 

Tangung 

Jawab,  

Kerja Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

diskusi kelas yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk memaksimalkan kreativitas 

dalam mencoba berbagai kemungkinan sifat yang 

dimiliki oleh segiempat-segiempat tersebut. 

10. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 01 

yang telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil 

pembahasan bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

11. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 

mengantarkan siswa berdiskusi mengenai generalisasi 

dari informasi yang telah diperoleh. 

a. Informasi apa yang Anda dapat dari jajar genjang? 

b. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi 

panjang? 

c. Informasi apa yang Anda dapat dari belah ketupat? 

d. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi? 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

12. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara jajar genjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi dengan mendiskusikan beberapa 

pertanyaan berikut. 

a. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki jajar genjang 

namun dimiliki oleh belah ketupat? 

b. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki belah ketupat 

namun dimiliki oleh persegi? 

c. Ciri-ciri penting apa yang dimiliki masing-masing 

jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan 

persegi yang membuatnya berbeda dari yang lain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 
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5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

13. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 02 yang 

berisikan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 

yang mendalam dan kemampuan berpikir kreatif 

mengenai jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi. (Lampiran 39) 

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan 

dalam waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok 

yang berani dapat menjelaskan hasil diskusi kepada 

teman-teman di kelas”. 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

14. Siswa mengerjakan Latihan Soal 01 yang ditampilkan 

guru di layar. Soal-soal yang diberikan merupakan soal 

yang tidak terduga dan siswa harus dapat memprediksi 

jawaban yang benar. (Lampiran 51) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa 

soal. Silakan yang dapat menjawab langsung 

mengacungkan jari.  ” 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

15. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

16. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang 

yang telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa 

yang sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

17. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami 

dan apa yang belum dipahami. 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja Keras, 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… 

“Silakan bertanya”…  

18. Siswa diberi Soal Kuis 01/E berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat bangun datar 

segiempat yang telah dipelajari hari ini. (Lampiran 59) 

“Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang 

segiempat secara umum. Sebagai bahan refleksi, ibu 

berikan kalian soal kuis yang dikerjakan secara 

individu selama 10 menit”… “Bagi yang sudah selesai 

silakan kumpulkan lembar jawaban Anda”. 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 

1, Latihan 3, Latihan 5, dan Latihan 7 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak 

lanjut pada pertemuan berikutnya. 

“Baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari 

pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, 

persegi panjang, belah ketupat dan persegi. Pada 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari 

tentang pengertian dan sifat-sifat trapesium dan 

layang-layang. Selain itu, kita juga akan berdiskusi 

lebih dalam mengenai keseluruhan segiempat yang kita 

pelajari. Jangan lupa belajar agar diskusi yang akan 

datang dapat berjalan dengan efektif”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus 

belajar dan jangan lupa kerjakan PR-nya. 

Terimakasih, selamat belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Media GSP Pertemuan I (Lampiran 32), Lembar 

Diskusi Siswa 01 (Lampiran 37), Lembar Diskusi Siswa 02 (Lampiran 

39), Latihan Soal 01 (Lampiran 51), Soal Kuis 01/E (Lampiran 59). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN II 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat trapesium dan layang-layang. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian dari trapesium dan layang-layang. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-layang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian dari trapesium dan layang-layang. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-

layang. 
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E. Materi Pembelajaran  

Pengertian dan Sifat-sifat Trapesium dan Layang-layang 

1. Trapesium 

a. Pengertian Trapesium 

Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

sejajar. 

b. Macam-macam Trapesium 

(i) Trapesium sembarang adalah trapesium yang ukuran sisinya 

maupun besar sudutnya sembarang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Tidak memiliki sumbu simetri. 

c. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(ii) Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya 

adalah 90
0
. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Memiliki tepat dua sudut siku-siku. 

c. Tidak memiliki sumbu simetri. 

d. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(iii)Trapesium sama kaki adalah trapesium yang sepasang kakinya 

sama panjang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Dua sudut pada sisi alas sama besar. 

c. Dua sudut pada sisi atas sama besar. 

d. Kedua diagonalnya sama panjang. 

e. Memiliki 1 sumbu simetri. 
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f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

2. Layang-layang 

a. Pengertian Layang-layang 

Layang-layang adalah suatu segiempat konveks yang memiliki dua sisi 

berdekatannya sama panjang. 

b. Sifat-sifat Layang-layang 

(i) Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. 

(ii) Kedua diagonalnya saling tegak lurus. 

(iii) Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang 

lain. 

(iv) Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

(v) Memiliki 1 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian nyaman 

mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

mengenai pengertian dan sifat-sifat trapesium dan layang-

layang”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain itu 

soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa kembali 

mengingat mengenai pengelompokan segiempat 

berdasarkan banyaknya pasangan sisi sejajar. (Lampiran 

33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

KEGIATAN INTI 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama difasilitasi 

oleh guru dengan menggunakan software Geometer’s 

Sketchpad dan dengan melaksanakan sintaks model Taba. 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

1. Guru menayangkan tampilan  Geometer’s Sketchpad yang 

memuat model bangun datar. Siswa menyebutkan satu 

persatu nama bangun datar tersebut. (Lampiran 33) 

“Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan 

sifat-sifat trapesium dan layang-layang. Coba perhatikan 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

tampilan yang ada di layar. Dapatkah kalian menyebutkan 

satu per satu nama dari bangun datar tersebut?”… 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menanggapi tampilan Geometer’s Sketchpad, Siswa 

menggambarkan kemungkinan lain segiempat yang 

termasuk trapesium dan layang-layang. 

“Dari semua bangun datar yang ada di layar, adakah 

kemungkinan bentuk lain yang termasuk trapesium dan 

layang-layang?”… “Jika ada, silakan gambarkan di 

papan tulis bentuk lain dari trapesium dan layang-

layang”. 

(Ada, yaitu belah ketupat termasuk ke dalam layang-

layang istimewa). 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

3. Siswa melakukan pengelompokan dari gambar-gambar 

yang disajikan, manakah yang termasuk trapesium, 

manakah yang termasuk layang-layang, serta mana yang 

bukan keduanya. (Lampiran 33) 

“Dapatkah kalian mengelompokkan manakah yang 

termasuk trapesium, manakah yang termasuk layang-

layang, serta mana yang bukan keduanya?” 
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5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

4. Berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan, siswa 

menyebutkan jenis-jenis trapesium dan layang-layang 

apabila ada. (Lampiran 33) 

“Dari kegiatan pengelompokan, kita peroleh tiga 

kelompok, yaitu trapesium, layang-layang, dan segiempat 

sembarang. Apakah trapesium-trapesium tersebut memiliki 

nama khusus? Bagaimana dengan layang-layang? Coba 

jelaskan”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

5. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 anak 

dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 
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Tangung  

Jawab,  
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

4-5 anak”… “Apakah semua sudah mendapatkan 

kelompok?”… “Kemudian pilih ketua atau perwakilan 

kelompok” 

6. Guru memberikan Lembar Diskusi Siswa kepada siswa 

untuk menuliskan pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki 

bangun datar segiempat. Guru membagikan Lembar 

Diskusi Siswa 03 (Lampiran 41) 

“Kumpulkan informasi mengenai pengertian dan sifat-sifat 

yang dimiliki bangun datar-bangun datar tersebut. Kalian 

bisa menggunakan literatur yang ada. Silakan ditulis 

dengan rapi di kertas yang ibu berikan”. 

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang sedang 

diskusi kelompok). 

7. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi mengenai 

pengertian dan sifat-sifat trapesium dan layang-layang 

dengan difasilitasi oleh guru menggunakan Geometer’s 

Sketchpad. Jenis-jenis trapesium juga dipelajari, yaitu 

trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium 

sama kaki. (Lampiran 33) 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Setiap sifat yang dimiliki oleh trapesium dan layang-

layang dibuktikan satu per  satu dengan menggunakan 

Geometer’s Sketchpad. Pembuktian yang dilakukan 

dikemas dalam bentuk diskusi kelas yang memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

memaksimalkan kreativitas dalam mencoba berbagai 

kemungkinan sifat yang dimiliki oleh segiempat-segiempat 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

tersebut. 

8. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 03 yang 

telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil 

pembahasan bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

9. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 

mengantarkan siswa berdiskusi mengenai generalisasi dari 

informasi yang telah diperoleh. 

a. Informasi apa yang Anda dapat trapesium dan jenis-

jenisnya? 

b. Informasi apa yang Anda dapat dari layang-layang? 

c. Informasi apa yang Anda dapat dari segiempat 

sembarang? 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

10. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara trapesium dan layang-layang dengan 

mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. 

a. Sifat-sifat apa yang dimiliki trapesium sama kaki namun 

tidak dimiliki oleh trapesium sembarang? 

b. Sifat-sifat apa yang dimiliki trapesium siku-siku namun 

tidak dimiliki oleh trapesium sembarang? 

c. Apa yang membedakan antara trapesium saka kaki dan 

trapesium siku-siku? 

d. Apa yang membedakan antara trapesium dengan 

layang-layang? 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

11. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 04 yang 

berisikan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman yang 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif mengenai jajar 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium, layang-layang, dan segiempat sembarang. 

(Lampiran 43) 

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan 

dalam waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok yang 

berani dapat menjelaskan hasil diskusi kepada teman-

teman di kelas”. 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

12. Siswa mengerjakan Latihan Soal 02 yang ditampilkan guru 

di layar. Soal-soal yang diberikan merupakan soal yang 

tidak terduga dan siswa harus dapat memprediksi jawaban 

yang benar. (Lampiran 53) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa 

soal. Silakan yang dapat menjawab langsung 

mengacungkan jari.  ” 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

14. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang yang 

telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa yang 

sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

15. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami dan 

apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… “Silakan 
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Kreatif 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

bertanya”… (Jika ada pertanyaan guru menjawab) 

16. Siswa diberi Soal Kuis 02/E berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat bangun datar 

segiempat yang telah dipelajari hari ini. (Lampiran 61) 

“Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang 

segiempat secara umum. Sebagai bahan refleksi, ibu 

berikan kalian soal kuis yang dikerjakan secara individu 

selama 10 menit”… “Bagi yang sudah selesai silakan 

kumpulkan lembar jawaban Anda”. 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 9 

dan Latihan 11 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa juga diberi Lembar Diskusi Siswa 05 yang 

dikerjakan secara individu sebagai PR dan akan dibahas 

pada pertemuan yang akan datang.  

(Lampiran 45)  

“Selain PR yang telah ibu sebutkan tadi, kalian juga 

kerjakan Lembar Diskusi Siswa 05 materi keliling 

segiempat. Kerjakan individu dengan cara belajar 

kelompok dengan teman Anda. Kita akan bahas keliling 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

segiempat di awal pertemuan yang akan datang”. 

4. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Selain mempelajari tentang keliling, besok kita juga akan 

belajar tentang bagaimana menurunkan atau menemukan 

rumus luas segiempat-segiempat yang kita kenal. Oleh 

karena itu, jangan lupa belajar yang rajin”. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Media GSP Pertemuan II (Lampiran 33), Lembar 

Diskusi Siswa 03 (Lampiran 41), Lembar Diskusi Siswa 04 (Lampiran 

43), Latihan Soal 02 (Lampiran 53), Soal Kuis 02/E (Lampiran 61), 

Lembar Diskusi Siswa 05 (Lampiran 45). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN III 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan keliling dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

2. Menentukan luas dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

3. Menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat untuk 

pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menentukan keliling dari bangun datar segiempat atau 

gabungannya. 

2. Siswa dapat menentukan dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

3. Siswa dapat menentukan menggunakan rumus keliling dan luas bangun 

datar segiempat untuk pemecahan masalah. 
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E. Materi Pembelajaran  

Rumus Keliling dan Luas Segiempat 

1. Jajar Genjang 

                               

                       

Keterangan:  

a = alas 

b = sisi tegak 

t = tinggi 

 

2. Persegi Panjang 

                                 

                       

Keterangan:  

p = panjang 

l = lebar 

 

3. Belah Ketupat 

                          

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

    = sisi  

 

4. Persegi 

                    

                

Keterangan: 

     = sisi 

a

b

a

b t

p

l

p

l

s

d1

d2

s
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5. Trapesium 

                           

               
   

 
   

Keterangan: 

    = sisi-sisi sejajar 

    = sisi-sisi tegak 

    = tinggi 

 

6. Layang-layang 

                               

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

      = sisi-sisi 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

5 menit 

a

d

b

c t

b
a

d2

d1
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak masuk 

hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian nyaman 

mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai materi 

pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran hari 

ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus keliling 

dan luas segiempat serta penggunaannya dalam 

menyelesaikan permasalahan.” 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai 

bagaimana menemukan keliling dan luas dari bangun datar 

segiempat atau gabungannya dan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas 

segiempat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain itu 

soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di ujian 

nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa kembali 

mengingat mengenai bagian-bagian yang dimiliki bangun 

datar segiempat. (Lampiran 34) 

Rasa Ingin 

Tahu 

KEGIATAN INTI 

1. Pada awal kegiatan inti, guru mengajak siswa untuk 

bersama-sama membahas PR Lembar Diskusi Siswa 05 

mengenai keliling segiampat. Pada pertemuan sebelumnya 

siswa ditugaskan untuk belajar kelompok membahas materi 

keliling segiempat sekaligus mengerjakan PR lembar kerja 

tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan ini, guru 

mendampingi siswa untuk berdiskusi dan mengkonfirmasi 

jawaban dari Lembar Diskusi Siswa 05. (Lampiran 45) 

 

 

 

 

 

 

“Apakah ada PR? Sudahkah kalian mengerjakannya? 

Sudahkan kalian belajar kelompok?” … “Mari kita bahas 

bersama-sama.” 

 

Tanggung 

Jawab, 

Kreatif 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

2. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep luas dengan 

menjelaskan bagaimana menemukan rumus luas persegi 

panjang dengan menggunakan Geometer’s Sketchpad. 

(Lampiran 34) 

“Selanjutnya, hari ini kita juga akan mempelajari 

bagaimana menemukan rumus luas dari bangun datar 

segiempat. Sebelumnya, mari kita belajar bersama 

mengenai konsep luas sekaligus menemukan rumus luas 

persegi panjang”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

3. Guru menayangkan tampilan  Geometer’s Sketchpad yang 

memuat bangun datar apa saja yang akan ditemukan rumus 

luasnya bersama-sama. (Lampiran 34) 

“Setelah memahami konsep tadi, kita akan bersama-sama 

menemukan rumus luas bangun datar segiempat yang ada di 

tampilan Geometer’s Sketchpad berikut.” … “Dapatkah 

kalian menyebutkan satu per satu nama dari bangun datar 

tersebut?”… 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

4. Siswa melakukan pengelompokan dari gambar-gambar yang 

disajikan, manakah yang rumus luasnya dapat langsung 

diketemukan dengan menggunakan petak-petak dan mana 

yang tidak bisa langsung. 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

5. Siswa memberi nama pada pengelompokan yang dilakukan. 

(Lampiran 34) 

“Dari kegiatan pengelompokan, kita peroleh dua kelompok. 

Apa saja nama kelompoknya?...” 

(Kelompok segiempat dengan penemuan rumus 

menggunakan petak dan dengan menggunakan pendekatan 

luas persegi panjang) 

“Segiempat mana saja yang termasuk kelompok 

pertama?...” 

(persegi panjang dan persegi) 

Segiempat mana saja yang termasuk kelompok kedua?...” 

(jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang) 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

6. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 anak 

dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 

4-5 anak”… “Apakah semua sudah mendapatkan 

kelompok?”… “Kemudian pilih ketua atau perwakilan 

kelompok” 

7. Guru memberikan tugas kelompok kepada siswa untuk 

menemukan rumus luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang. Guru membagikan Lembar 

Diskusi Siswa 06 (Lampiran 47) 

“Sekarang, diskusikan dengan kelompok dan temukan rumus 

luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan 

layang-layang ”.  

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang sedang 

diskusi kelompok). 

8. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi mengenai 

menemukan rumus luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang dengan difasilitasi oleh guru 

menggunakan Geometer’s Sketchpad. (Lampiran 34) 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Penurunan rumus dilakukan bersama satu per  satu dengan 

menggunakan Geometer’s Sketchpad. Pembuktian yang 

dilakukan dikemas dalam bentuk diskusi kelas yang 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

memaksimalkan kreativitas dalam mencoba penemuan 

rumus luas . 

9. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 06 yang 

telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil pembahasan 

bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

10. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengantarkan 

siswa berdiskusi mengenai generalisasi dari informasi yang 

telah diperoleh. 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

11. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan perbedaan 

antara rumus luas segiempat-segiempat yang ditemukan. 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

12. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 07 yang berisikan 

permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

segiempat. Kemudian setelah selesai, siswa yang berhasil 

menyelesaikan diminta menjelaskan hasil pekerjaannya 

kepada teman-teman di kelas. (Lampiran 49)  

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan dalam 

waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok yang berani 

dapat menjelaskan hasil diskusi kepada teman-teman di 

kelas”. 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

13. Siswa mengerjakan Latihan Soal 03 yang ditampilkan guru 

di layar. Soal-soal yang diberikan merupakan soal yang tidak 

terduga dan siswa harus dapat memprediksi jawaban yang 

benar. (Lampiran 55) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa soal. 

Silakan yang dapat menjawab mengacungkan jari”. 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

14. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari 

hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

15. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang yang 

telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa yang 

sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

16. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami dan 

apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk seperti 

semula dengan nyaman. Apakah kalian telah memahami 

semua yang kita pelajari hari ini?”… “Silakan bertanya”… 

(Jika ada pertanyaan guru menjawab) 

17. Siswa diberi Soal Kuis 03/E berupa soal-soal yang berkaitan 

dengan menemukan keliling dan luas segiempat serta 

penggunaannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

(Lampiran 63) 

“Sebagai bahan refleksi, ibu berikan kalian soal kuis yang 

dikerjakan secara individu selama 10 menit”… “Bagi yang 

sudah selesai silakan kumpulkan lembar jawaban Anda”. 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam diskusi. 

Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu harap besok 

kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR soal 1 sampai dengan 5 Berlatih 15 pada 

buku Matematika SMP untuk Kelas VII oleh Junaidi 

halaman 294. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Selain mempelajari tentang lagu-lagu yang memudahkan 

Anda untuk menghafalkan pengertian, sifat-sifat, rumus 

keliling, dan rumus luas segiempat, besok kita juga akan 

melakukan kuis berkelompok. Maka dari itu, selain harus 

membuat PR, kalian juga harus mempelajari seluruh materi 

yang telah kita pelajari bersama”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

Menghargai 

prestasi 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Media GSP Pertemuan III (Lampiran 34), Lembar 

Diskusi Siswa 05 (Lampiran 45), Lembar Lembar Diskusi Siswa 06 

(Lampiran 47), Lembar Diskusi Siswa 07 (Lampiran 49), Latihan Soal 03 

(Lampiran 55), Soal Kuis 03 (Lampiran 63). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN IV 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan diagram 

Venn. 

2. Menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat untuk 

pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan 

diagram Venn. 
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2. Siswa dapat menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat 

untuk pemecahan masalah. 

 

E. Materi Pembelajaran  

Pengertian, sifat-sifat, rumus keliling dan rumus luas jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas, 

Games 

Model Pembelajaran : Taba berbantuan Geometer’s Sketchpad 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

mempresensi siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan melakukan review materi 

pelajarn yang telah kita lalui pada pertemuan 

sebelum-sebelumnya pada bab segiempat. Kita akan 

review dengan tanya jawab, latihan soal, games, dan 

bernyanyi bersama. Pada akhir pertemuan ini kalian 

akan ibu beri soal kuis.”  

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari segiempat. 

“Pada pertemuan yang akan datang kalian akan 

menghadapi post test materi segiempat. Oleh karena 

itu, ibu harap kalian manfaatkan hari ini semaksimal 

mungkin untuk menggali ilmu dan menanyakan apa 

saja yang belum kalian pahami.” 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Langkah Listing, Grouping, dan Labelling yang 

dilanjutkan dengan Data Collection 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama 

difasilitasi oleh guru dengan menggunakan software 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Geometer’s Sketchpad dan dengan melaksanakan sintaks 

model Taba. Pada bagian awal dilakukan review materi 

yang telah dipelajari selama tiga pertemuan terakhir.  

Pembahasan materi yang telah lalu tersebut dilakukan 

dengan sintaks model Taba, yaitu listing, grouping, dan 

labelling yang dilanjutkan dengan data collection. 

“Apakah kalian masih ingat dengan materi segiempat 

pada pertenuan-pertemuan sebelumnya?”… 

a. Sebutkan kembali segiempat berdasarkan 

banyaknya pasangan sisi sejajar. 

b. Apa pengertian jajar genjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, trapesium dan layang-

layang? 

c. Apa pengertian trapesium siku-siku dan trapesium 

sama kaki? 

d. Apa saja yang Anda ketahui tentang jajar 

genjang? 

e. Apa saja yang Anda ketahui tentang persegi 

panjang? 

f. Apa saja yang Anda ketahui tentang belah 

ketupat? 

g. Apa saja yang Anda ketahui tentang persegi? 

h. Apa saja yang Anda ketahui tentang trapesium? 

Langkah Generalizing, Comparing, Explaining, dan 

Predicting 

Pada bagian ini, siswa melakukan games berkelompok.  

Soal-soal yang diberikan merupakan generalizing, 

comparing, explaining, dan pedicting dari keseluruhan 

materi segiempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif, 

Kerja Keras, 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

1. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

anak dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-5 anak”… “Apakah semua sudah 

mendapatkan kelompok?”… “Kemudian pilih ketua 

atau perwakilan kelompok” 

2. Guru menjelaskan aturan permainan, yaitu guru akan 

menampilkan slide yang berisi soal demi soal. Tiap 

kelompok yang berhasil menemukan jawaban boleh 

menjawab.  

3. Setiap jawaban yang benar akan diberi skor sesuai 

dengan tingkat kesulitan soal. 

4. Setiap jawaban yang salah skor akan dikurangi 5. 

5. Kelompok yang berhasil mengumpulkan skor 

terbanyak akan mendapatkan hadiah. 

Langkah Lanjutan :Closure 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang 

sudah dapat kalian pahami?”… 

2. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang 

yang telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa 

yang sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

3. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami 

dan apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Silakan bertanya”… (Jika ada pertanyaan guru 

menjawab) 

4. Siswa menyanyikan lagu gubahan bersama-sama. 

5. Siswa diberi Soal Kuis 04 berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian, sifat-sifat, menemukan 

keliling dan luas segiempat, serta penggunaannya 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. (Lampiran 

65) 

“Sebagai bahan refleksi, ibu berikan kalian soal kuis 

yang dikerjakan secara individu selama 10 menit”… 

“Bagi yang sudah selesai silakan kumpulkan lembar 

jawaban Anda”. 

 

 

 

  

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR Latihan Soal 04. (Lampiran 57). 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas”. 

 

 

 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak 

lanjut pada pertemuan berikutnya. 

“Besok kita akan menjalankan postes. Silakan belajar 

yang rajin”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

Religius, 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus 

belajar dan jangan lupa kerjakan PR-nya. 

Terimakasih, selamat belajar. Wassalamu’alaikum”. 

Disiplin 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Media GSP Pertemuan IV (Lampiran 35), Latihan 

Soal 04 (Lampiran 57) dan Soal Kuis 04/E (Lampiran 65)  

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

PERTEMUAN I 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian dari jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian dari jajar genjang, persegi panjang, 

belah ketupat, dan persegi. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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E. Materi Pembelajaran  

Pengertian dan Sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi 

1. Jajar Genjang 

a. Pengertian Jajar Genjang 

Jajar genjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar. 

b. Sifat-sifat Jajar Genjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(iii) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(iv) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(v) Tidak memiliki sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

2. Persegi Panjang 

a. Pengertian Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu jajar genjang yang salah satu sudutnya 

90
0
. 

b. Sifat-sifat Persegi Panjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonalnya sama panjang 

(iv) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(v) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

3. Belah Ketupat 

a. Pengertian Belah Ketupat 

Belah Ketupat adalah suatu jajar genjang yang dua sisi berdekatannya 

sama panjang. 
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b. Sifat-sifat Belah Ketupat 

(i) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(ii) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(iii) Keempat sisinya sama panjang. 

(iv) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(v) Kedua diagonal saling tegak lurus 

(vi) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(vii) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

4. Persegi 

a. Pengertian Persegi 

Persegi adalah suatu jajar genjang yang juga belah ketupat dan persegi 

panjang. 

b. Sifat-sifat Persegi 

(i) Keempat sisinya sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonal saling tegak lurus. 

(iv) Kedua diagonalnya sama panjang 

(v) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(vi) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(vii) Memiliki 4 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba  
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus 

mempresensi siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

pengertian dan sifat-sifat jajar genjang, persegi 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

panjang, belah ketupat, dan persegi”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

““Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan 

kalian memiliki pemahaman yang menyeluruh 

mengenai bangun datar segiempat dengan ditandai 

mampu menuliskan kembali pengertian dan sifat-

sifatnya serta mampu men-generalisasikan, 

membandingkan, menjelaskan, memprediksi, dan 

menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini”.”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas 

yang dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. 

Selain itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali 

keluar di ujian nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa 

kembali mengingat mengenai sudut, garis sejajar,  jenis-

jenis bangun datar yang diketahui, dan dalil Pythagoras. 

“Sekarang, ibu akan bertanya, yang bisa menjawab 

angkat tangan ya?” 

a. “Ada berapakah jenis-jenis sudut? Coba 

sebutkan?”... “Yang lain, sebutkan masing-masing 

besar sudut tersebut?”  

(Sudut lancip besarnya antara       , sudut siku-

siku besarnya    , sudut tumpul besarnya     

    , dan sudut refleks besarnya antara      

    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

b. “Coba sebutkan bagaimana hubungan antar 

sudut?” ...”Misalnya sudut yang saling berpelurus” 

(hubungan antar sudut : jumlah sudut yang saling 

berpelurus     , jumlah sudut yang saling 

berpenyiku    , dua sudut yang saling bertolak 

belakang sama besar) 

c. Siswa memcermati papan tulis yang menampilkan 

dua garis sejajar yang dipotong satu garis lain. 

 

 

 

i) “Manakah dua garis yang disebut sejajar? 

Mengapa disebut sejajar?” 

(Garis k dan l. Karena kedua garis tersebut apabila 

diperpanjang tidak akan berpotongan) 

ii) “Dari gambar tersebut coba sebutkan mana sudut 

yang sehadap?” ...”Ada lagi yang lain?” 

 (    dan    ,     dan    ,     dan    ,     

dan    ). 

iii) “Sebutkan mana sudut yang dalam 

bersebrangan?” ...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

iv) “Coba kalau hubungan antara     dan     

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar bersebrangan,     dan    ). 

v) “Sebutkan mana sudut yang dalam sepihak?” 

...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

vi) “Coba kalau hubungan antara     dan     

A1    2 

3 

 

 

 3   4 

3 

 

 

B1   2 

3   4 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar sepihak,     dan    ). 

d. “Nah ...kalian sudah tahu, bagaimana sudut yang 

sehadap, dalam bersebrangan, dan sebagainya... 

sekarang sebutkan besar sudut-sudut yang saling 

sehadap, dalam bersebrangan, dsb...?”  

(sudut-sudut sehadap sama besar, sudut-sudut dalam 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut luar 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut dalam sepihak 

berjumlah     , sudut-sudut luar sepihak berjumlah 

    ). 

e. “Apakah kalian masih ingat mengenai dalil 

Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku 

ABC dengan AC adalah sisi miring?” 

(           ).  

f. “Kalian telah mempelajari jenis-jenis bangun datar. 

Bangun datar apa saja yang kalian ketahui?”… 

(segitiga, segiempat, segilima, segienam, persegi, 

persegi panjang, lingkaran, dan seterusnya.) 

KEGIATAN INTI 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama 

difasilitasi oleh guru dengan melaksanakan sintaks model 

Taba. 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

1. Guru membuat model bangun datar. Siswa 

menyebutkan satu persatu nama bangun datar tersebut. 

“Di sekitar kita banyak benda yang memiliki 

permukaan berbentuk bangun datar-bangun datar 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

tertentu, misalnya segiempat, segitiga, lingkaran, dan 

sebagainya. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-

contohnya?” 

“Perhatikan papan tulis. Dapatkah kalian menyebutkan 

nama dari bangun datar-bangun datar tersebut?” 

2. Siswa menyebutkan bangun datar apa saja yang 

termasuk segiempat. 

“Dari semua bangun datar yang kalian sebutkan 

sebelumnya, bangun datar mana sajakah yang 

termasuk dalam segiempat?”…  

(jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium sama kaki, trapesium sembarang, dan layang-

layang) 

“Adakah segiempat lain yang belum ada di sketch? 

Tolong sebutkan dan gambarkan di papan tulis”… 

(Ada, trapesium siku-siku). 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

3. Siswa melakukan pengelompokan segiempat-segiempat 

berdasarkan kategori tertentu yang dipikirkan. 

“Dapatkah kalian menemukan kesamaan diantara 

segiempat-segiempat tersebut? Jelaskan. Gunakanlah 

kesamaan-kesamaan sifat yang dimiliki segiempat 

sebagai kategori pengelompokan.” 

(Siswa menjawab dengan bervariasi, misalkan 

berdasarkan sudut kesamaan besar sudut yang dimiliki, 

panjang sisi, kesejajaran dan sebagainya). 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

4. Berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan, siswa 

menyebutkan kategori yang dijadikan dasar dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

pengelompokan.  

“Berdasarkan kategori apa pengelompokan tersebut? 

Coba jelaskan”… 

5. Pada akhir tahap labeling, siswa diarahkan untuk 

menggunakan pengelompokan segiempat berdasarkan 

banyaknya sisi sejajar yang dimiliki segiempat.  

“Berdasarkan pengelompokan yang ada, mari kita 

gunakan pengelompokan segiempat berdasarkan 

banyaknya sisi sejajar yang dimiliki. Apa saja cluster 

yang kita miliki berdasarkan pengelompokan 

tersebut?” 

(memiliki (a) dua pasang sisi sejajar yaitu jajar genjang, 

persegi panjang, persegi, dan belah ketupat; (b) 

sepasang sisi sejajar yaitu trapesium; (c) tidak memiliki 

pasangan sisi sejajar yaitu layang-layang dan 

segiempat). 

6. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini. 

“Hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai 

pengertian dan sifat-sifat segiempat yang memiliki dua 

pasang sisi sejajar, yaitu jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi” 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

7. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

anak dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-5 anak”… “Apakah semua sudah 

mendapatkan kelompok?”… “Kemudian pilih ketua 

atau perwakilan kelompok” 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

8. Guru memberikan Lembar Diskusi Siswa kepada siswa 

untuk menuliskan pengertian dan sifat-sifat yang 

dimiliki bangun datar segiempat. Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 01 (Lampiran 37) 

“Kumpulkan informasi mengenai pengertian dan sifat-

sifat yang dimiliki bangun datar-bangun datar tersebut. 

Kalian bisa menggunakan literatur yang ada. Silakan 

ditulis dengan rapi di kertas yang ibu berikan”. 

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang 

sedang diskusi kelompok). 

9. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi 

mengenai pengertian dan sifat-sifat jajar genjang, 

persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Setiap sifat yang dimiliki oleh jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi ditunjukkan satu 

per satu. Pembuktian yang dilakukan dikemas dalam 

bentuk diskusi kelas yang memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa untuk memaksimalkan 

kreativitas dalam mencoba berbagai kemungkinan sifat 

yang dimiliki oleh segiempat-segiempat tersebut. 

10. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 01 

yang telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil 

pembahasan bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

11. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 

mengantarkan siswa berdiskusi mengenai generalisasi 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

dari informasi yang telah diperoleh. 

a. Informasi apa yang Anda dapat dari jajar genjang? 

b. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi 

panjang? 

c. Informasi apa yang Anda dapat dari belah ketupat? 

d. Informasi apa yang Anda dapat dari persegi? 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

12. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara jajar genjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi dengan mendiskusikan beberapa 

pertanyaan berikut. 

a. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki jajar genjang 

namun dimiliki oleh belah ketupat? 

b. Sifat-sifat apa yang tidak dimiliki belah ketupat 

namun dimiliki oleh persegi? 

c. Ciri-ciri penting apa yang dimiliki masing-masing 

jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan 

persegi yang membuatnya berbeda dari yang lain? 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

13. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 02 yang 

berisikan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman 

yang mendalam dan kemampuan berpikir kreatif 

mengenai jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi. (Lampiran 39) 

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan 

dalam waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok 

yang berani dapat menjelaskan hasil diskusi kepada 

teman-teman di kelas”. 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

14. Siswa mengerjakan Latihan Soal 01. Soal-soal yang 

diberikan merupakan soal yang tidak terduga dan siswa 

harus dapat memprediksi jawaban yang benar. 

(Lampiran 51) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa 

soal. Silakan yang dapat menjawab langsung 

mengacungkan jari.  ” 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

15. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

16. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang 

yang telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa 

yang sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

17. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami 

dan apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… 

“Silakan bertanya”…  

18. Siswa diberi Soal Kuis 01/E berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat bangun datar 

segiempat yang telah dipelajari hari ini. (Lampiran 59) 

“Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang 

segiempat secara umum. Sebagai bahan refleksi, ibu 

berikan kalian soal kuis yang dikerjakan secara 

Kerja Keras, 

Kreatif 

  

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 



271 
 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

individu selama 10 menit”… “Bagi yang sudah selesai 

silakan kumpulkan lembar jawaban Anda”. 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 

1, Latihan 3, Latihan 5, dan Latihan 7 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak 

lanjut pada pertemuan berikutnya. 

“Baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari 

pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang, 

persegi panjang, belah ketupat dan persegi. Pada 

pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari 

tentang pengertian dan sifat-sifat trapesium dan 

layang-layang. Selain itu, kita juga akan berdiskusi 

lebih dalam mengenai keseluruhan segiempat yang kita 

pelajari. Jangan lupa belajar agar diskusi yang akan 

datang dapat berjalan dengan efektif”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus 

belajar dan jangan lupa kerjakan PR-nya. 

Terimakasih, selamat belajar. Wassalamu’alaikum”. 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Lembar Diskusi Siswa 01 (Lampiran 37), Lembar 

Diskusi Siswa 02 (Lampiran 39), Latihan Soal 01 (Lampiran 51), Soal 

Kuis 01/E (Lampiran 59). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

PERTEMUAN II 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat trapesium dan layang-layang. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian dari trapesium dan layang-layang. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-layang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian dari trapesium dan layang-layang. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-

layang. 
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E. Materi Pembelajaran  

Pengertian dan Sifat-sifat Trapesium dan Layang-layang 

1. Trapesium 

a. Pengertian Trapesium 

Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

sejajar. 

b. Macam-macam Trapesium 

(i) Trapesium sembarang adalah trapesium yang ukuran sisinya 

maupun besar sudutnya sembarang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Tidak memiliki sumbu simetri. 

c. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(ii) Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya 

adalah 90
0
. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Memiliki tepat dua sudut siku-siku. 

c. Tidak memiliki sumbu simetri. 

d. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(iii)Trapesium sama kaki adalah trapesium yang sepasang kakinya 

sama panjang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Dua sudut pada sisi alas sama besar. 

c. Dua sudut pada sisi atas sama besar. 

d. Kedua diagonalnya sama panjang. 

e. Memiliki 1 sumbu simetri. 
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f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

2. Layang-layang 

a. Pengertian Layang-layang 

Layang-layang adalah suatu segiempat konveks yang memiliki dua sisi 

berdekatannya sama panjang. 

b. Sifat-sifat Layang-layang 

(i) Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. 

(ii) Kedua diagonalnya saling tegak lurus. 

(iii) Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang 

lain. 

(iv) Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

(v) Memiliki 1 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba  

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian nyaman 

mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

mengenai pengertian dan sifat-sifat trapesium dan layang-

layang”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain itu 

soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa kembali 

mengingat mengenai pengelompokan segiempat 

berdasarkan banyaknya pasangan sisi sejajar.  

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

KEGIATAN INTI 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama difasilitasi 

oleh guru dengan melaksanakan sintaks model Taba. 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

1. Guru membuat model bangun datar. Siswa menyebutkan 

satu persatu nama bangun datar tersebut.  

“Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan 

sifat-sifat trapesium dan layang-layang. Coba perhatikan 

tampilan yang ada di papan tulis. Dapatkah kalian 

menyebutkan satu per satu nama dari bangun datar 

tersebut?”… 

2. Siswa menggambarkan kemungkinan lain segiempat yang 

termasuk trapesium dan layang-layang. 

“Dari semua bangun datar yang ada di papan tulis, 

adakah kemungkinan bentuk lain yang termasuk trapesium 

dan layang-layang?”… “Jika ada, silakan gambarkan di 

papan tulis bentuk lain dari trapesium dan layang-
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

layang”. 

(Ada, yaitu belah ketupat termasuk ke dalam layang-

layang istimewa). 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

3. Siswa melakukan pengelompokan dari gambar-gambar 

yang disajikan, manakah yang termasuk trapesium, 

manakah yang termasuk layang-layang, serta mana yang 

bukan keduanya.  

“Dapatkah kalian mengelompokkan manakah yang 

termasuk trapesium, manakah yang termasuk layang-

layang, serta mana yang bukan keduanya?” 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

4. Berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan, siswa 

menyebutkan jenis-jenis trapesium dan layang-layang 

apabila ada.  

“Dari kegiatan pengelompokan, kita peroleh tiga 

kelompok, yaitu trapesium, layang-layang, dan segiempat 

sembarang. Apakah trapesium-trapesium tersebut memiliki 

nama khusus? Bagaimana dengan layang-layang? Coba 

jelaskan”… 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

5. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 anak 

dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 

4-5 anak”… “Apakah semua sudah mendapatkan 

kelompok?”… “Kemudian pilih ketua atau perwakilan 

kelompok” 

6. Guru memberikan Lembar Diskusi Siswa kepada siswa 

untuk menuliskan pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

bangun datar segiempat. Guru membagikan Lembar 

Diskusi Siswa 03 (Lampiran 41) 

“Kumpulkan informasi mengenai pengertian dan sifat-sifat 

yang dimiliki bangun datar-bangun datar tersebut. Kalian 

bisa menggunakan literatur yang ada. Silakan ditulis 

dengan rapi di kertas yang ibu berikan”. 

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang sedang 

diskusi kelompok). 

7. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi mengenai 

pengertian dan sifat-sifat trapesium dan layang-layang 

dengan difasilitasi. Jenis-jenis trapesium juga dipelajari, 

yaitu trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan 

trapesium sama kaki. (Lampiran 33) 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Setiap sifat yang dimiliki oleh trapesium dan layang-

layang ditunjukkan satu per satu. Pembuktian yang 

dilakukan dikemas dalam bentuk diskusi kelas yang 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

untuk memaksimalkan kreativitas dalam mencoba berbagai 

kemungkinan sifat yang dimiliki oleh segiempat-segiempat 

tersebut. 

8. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 03 yang 

telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil 

pembahasan bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

9. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 

mengantarkan siswa berdiskusi mengenai generalisasi dari 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

informasi yang telah diperoleh. 

a. Informasi apa yang Anda dapat trapesium dan jenis-

jenisnya? 

b. Informasi apa yang Anda dapat dari layang-layang? 

c. Informasi apa yang Anda dapat dari segiempat 

sembarang? 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

10. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan 

perbedaan antara trapesium dan layang-layang dengan 

mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. 

a. Sifat-sifat apa yang dimiliki trapesium sama kaki namun 

tidak dimiliki oleh trapesium sembarang? 

b. Sifat-sifat apa yang dimiliki trapesium siku-siku namun 

tidak dimiliki oleh trapesium sembarang? 

c. Apa yang membedakan antara trapesium saka kaki dan 

trapesium siku-siku? 

d. Apa yang membedakan antara trapesium dengan 

layang-layang? 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

11. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 04 yang 

berisikan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman yang 

mendalam dan kemampuan berpikir kreatif mengenai jajar 

genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium, layang-layang, dan segiempat sembarang. 

(Lampiran 43) 

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan 

dalam waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok yang 

berani dapat menjelaskan hasil diskusi kepada teman-

teman di kelas”. 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

12. Siswa mengerjakan Latihan Soal 02. Soal-soal yang 

diberikan merupakan soal yang tidak terduga dan siswa 

harus dapat memprediksi jawaban yang benar. (Lampiran 

53) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa 

soal. Silakan yang dapat menjawab langsung 

mengacungkan jari.  ” 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

14. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang yang 

telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa yang 

sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

15. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami dan 

apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… “Silakan 

bertanya”… (Jika ada pertanyaan guru menjawab) 

16. Siswa diberi Soal Kuis 02/E berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat bangun datar 

segiempat yang telah dipelajari hari ini. (Lampiran 61) 

“Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang 

segiempat secara umum. Sebagai bahan refleksi, ibu 

berikan kalian soal kuis yang dikerjakan secara individu 

Kerja Keras, 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

selama 10 menit”… “Bagi yang sudah selesai silakan 

kumpulkan lembar jawaban Anda”. 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 9 

dan Latihan 11 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa juga diberi Lembar Diskusi Siswa 05 yang 

dikerjakan secara individu sebagai PR dan akan dibahas 

pada pertemuan yang akan datang.  

(Lampiran 45)  

“Selain PR yang telah ibu sebutkan tadi, kalian juga 

kerjakan Lembar Diskusi Siswa 05 materi keliling 

segiempat. Kerjakan individu dengan cara belajar 

kelompok dengan teman Anda. Kita akan bahas keliling 

segiempat di awal pertemuan yang akan datang”. 

4. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Selain mempelajari tentang keliling, besok kita juga akan 

belajar tentang bagaimana menurunkan atau menemukan 

rumus luas segiempat-segiempat yang kita kenal. Oleh 

karena itu, jangan lupa belajar yang rajin”. 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

5. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Lembar Diskusi Siswa 03 (Lampiran 41), Lembar 

Diskusi Siswa 04 (Lampiran 43), Latihan Soal 02 (Lampiran 53), Soal 

Kuis 02/E (Lampiran 61), Lembar Diskusi Siswa 05 (Lampiran 45). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN III 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan keliling dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

2. Menentukan luas dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

3. Menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat untuk 

pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menentukan keliling dari bangun datar segiempat atau 

gabungannya. 

2. Siswa dapat menentukan dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

3. Siswa dapat menentukan menggunakan rumus keliling dan luas bangun 

datar segiempat untuk pemecahan masalah. 
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E. Materi Pembelajaran  

Rumus Keliling dan Luas Segiempat 

1. Jajar Genjang 

                               

                       

Keterangan:  

a = alas 

b = sisi tegak 

t = tinggi 

 

2. Persegi Panjang 

                                 

                       

Keterangan:  

p = panjang 

l = lebar 

 

3. Belah Ketupat 

                          

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

    = sisi  

 

4. Persegi 

                    

                

Keterangan: 

     = sisi 

a

b

a

b t

p

l

p

l

s

d1

d2

s
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5. Trapesium 

                           

               
   

 
   

Keterangan: 

    = sisi-sisi sejajar 

    = sisi-sisi tegak 

    = tinggi 

 

6. Layang-layang 

                               

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

      = sisi-sisi 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Taba  

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

5 menit 

a

d

b

c t

b
a

d2

d1
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak masuk 

hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian nyaman 

mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai materi 

pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran hari 

ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus keliling 

dan luas segiempat serta penggunaannya dalam 

menyelesaikan permasalahan.” 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai 

bagaimana menemukan keliling dan luas dari bangun datar 

segiempat atau gabungannya dan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas 

segiempat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain itu 

soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di ujian 

nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa kembali 

mengingat mengenai bagian-bagian yang dimiliki bangun 

datar segiempat. (Lampiran 34) 

Rasa Ingin 

Tahu 

KEGIATAN INTI 

1. Pada awal kegiatan inti, guru mengajak siswa untuk 

bersama-sama membahas PR Lembar Diskusi Siswa 05 

mengenai keliling segiampat. Pada pertemuan sebelumnya 

siswa ditugaskan untuk belajar kelompok membahas materi 

keliling segiempat sekaligus mengerjakan PR lembar kerja 

tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan ini, guru 

mendampingi siswa untuk berdiskusi dan mengkonfirmasi 

jawaban dari Lembar Diskusi Siswa 05. (Lampiran 45) 

 

 

 

 

 

 

“Apakah ada PR? Sudahkah kalian mengerjakannya? 

Sudahkan kalian belajar kelompok?” … “Mari kita bahas 

bersama-sama.” 

 

Tanggung 

Jawab, 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

2. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep luas dengan 

menjelaskan bagaimana menemukan rumus luas persegi 

panjang. 

“Selanjutnya, hari ini kita juga akan mempelajari 

bagaimana menemukan rumus luas dari bangun datar 

segiempat. Sebelumnya, mari kita belajar bersama 

mengenai konsep luas sekaligus menemukan rumus luas 

persegi panjang”. 

Langkah 1 Model Taba: Listing 

3. Guru membuat model bangun datar apa saja yang akan 

ditemukan rumus luasnya bersama-sama.  

“Setelah memahami konsep tadi, kita akan bersama-sama 

menemukan rumus luas bangun datar segiempat yang ada di 

papan tulis berikut.” … “Dapatkah kalian menyebutkan satu 

per satu nama dari bangun datar tersebut?”… 

Langkah 2 Model Taba: Grouping 

4. Siswa melakukan pengelompokan dari gambar-gambar yang 

disajikan, manakah yang rumus luasnya dapat langsung 

diketemukan dengan menggunakan petak-petak dan mana 

yang tidak bisa langsung. 

Langkah 3 Model Taba: Labelling 

5. Siswa memberi nama pada pengelompokan yang dilakukan. 

“Dari kegiatan pengelompokan, kita peroleh dua kelompok. 

Apa saja nama kelompoknya?...” 

(Kelompok segiempat dengan penemuan rumus 

menggunakan petak dan dengan menggunakan pendekatan 

luas persegi panjang) 

“Segiempat mana saja yang termasuk kelompok 

pertama?...” 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

(persegi panjang dan persegi) 

Segiempat mana saja yang termasuk kelompok kedua?...” 

(jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang) 

Langkah 3 Lanjutan Model Taba: Data Collection 

6. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 anak 

dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 

4-5 anak”… “Apakah semua sudah mendapatkan 

kelompok?”… “Kemudian pilih ketua atau perwakilan 

kelompok” 

7. Guru memberikan tugas kelompok kepada siswa untuk 

menemukan rumus luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang. Guru membagikan Lembar 

Diskusi Siswa 06 (Lampiran 47) 

“Sekarang, diskusikan dengan kelompok dan temukan rumus 

luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan 

layang-layang ”.  

(Guru berkeliling untuk membimbing siswa yang sedang 

diskusi kelompok). 

8. Setelah selesai, siswa bersama-sama berdiskusi mengenai 

menemukan rumus luas persegi, jajar genjang, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang dengan difasilitasi oleh guru. 

“Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok telah habis. 

Sekarang, mari kita diskusikan bersama mengenai hasil 

kerja kelompok yang telah kalian selesaikan”. 

Penurunan rumus dilakukan bersama satu per satu. 

Pembuktian yang dilakukan dikemas dalam bentuk diskusi 

kelas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk memaksimalkan kreativitas dalam mencoba 

 

 

 

Komunikatif, 

Tangung 

Jawab,  

Kerja Keras 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

penemuan rumus luas . 

9. Siswa memeriksa kembali Lembar Diskusi Siswa 06 yang 

telah dikerjakan untuk disesuaikan dengan hasil pembahasan 

bersama. 

Langkah 4 Model Taba: Generalizing 

10. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengantarkan 

siswa berdiskusi mengenai generalisasi dari informasi yang 

telah diperoleh. 

Langkah 5 Model Taba: Comparing 

11. Siswa menemukan perbandingan, kesamaan, dan perbedaan 

antara rumus luas segiempat-segiempat yang ditemukan. 

Langkah 6 Model Taba: Explaining 

12. Siswa mengerjakan Lembar Diskusi Siswa 07 yang berisikan 

permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

segiempat. Kemudian setelah selesai, siswa yang berhasil 

menyelesaikan diminta menjelaskan hasil pekerjaannya 

kepada teman-teman di kelas. (Lampiran 49)  

“Silakan kerjakan lembar tugas yang telah dibagikan dalam 

waktu 5 menit. Setelah itu, silakan kelompok yang berani 

dapat menjelaskan hasil diskusi kepada teman-teman di 

kelas”. 

Langkah 7 Model Taba: Predicting 

13. Siswa mengerjakan Latihan Soal 03. Soal-soal yang 

diberikan merupakan soal yang tidak terduga dan siswa 

harus dapat memprediksi jawaban yang benar. (Lampiran 

55) 

“Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan beberapa soal. 

Silakan yang dapat menjawab mengacungkan jari”. 
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Kreatif 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Langkah 7 Lanjutan Model Taba: Kesimpulan 

14. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari 

hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang sudah 

dapat kalian pahami?”… 

15. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang yang 

telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa yang 

sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

16. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami dan 

apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk seperti 

semula dengan nyaman. Apakah kalian telah memahami 

semua yang kita pelajari hari ini?”… “Silakan bertanya”… 

(Jika ada pertanyaan guru menjawab) 

17. Siswa diberi Soal Kuis 03/E berupa soal-soal yang berkaitan 

dengan menemukan keliling dan luas segiempat serta 

penggunaannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

(Lampiran 63) 

“Sebagai bahan refleksi, ibu berikan kalian soal kuis yang 

dikerjakan secara individu selama 10 menit”… “Bagi yang 

sudah selesai silakan kumpulkan lembar jawaban Anda”. 

 

 

 

 

 

  

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam diskusi. 

Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu harap besok 

kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

2. Siswa diberikan PR soal 1 sampai dengan 5 Berlatih 15 pada 

buku Matematika SMP untuk Kelas VII oleh Junaidi 

halaman 294. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Selain mempelajari tentang lagu-lagu yang memudahkan 

Anda untuk menghafalkan pengertian, sifat-sifat, rumus 

keliling, dan rumus luas segiempat, besok kita juga akan 

melakukan kuis berkelompok. Maka dari itu, selain harus 

membuat PR, kalian juga harus mempelajari seluruh materi 

yang telah kita pelajari bersama”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Lembar Diskusi Siswa 05 (Lampiran 45), Lembar 

Lembar Diskusi Siswa 06 (Lampiran 47), Lembar Diskusi Siswa 07 

(Lampiran 49), Latihan Soal 03 (Lampiran 55), Soal Kuis 03 (Lampiran 

63). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN IV 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan diagram 

Venn. 

2. Menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat untuk 

pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Taba diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan 

diagram Venn. 
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2. Siswa dapat menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat 

untuk pemecahan masalah. 

 

E. Materi Pembelajaran  

Pengertian, sifat-sifat, rumus keliling dan rumus luas jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas, 

Games 

Model Pembelajaran : Taba  

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

mempresensi siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan melakukan review materi 

pelajarn yang telah kita lalui pada pertemuan 

sebelum-sebelumnya pada bab segiempat. Kita akan 

review dengan tanya jawab, latihan soal, games, dan 

bernyanyi bersama. Pada akhir pertemuan ini kalian 

akan ibu beri soal kuis.”  

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari segiempat. 

“Pada pertemuan yang akan datang kalian akan 

menghadapi post test materi segiempat. Oleh karena 

itu, ibu harap kalian manfaatkan hari ini semaksimal 

mungkin untuk menggali ilmu dan menanyakan apa 

saja yang belum kalian pahami.” 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Langkah Listing, Grouping, dan Labelling yang 

dilanjutkan dengan Data Collection 

Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi bersama-sama 

difasilitasi oleh guru dengan melaksanakan sintaks model 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

Taba. Pada bagian awal dilakukan review materi yang 

telah dipelajari selama tiga pertemuan terakhir.  

Pembahasan materi yang telah lalu tersebut dilakukan 

dengan sintaks model Taba, yaitu listing, grouping, dan 

labelling yang dilanjutkan dengan data collection. 

“Apakah kalian masih ingat dengan materi segiempat 

pada pertenuan-pertemuan sebelumnya?”… 

a. Sebutkan kembali segiempat berdasarkan 

banyaknya pasangan sisi sejajar. 

b. Apa pengertian jajar genjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, trapesium dan layang-

layang? 

c. Apa pengertian trapesium siku-siku dan trapesium 

sama kaki? 

d. Apa saja yang Anda ketahui tentang jajar 

genjang? 

e. Apa saja yang Anda ketahui tentang persegi 

panjang? 

f. Apa saja yang Anda ketahui tentang belah 

ketupat? 

g. Apa saja yang Anda ketahui tentang persegi? 

h. Apa saja yang Anda ketahui tentang trapesium? 

Langkah Generalizing, Comparing, Explaining, dan 

Predicting 

Pada bagian ini, siswa melakukan games berkelompok.  

Soal-soal yang diberikan merupakan generalizing, 

comparing, explaining, dan pedicting dari keseluruhan 

materi segiempat. 

1. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif, 

Kerja Keras, 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

anak dengan bimbingan guru. 

“Silakan kalian membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-5 anak”… “Apakah semua sudah 

mendapatkan kelompok?”… “Kemudian pilih ketua 

atau perwakilan kelompok” 

2. Guru menjelaskan aturan permainan, yaitu guru akan 

menampilkan slide yang berisi soal demi soal. Tiap 

kelompok yang berhasil menemukan jawaban boleh 

menjawab.  

3. Setiap jawaban yang benar akan diberi skor sesuai 

dengan tingkat kesulitan soal. 

4. Setiap jawaban yang salah skor akan dikurangi 5. 

5. Kelompok yang berhasil mengumpulkan skor 

terbanyak akan mendapatkan hadiah. 

Langkah Lanjutan :Closure 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

“Baiklah anak-anak dalam diskusi tadi apa yang 

sudah dapat kalian pahami?”… 

2. Siswa diberi waktu untuk merenungkan materi yang 

yang telah dipelajari. 

 “Sekarang kalian tenang, diam, dan renungkan apa 

yang sudah kalian pelajari tadi. Pahami baik-baik”. 

3. Siswa diharapkan mengetahui apa yang telah dipahami 

dan apa yang belum dipahami. 

“Apakah sudah rileks? Silakan kalian kembali duduk 

seperti semula dengan nyaman. Apakah kalian telah 

memahami semua yang kita pelajari hari ini?”… 

“Silakan bertanya”… (Jika ada pertanyaan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

menjawab) 

4. Siswa menyanyikan lagu gubahan bersama-sama. 

5. Siswa diberi Soal Kuis 04 berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan pengertian, sifat-sifat, menemukan 

keliling dan luas segiempat, serta penggunaannya 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. (Lampiran 

65) 

“Sebagai bahan refleksi, ibu berikan kalian soal kuis 

yang dikerjakan secara individu selama 10 menit”… 

“Bagi yang sudah selesai silakan kumpulkan lembar 

jawaban Anda”. 

 

 

 

  

PENUTUP 

1. Kelompok yang unggul dan siswa yang aktif diberikan 

penghargaan dan motivasi agar dapat lebih baik lagi. 

“Ibu sangat bangga kepada kalian yang aktif dalam 

diskusi. Mari tepuk tangan untuk kita semua”… “Ibu 

harap besok kalian lebih bersemangat dari hari ini”. 

2. Siswa diberikan PR Latihan Soal 04. (Lampiran 57). 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas”. 

 

 

 

3. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak 

lanjut pada pertemuan berikutnya. 

“Besok kita akan menjalankan postes. Silakan belajar 

yang rajin”. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

Religius, 

Disiplin 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus 

belajar dan jangan lupa kerjakan PR-nya. 

Terimakasih, selamat belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, spidol, Projector, dan Laptop. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Latihan Soal 04 (Lampiran 57) dan Soal Kuis 04/E 

(Lampiran 65)  

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN I 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian jajargenjang dan persegi panjang. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajargenjang dan persegi panjang. 

3. Menyelesaikan soal keliling dan luas dari jajargenjang dan persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

ekspositori diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian jajargenjang dan persegi panjang. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki jajargenjang dan persegi 

panjang. 
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3. Siswa dapat menyelesaikan soal keliling dan luas dari jajargenjang dan 

persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Jajargenjang 

a. Pengertian Jajargenjang 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar. 

b. Sifat-sifat Jajargenjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(iii) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(iv) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(v) Tidak memiliki sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

c. Rumus Keliling dan Luas Jajargenjang 

                              

                      

Keterangan:  

a = alas 

b = sisi tegak 

t = tinggi 

 

2. Persegi Panjang 

a. Pengertian Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu jajargenjang yang salah satu sudutnya 

90
0
. 

b. Sifat-sifat Persegi Panjang 

(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonalnya sama panjang 

(iv) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

a

b

a

b t
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(v) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

c. Rumus Keliling dan Luas Persegi Panjang 

                                 

                      

Keterangan:  

p = panjang 

l = lebar 

 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, Pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

p

l

p

l
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari jajargenjang dan persegi panjang”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

6. Pada tahap apersepsi, melalui tanya jawab siswa kembali 

mengingat mengenai sudut, garis sejajar, jenis-jenis 

bangun datar yang diketahui, dan dalil Pythagoras. 

“Sekarang, ibu akan bertanya, yang bisa menjawab 

angkat tangan ya?” 

a. “Ada berapakah jenis-jenis sudut? Coba sebutkan?”... 

“Yang lain, sebutkan masing-masing besar sudut 

tersebut?”  

(Sudut lancip besarnya antara       , sudut siku-siku 

besarnya    , sudut tumpul besarnya         , dan 

sudut refleks besarnya antara          ). 

b. “Coba sebutkan bagaimana hubungan antar sudut?” 

...”Misalnya sudut yang saling berpelurus” 

(hubungan antar sudut : jumlah sudut yang saling 

berpelurus     , jumlah sudut yang saling berpenyiku 

   , dua sudut yang saling bertolak belakang sama 

besar) 

c. Siswa memcermati tampilan Geometer’s Sketchpad 

mengenai dua garis sejajar yang dipotong satu garis 

lain. 

 

 

 

i) “Manakah dua garis yang disebut sejajar? 

Mengapa disebut sejajar?” 

(Garis k dan l. Karena kedua garis tersebut apabila 

diperpanjang tidak akan berpotongan) 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

A1    2 

3 

 

 

 3   4 

3 

 

 

B1   2 

3   4 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

ii) “Dari gambar tersebut coba sebutkan mana sudut 

yang sehadap?” ...”Ada lagi yang lain?” 

 (    dan    ,     dan    ,     dan    ,     

dan    ). 

iii) “Sebutkan mana sudut yang dalam bersebrangan?” 

...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

iv) “Coba kalau hubungan antara     dan     

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar bersebrangan,     dan    ). 

v) “Sebutkan mana sudut yang dalam sepihak?” 

...”Ada lagi yang lain?”  

(    dan    ,     dan    ). 

vi) “Coba kalau hubungan antara     dan     

disebut apa?” ...”Sebutkan yang lain?” 

(sudut-sudut luar sepihak,     dan    ). 

d. “Nah ...kalian sudah tahu, bagaimana sudut yang 

sehadap, dalam bersebrangan, dan sebagainya... 

sekarang sebutkan besar sudut-sudut yang saling 

sehadap, dalam bersebrangan, dsb...?”  

(sudut-sudut sehadap sama besar, sudut-sudut dalam 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut luar 

bersebrangan sama besar, sudut-sudut dalam sepihak 

berjumlah     , sudut-sudut luar sepihak berjumlah 

    ). 

e. “Apakah kalian masih ingat mengenai dalil 

Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku ABC 

dengan AC adalah sisi miring?” 

(           ).  
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN INTI 

Langkah 2 Model Ekspositori: Presentation 

1. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang jajargenjang dan persegi panjang. 

“Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat-sifat, 

rumus keliling, dan rumus luas dari jajargenjang 

terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan 

mengenai persegi panjang. Perhatikan dengan baik agar 

kalian paham dan dapat mengerjakan soal dengan 

benar” 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

2. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

contoh soal yang diberikan oleh guru dengan baik dan 

menjawab pertanyaan dari guru. 

“Sekarang perhatikan contoh soal berikut...” 

3. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan 

mencatat hal yang dianggap penting setelah 

dipersilahkan oleh guru. 

“Silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Silakan 

untuk dicatat agar kalian bisa belajar” 

4. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang pertanyaan yang diajukan. 

5. Siswa mengerjakan soal di LKS Lotus. 

6. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

7. Beberapa siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

sesuai instruksi guru dan yang lain memperhatikan. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

8. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

tentang jajargenjang dan persegi panjang. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

9. Siswa mengerjakan Kuis 01/K. (Lampiran 67) 

“Silakan Kuis 01/K dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit 

untuk mengerjakan. Ibu akan bangga jika kalian jujur”. 

 

Jujur 

 

10 menit 

 

 

 

PENUTUP 

1. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 

1, Latihan 2, Latihan 5, dan Latihan 6 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

2. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari jajargenjang dan persegi panjang. Pada pertemuan 

yang akan datang kita akan mempelajari tentang 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari belah ketupat dan persegi. Jangan lupa belajar”. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

10 menit 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, dan spidol. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Soal Kuis 0/K (Lampiran 67) 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN II 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian belah ketupat dan persegi. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki belah ketupat dan persegi. 

3. Menyelesaikan soal keliling dan luas dari belah ketupat dan persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

ekspositori diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian belah ketupat dan persegi. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki belah ketupat dan 

persegi. 
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3. Siswa dapat menyelesaikan soal keliling dan luas dari belah ketupat dan 

persegi. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Belah Ketupat 

a. Pengertian Belah Ketupat 

Belah Ketupat adalah suatu jajar genjang yang dua sisi berdekatannya 

sama panjang. 

b. Sifat-sifat Belah Ketupat 

(i) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(ii) Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

(iii) Keempat sisinya sama panjang. 

(iv) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(v) Kedua diagonal saling tegak lurus 

(vi) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

(vii) Memiliki 2 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

c. Rumus Keliling dan Luas Belah Ketupat 

                          

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

    = sisi  

 

2. Persegi 

a. Pengertian Persegi 

Persegi adalah suatu jajar genjang yang juga belah ketupat dan persegi 

panjang. 

 

s

d1

d2
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b. Sifat-sifat Persegi 

(i) Keempat sisinya sama panjang. 

(ii) Keempat sudutnya siku-siku. 

(iii) Kedua diagonal saling tegak lurus. 

(iv) Kedua diagonalnya sama panjang 

(v) Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

(vi) Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama 

besar. 

(vii) Memiliki 4 sumbu simetri. 

(viii) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 

c. Rumus Keliling dan Luas Persegi 

                    

                

Keterangan: 

     = sisi 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, Pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

10 menit 

s
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari belah ketupat dan persegi”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain 

itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Langkah 2 Model Ekspositori: Presentation 

1. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang belah ketupat dan persegi. 

“Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat-sifat, 

rumus keliling, dan rumus luas dari jajargenjang 

terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan 

mengenai persegi panjang. Perhatikan dengan baik agar 

kalian paham dan dapat mengerjakan soal dengan 

benar” 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

2. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

contoh soal yang diberikan oleh guru dengan baik dan 

menjawab pertanyaan dari guru. 

“Sekarang perhatikan contoh soal berikut...” 

3. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan 

mencatat hal yang dianggap penting setelah 

dipersilahkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Silakan 

untuk dicatat agar kalian bisa belajar” 

4. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang pertanyaan yang diajukan. 

5. Siswa mengerjakan soal LKS Lotus. 

6. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

7. Beberapa siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

sesuai instruksi guru dan yang lain memperhatikan. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

8. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi 

tentang belah ketupat dan persegi. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

9. Siswa mengerjakan Kuis 02/K. (Lampiran 69) 

“Silakan Kuis 02/K dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit 

untuk mengerjakan. Ibu akan bangga jika kalian jujur”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

10 menit 

 

 

PENUTUP 

1. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 

3, Latihan 4, Latihan 7, dan Latihan 8 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

2. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari belah ketupat dan persegi. Pada pertemuan yang 

akan datang kita akan mempelajari tentang pengertian, 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas dari trapesium 

dan layang-layang. Jangan lupa belajar”. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, dan spidol. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Soal Kuis 02/K (Lampiran 69). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN IIII 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menuliskan pengertian trapesium dan layang-layang. 

2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-layang. 

3. Menyelesaikan soal keliling dan luas dari trapesium dan layang-layang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

ekspositori diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menuliskan pengertian trapesium dan layang-layang. 

2. Siswa dapat menuliskan sifat-sifat yang dimiliki trapesium dan layang-

layang. 
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3. Siswa dapat menyelesaikan soal keliling dan luas dari trapesium dan 

layang-layang. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Trapesium 

a. Pengertian Trapesium 

Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

sejajar. 

b. Macam-macam Trapesium 

(i) Trapesium sembarang adalah trapesium yang ukuran sisinya 

maupun besar sudutnya sembarang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Tidak memiliki sumbu simetri. 

c. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(ii) Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya 

adalah 90
0
. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Memiliki tepat dua sudut siku-siku. 

c. Tidak memiliki sumbu simetri. 

d. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

(iii)Trapesium sama kaki adalah trapesium yang sepasang kakinya 

sama panjang. 

Sifat-sifatnya: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar 

adalah 180
0
. 

b. Dua sudut pada sisi alas sama besar. 

c. Dua sudut pada sisi atas sama besar. 
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d. Kedua diagonalnya sama panjang. 

e. Memiliki 1 sumbu simetri. 

f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

 

c. Rumus Keliling dan Luas Trapesium 

                           

               
   

 
   

Keterangan: 

     = sisi-sisi sejajar 

     = sisi-sisi tegak 

     = tinggi 

 

2. Layang-layang 

a. Pengertian Layang-layang 

Layang-layang adalah suatu segiempat konveks yang memiliki dua sisi 

berdekatannya sama panjang. 

b. Sifat-sifat Layang-layang 

(i) Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. 

(ii) Kedua diagonalnya saling tegak lurus. 

(iii) Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang 

lain. 

(iv) Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

(v) Memiliki 1 sumbu simetri. 

(vi) Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

c. Rumus Keliling dan Luas Layang-layang 

                               

                   
 

 
       

Keterangan: 

   = diagonal 1 

   = diagonal 2 

      = sisi-sisi 

a

d

b

c t

b
a

d2

d1
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, Pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, khususnya 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari trapesium dan layang-layang”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain 

itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

Langkah 2 Model Ekspositori: Presentation 

1. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang trapesium dan layang-layang. 

“Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat-sifat, 

 

 

 

 

 

 

30 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

rumus keliling, dan rumus luas dari jajargenjang 

terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan 

mengenai persegi panjang. Perhatikan dengan baik agar 

kalian paham dan dapat mengerjakan soal dengan 

benar” 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

2. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

contoh soal yang diberikan oleh guru dengan baik dan 

menjawab pertanyaan dari guru. 

“Sekarang perhatikan contoh soal berikut...” 

3. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan 

mencatat hal yang dianggap penting setelah 

dipersilahkan oleh guru. 

“Silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Silakan 

untuk dicatat agar kalian bisa belajar” 

4. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang pertanyaan yang diajukan. 

5. Siswa mengerjakan soal LKS Lotus. 

6. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

7. Beberapa siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

sesuai instruksi guru dan yang lain memperhatikan. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

8. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi 

tentang trapesium dan layang-layang. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

9. Siswa mengerjakan Kuis 03/K. (Lampiran 71) 

“Silakan Kuis 03/K dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit 

untuk mengerjakan. Ibu akan bangga jika kalian jujur”. 

 

 

 

 

 

Kerja Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

PENUTUP 

1. Siswa diberikan PR soal nomor 3, 4, dan 5 pada Latihan 

9, Latihan 10, Latihan 11, dan Latihan 12 di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

2. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari 

pengertian, sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas 

dari trapesium dan layang-layang. Pada pertemuan yang 

akan datang kita akan mempelajari tentang 

menyelesaikan soal-soal segiempat. Jangan lupa 

belajar”. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

 

Gemar 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, dan spidol. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Soal Kuis 03 (Lampiran 71). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 31 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN IIII 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 1 Jepara 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  VII/2 

Materi Pokok :  Segiempat 

Alokasi Waktu :  2×40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2.Mengidentifikasi sifat-sifat jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. 

6.3.Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan diagram 

Venn. 

2. Menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat untuk 

pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model 

ekspositori diharapkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menyatakan hubungan antara segiempat dengan menggunakan 

diagram Venn. 
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2. Siswa dapat menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat 

untuk pemecahan masalah. 

 

E. Materi Pembelajaran  

Pengertian, sifat-sifat, rumus keliling dan rumus luas jajar genjang, persegi 

panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, Pemberian tugas. 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN AWAL 

1. Guru dan siswa datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. 

“Assalamu’alaikum, selamat pagi anak-anak”. 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

3. Siswa melakukan persiapan fisik dan psikis sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

a. Siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua 

kelas. 

“Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita 

berdoa bersama ”… 

b. Siswa membersihkan papan tulis yang kotor. 

“Siapa yang piket hari ini? Silakan salah satu 

membersihkan papan tulis”… 

c. Guru menanyakan kabar siswa sekaligus mempresensi 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

siapa yang tidak masuk hari ini. 

“Apakabar kalian pagi ini?”… “Siapa yang tidak 

masuk hari ini?”… 

d. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis. 

“Silahkan buku pelajaran dan alat tulis disiapkan” 

...”Aturlah posisi duduk kalian, sehingga kalian 

nyaman mengikuti kegiatan belajar hari ini”… 

4. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai 

materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

“Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun 

datar yang termasuk dalam segiempat, bagaimana 

menyelesaikan soal-soal segiempat”. 

(Guru menuliskan di papan tulis). 

“Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian 

memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai bangun 

datar segiempat dengan ditandai mampu menuliskan 

kembali pengertian dan sifat-sifatnya serta mampu men-

generalisasikan, membandingkan, menjelaskan, 

memprediksi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari ini”. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat 

mempelajari segiempat. 

“Dengan mempelajari segiempat diharapkan kalian 

dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat, misalnya menghitung luas kertas yang 

dibutuhkan ketika akan membuat layang-layang. Selain 

itu soal-soal materi pokok segiempat seringkali keluar di 

ujian nasional.” 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

KEGIATAN INTI 

Langkah 2 Model Ekspositori: Presentation 

1. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang trapesium dan layang-layang. 

“Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, sifat-sifat, 

rumus keliling, dan rumus luas dari segiempat kembali 

secara ringkas sebagai review”. 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

2. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

contoh soal yang diberikan oleh guru dengan baik dan 

menjawab pertanyaan dari guru. 

“Sekarang perhatikan contoh soal berikut...” 

3. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan 

mencatat hal yang dianggap penting setelah 

dipersilahkan oleh guru. 

“Silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Silakan 

untuk dicatat agar kalian bisa belajar” 

4. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang pertanyaan yang diajukan. 

5. Siswa mengerjakan soal latihan di LKS Lotus. 

6. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

7. Beberapa siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

sesuai instruksi guru dan yang lain memperhatikan. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

8. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi hari 

ini. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

9. Siswa mengerjakan Kuis 04/K. (Lampiran 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Pembelajaran PKB 
Alokasi 

Waktu 

“Silakan Kuis 04/K dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit 

untuk mengerjakan. Ibu akan bangga jika kalian jujur”. 

Jujur  

 

PENUTUP 

1. Siswa diberikan PR soal Uji Kompetensi di LKS Lotus. 

“Kerjakan PR yang ibu berikan di buku tugas dan 

kumpulkan maksimal satu hari sebelum pertemuan 

selanjutnya”. 

2. Siswa diberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pada pertemuan berikutnya. 

“Belajarlah ya g rajin karena pada pertemuan yang akan 

datang kalian akan ibu beri postes”. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. 

“Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Terus belajar 

dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Terimakasih, selamat 

belajar. Wassalamu’alaikum”. 

 

Tanggung 

Jawab, 

Mandiri, 

Kerja Keras 

Gemar 

Membaca 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat Belajar 

Papan tulis, kapur, dan spidol. 

2. Sumber Belajar 

DeBaan, M. A. 1954. Ilmu Ukur Djilid IIA. Jakarta: J. B. Wolters. 

Agil. C. 1953. Ilmu Ukur untuk SMP Jilid I. Yogyakarta: Kanisius. 

Junaidi, S. dan Siswono, T. Y. E. 2004. Matematika SMP untuk Kelas VII. 

Jakarta: Esis. 

Yuniarto. 2013. Lotus Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2. 

Kudus: Pustaka Indah. 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Soal Kuis 04 (Lampiran 73). 

2. Bentuk Penilaian : tes tertulis uraian/ essay 

3. Instrumen : terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 32 

MEDIA BERBASIS GEOMETER’S SKETCHPAD 

UNTUK KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN I 

 

MATERI: 

Pengertian dan Sifat-Sifat  

Jajar Genjang, Persegi Panjang, Belah Ketupat, dan Persegi 
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Lampiran 33 

MEDIA BERBASIS GEOMETER’S SKETCHPAD 

UNTUK KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN II 

 

MATERI: 

Pengertian dan Sifat-Sifat Trapesium dan Layang-layang 
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Lampiran 34 

MEDIA BERBASIS GEOMETER’S SKETCHPAD 

UNTUK KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN II 

 

MATERI: 

Menemukan Rumus Keliling dan Rumus Luas Bangun Datar Segiempat 
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Lampiran 35 

MEDIA BERBASIS GEOMETER’S SKETCHPAD 

UNTUK KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN IV 

Soal Games Berkelompok dan Kuncinya 
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Lampiran 36 

LAGU-LAGU SEGIEMPAT 

 

Mari Belajar Jajar Genjang 

(Gubahan Lagu Satu Nusa) 

 

Mari b’lajar jajar genjang 

Jajar genjang adalah 

Segiempat yang memiliki 

Dua pasang sisi sejajar 

Sisi berhadapan sama panjang 

Sudut berhadapan sama besar 

Sudut berdekatan saling berpelurus 

Diagonal potong-memotong di 

tengah 

Simetri lipat tidak punya 

Simetri putarnya ada dua 

Cara masuki bingkai ada dua 

Itulah sifat jajar genjang 

Rumus kelilingnya 

Jumlah panjang sisi-sisinya 

Rumus luas jajar genjang 

Alas kali tingginya 

 

 

Mari Belajar Persegi Panjang 

(Gubahan Lagu Tik-tik Bunyi Hujan) 

Mari belajar persegi panjang yang merupakan 

Jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku 

Akibatnya semua sudutnya jadi ikutan siku-siku 

Sisi berhadapan sama panjang, Semua sudut siku-siku 

Kedua diagonalnya sama panjang  

Dan juga saling berpotongan menjadi dua sama panjang 

Simetri lipatnya ada dua, Simetri putar juga dua 

Cara masuk bingkainya ada empat 

Rumus kelilingnya dua kali (p + l), Rumus luasnya panjang 

kali lebar 
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Mari Belajar Belah Ketupat 
(Gubahan Lagu Gambang Suling) 

 

Mari b’lajar tentang belah ketupat 

Belah ketupat adalah jajar genjang 

Yang sisi berdekatannya sama panjang 

Akibatnya keempat sisinya 

Semua sama panjang 

 

Semua sisi sama panjang, sudut berhadapan sama besar 

Sudut yang berdekatan, saling berpelurus 

 

Kedua diagonal belah ketupat 

Berpotongan tegak lurus ditengah 

Kedua diagonalnya membagi sudut 

Dalam belah ketupat 

Jadi dua sama besar 

 

Simetri lipatnya dua, Simetri putarnya dua 

Cara masuki bingkainya sebanyak empat cara 

 

Rumus keliling belah ketupat 

Empat kali ukuran sisinya 

Rumus luas belah ketupat 

Setengah kali dari diagonal-diagonalnya 

Itulah rumusnya 

 

Mari kita belajar tentang belah ketupat 

Ini sebuah lagu tentang belah ketupat 
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Mari Belajar Persegi 

(Gubahan Lagu Lihat Kebunku) 

 

Mari belajar tentang persegi 

Persegi adalah jajar genjang 

yang juga termasuk persegi panjang 

dan juga sekaligus belah ketupat 

 

Sifat persegi sangat istimewa 

Keempat sudutnya siku-siku 

Keempat sisinya sama panjang 

Kedua diagonal sama panjang 

 

Diagonalnya sangat istimewa 

Kedua diagonal saling tegak lurus 

Dan juga berpotongan di tengah-tengah 

Dan membagi sudutnya dua sama besar 

 

 

Simetri lipatnya ada empat 

Simetri putarnya juga ada empat 

Cara memasuki bingkai ada delapan 

Itu semua sifat persegi 

 

Rumus kelilingnya empat kali sisi 

Rumus luasnya sisi kali sisi 

Sekarang aku tau semua tentang persegi 

Ini lah lagu tentang persegi 
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Mari Belajar Trapesium 

(Gubahan Lagu Anak Gembala) 

 

 

Mari belajar tentang trapesium 

Trapesium adalah segiempat yang 

tepat memiliki sepasang sisi 

yang saling sejajar satu sama lain 

 

REFF: 

Sifat dari trapesium 

Sudut-sudut berdekatannya 

Yang ada diantara sisi sejajar 

Bila dijumlahkan 180 d’rajat. 

 

Simetri lipat dia tidak punya 

Simetri putarnya cuma ada satu  

Cara masuk bingkai cuma ada satu  

Itu sifat dari trapesium umum 

 

REFF: 

Rumus k’lilingnya jumlah sisi-sisinya 

Rumus luas Setengah kali dari 

Jumlah sisi-sisi sejajar  

Dikalikan dengan tingginya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis trapesium itu ada tiga 

Yang pertama trapesium sembarang 

Ukuran sisi dan sudutnya sembarang 

Sifatnya sama persis trapesium umum 

 

REFF: 

Yang kedua trapesium siku-siku 

Trapesium yang satu sudutnya siku-siku 

Sifat istimewa trapesium siku-siku 

Tepat memiliki dua sudut siku-siku 

 

Yang ketiga trapesium sama kaki 

Trapesium yangg punya s’pasang kaki sama 

panjang 

Sifat istimewa trapesium sama kaki 

Kedua diagonal sama panjang 

 

REFF: 

Dua sudut pada sisi alas sama besar 

Dua sudut pada sisi atas sama besar 

Simetri lipat ada satu  

Cara masuk bingkai ada dua 
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Mari Belajar Layang-layang 

(Gubahan Lagu Bermain Layang-layang) 

 

Mari belajar layang-layang 

Layang-layang adalah 

segiempat konveks yang s’pasang-s’pasang 

sisi berurutan sama panjang 

 

REFF: 

Sifat-sifat layang-layang 

Sepasang sudutnya sama besar 

Kedua diagonalnya tegak lurus 

satunya terpotong di tengah 

  

Simetri lipat ada satu 

Simetri putar juga ada satu 

Cara memasuki bingkai ada dua 

Itu sifat layang-layang 

 

Rumus keliling layang-layang 

jumlah dari sisi-sisinya 

Rumus luasnya setengah kali dari  

diagonal-diagonalnya 

 

REFF: 

Sekarang aku tau 

Semua tentang layang-layang 

Inilah lagu tentang layang-layang 

Mari b’lajar layang-layang 

 

 

 



 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar: 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS : Lengkapilah kolom-kolom di bawah ini dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Silakan gunakan 

buku-buku sumber yang Anda miliki sebagai bahan diskusi. 

 

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 01 

(LDS 01) 

 

 

LDS 01/1 

 

L
am

p
iran

 3
7

 
3
6
0

 



 

 

 

No. Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian 

1. Jajar Genjang 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

2. Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

b

a

t

l

p

PENGERTIAN DAN SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR SEGIEMPAT 

LDS 01/2 

 

3
6
1

 



 

 

No. Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian 

3. Belah Ketupat 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

4. Persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

 

s

d2

d1

s

LDS 01/3 

 

3
6
2

 



KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 01

Pengertian dan Sifat-sifat Bangun Datar Segiempat

No Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian

1. Jajar Genjang Jajar genjang adalah suatu

segiempat yang sisi-sisinya

sepasang-sepasang sejajar.

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.

2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.

3. Kedua diagonal potong-memotong ditengah.

4. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 1800.

 Banyaknya sumbu

simetri: -

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 2

2. Persegi Panjang Persegi panjang adalah suatu jajar

genjang yang salah satu sudutnya

900.

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.

2. Keempat sudutnya siku-siku.

3. Kedua diagonalnya sama panjang

4. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama

panjang.

 Banyaknya sumbu

simetri: 2

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 4

b

a

t

l

p

Lam
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No Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian

3. Belah Ketupat Belah Ketupat adalah suatu jajar

genjang yang dua sisi

berdekatannya sama panjang.

1. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.

2. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 1800.

3. Keempat sisinya sama panjang.

4. Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut

menjadi dua sama besar.

5. Kedua diagonal saling tegak lurus.

6. Kedua diagonal saling mem.bagi dua sama

panjang.

 Banyaknya sumbu

simetri: 2

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 4

4. Persegi Persegi adalah suatu jajar genjang

yang juga belah ketupat dan persegi

panjang.

1. Keempat sisinya sama panjang.

2. Keempat sudutnya siku-siku.

3. Kedua diagonal saling tegak lurus.

4. Kedua diagonalnya sama panjang

5. Kedua diagonal saling membagi dua sama

panjang.

6. Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut

menjadi dua sama besar.

 Banyaknya sumbu

simetri: 4

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 8

Skor: @5 Skor: @2 Skor: @1Nilai = Perolehan Skor68 × 100
FORMULA PENILAIAN:

s

d2

d1

s
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I Love Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kompetensi Dasar: 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskanlah hasil diskusimu.  

 

Perhatikan gambar di samping. Jari-jari lingkaran = 3 cm. 

Jika berturut-turut kita hubungkan titik-titik A, B, C, dan 

D, bangun apakah ABCD? Agar mempermudah, jelaskanlah 

terlebih dahulu sifat-sifat yang dimiliki bangun ABCD. 

Sertakan pula bukti-bukti yang mungkin Anda peroleh. 

 

1 

JAWAB: 

3 cm

A

C

D
E

B

LDS 02/1 

 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 02 

(LDS 02) 
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I Love Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Perhatikan gambar di bawah. 

Diketahui panjang AB =  8 cm dan BC = 6 cm. 

Sifat-sifat apa yang dimiliki 

bangun EFGH? Sertakan bukti-

bukti untuk menunjukkan sifat-

sifat tersebut. Dari sifat-sifat 

tersebut dapatkah Anda 

menyimpulkan bangun apa EFGH? 

 

2 

JAWAB: 

F

E

H

G

B

D C

A

LDS 02/2 

 

366 
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Lampiran 40 

KUNCI JAWABAN LDS 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar: 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat trapesium dan layang-layang 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS : Lengkapilah kolom-kolom di bawah ini dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Silakan gunakan 

buku-buku sumber yang Anda miliki sebagai bahan diskusi. 

 

 

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 03 

(LDS 03) 

 

 

LDS 03/1 

 

L
am

p
iran

 4
1

 
3
6
8

 



 

 

 

No. Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian 

1. Trapesium 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

2. Trapesium Siku-siku 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

PENGERTIAN DAN SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR SEGIEMPAT 

a

dc
t

b

a

d

b

c

LDS 03/2 

 

3
6
9

 



 

 

No. Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian 

3. Trapesium Sama Kaki 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

4. Layang-layang 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banyaknya sumbu 

simetri:   

 

 Cara memasuki 

bingkai:  

 

 

ba

d2

d1

a

d

b

c t

LDS 03/3 

 

3
7
0

 



KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 03

Pengertian dan Sifat-sifat Bangun Datar Segiempat

No Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian

1. Trapesium Trapesium adalah suatu segiempat

yang memiliki tepat sepasang sisi

sejajar.

1. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua

sisi sejajar adalah 1800.

 Banyaknya sumbu

simetri: -

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 1

2. Trapesium Siku-siku Trapesium siku-siku adalah

trapesium yang salah satu sudutnya

adalah 900
.

1. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua

sisi sejajar adalah 1800.

2. Memiliki tepat dua sudut siku-siku

 Banyaknya sumbu

simetri: -

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 1

a

dc t

b

a

d

b

c
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No Segiempat Pengertian Sifat-sifat Kesimetrian

3. Trapesium Sama Kaki Trapesium sama kaki adalah

trapesium yang sepasang kakinya

sama panjang.

1. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua

sisi sejajar adalah 1800.

2. Dua sudut pada sisi alas sama besar.

3. Dua sudut pada sisi atas sama besar.

4. Kedua diagonalnya sama panjang.

 Banyaknya sumbu

simetri: 1

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 2

4. Layang-layang Layang-layang adalah suatu

segiempat konveks yang memiliki

dua sisi berdekatannya sama

panjang.

1. Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan

yang sama besar.

2. Kedua diagonalnya saling tegak lurus.

3. Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang

oleh diagonal yang lain.

4. Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri.

 Banyaknya sumbu

simetri: 1

 Banyaknya cara

memasuki

bingkai: 2

Skor: @5 Skor: @2 Skor: @1Nilai = Perolehan Skor50 × 100
FORMULA PENILAIAN:

ba

d2

d1

a

d

b

c t
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I Love Mathematics 

 

 

 

  

 

 

 

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

Kompetensi Dasar: 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat trapesium dan layang-layang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskanlah hasil diskusimu.  

 

      pada gambar di samping merupakan 

segitiga siku-siku. Garis l memotong sisi LM dan 

KM berturut-turut di titik P dan Q. Garis l sejajar 

sisi KL. Tunjukkan dan buktikan sifat-sifat apa saja 

yang dimiliki segiempat KLPQ. Berbentuk apakah 

segiempat KLPQ?  

1 

JAWAB: 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 04 

(LDS 04) 

 

 

LDS 04/1 

 

Lampiran 43 
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LDS 04/2 
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Diketahui      dan      dengan ukuran sebagai berikut.      sama sisi 

dengan AB =    .       siku-siku sama kaki, PQ = QR = 8 cm.  

Dapatkah penggabungan      dan      membentuk layang-layang? Jelaskan 

jawabanmu. 

2 

JAWAB: 



 

I Love Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDS 04/3 
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Dipunyai himpunan-himpunan sebagai berikut. 

S = {Segiempat}, sebagai semesta D = {Persegi} 

A = {Jajar genjang}    E = {Trapesium} 

B = {Persegi panjang}    F = {Layang-layang} 

C = {Belah ketupat} 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Adakah segiempat yang merupakan persegi panjang sekaligus belah ketupat? Berikan 

penjelasanmu. Jika ada, apa nama bangun datar tersebut? 

b. Buatlah diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, B, C, D, E, dan F. 

3 

JAWAB: 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 04 
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Standar Kompetensi: 6 Memahami konsep segiempat dan segitiga serta  menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar: 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan keliling dari bangun datar segiempat atau gabungannya. 

 

 

 mfhfhejejfhf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

CreAtive is a 

MUST! 

   Memahami Keliling  

 

1.  Menurut kamu, apa itu keliling segiempat?  

 

 

2. Berikan 3 contoh benda disekitarmu yang memiliki permukaan berbentuk 

segiempat dan tunjukkan mana yang disebut kelilingnya. 

 

 

 

 

   Menemukan Rumus Keliling Segiempat  

 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 05 

(LDS 05) 

 

 

LDS 05/1 
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LDS 05/2 
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1. Keliling Jajar Genjang = … 

2. Keliling Persegi Panjang = … 

3. Keliling Belah Ketupat = … 

4. Keliling Persegi = … 

5. Keliling Trapesium ABCD = … 

6. Keliling Layang-layang ABCD = … 

7. Keliling Segiempat EFGH = … 

RUMUS KELILING SEGIEMPAT 

   Kesimpulan  

 

LDS 05/3 

 

380 



381 
 

Lampiran 46 

KUNCI JAWABAN LDS 05 

 

 

 

1. Keliling segiempat adalah jumlah dari panjang sisi-sisinya. 

2. Buku tulis, papan tulis, pintu, dan sebagainya. 

 

 

 

 

   Memahami Keliling  

 

   Menemukan Rumus Keliling Segiempat 
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1. Keliling Jajar Genjang =       . 

2. Keliling Persegi Panjang =         

3. Keliling Belah Ketupat =     

4. Keliling Persegi =     

5. Keliling Trapesium ABCD =              

6. Keliling Layang-layang ABCD =              

7. Keliling Segiempat EFGH =              

RUMUS KELILING SEGIEMPAT 
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KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

CreAtive is a 

MUST! 

   Menemukan Rumus Luas Segiempat 

 

2. MENEMUKAN RUMUS LUAS BELAH KETUPAT 

1. MENEMUKAN RUMUS LUAS PERSEGI 

 LEMBAR DISKUSI SISWA 06  

        (LDS 06) 

 

 

LDS 06/1 

 

Lampiran 47 
383 



 

I Love Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MENEMUKAN RUMUS LUAS LAYANG-LAYANG 

3. MENEMUKAN RUMUS LUAS TRAPESIUM 

LDS 06/2 
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KUNCI JAWABAN LDS 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Menemukan Rumus Luas Segiempat  

 

1. MENEMUKAN RUMUS LUAS PERSEGI 

2. MENEMUKAN RUMUS LUAS BELAH KETUPAT 
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3. MENEMUKAN RUMUS LUAS TRAPESIUM 

4. MENEMUKAN RUMUS LUAS LAYANG-LAYANG 
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1. Perhatikan gambar trapesium RSTU berikut. 

Jika diketahui panjang RS = 21 cm, UT = 16 

cm, dan tinggi trapesium 10 cm, maka 

berapakah luas daerah yang diarsir? 

 

2. Diketahui trapesium PQRS sama kaki dengan 

panjang PQ = 11 cm, PS = 13 cm, dan memiliki tinggi 

QT = 12 cm.  

a. Hitunglah panjang diagonal SQ! 

b. Hitunglah keliling trapesium PQRS! 

 

3. Pak Soleh akan membeli tanah berbentuk persegi panjang yang luasnya 

sama dengan tanah persegi yang sudah dimilikinya dengan sisi 12 m . Jika 

penjual tanah membolehkan Pak Soleh untuk menentukan ukuran-ukuran 

tanah yang akan dibelinya, maka bantulah Pak Soleh dengan menggambar 

model tanah tersebut beserta ukuran-ukurannya! 

 

 

 

KELOMPOK : ___ 

1. ______________________________________ (        ) 

2. ______________________________________ (        ) 

3. ______________________________________ (        ) 

4. ______________________________________ (        ) 

5. ______________________________________ (        ) 

 

CreAtive is a 

MUST! 

   Kerjakan dengan menyertakan cara yang rinci. 

 

11 cm

13 cm

12 cm

T R

P Q

S

VU T

SR

 LEMBAR DISKUSI SISWA 07 

(LDS 07) 

 

 

LDS 07/1 

 

Lampiran 49 
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Lampiran 50 

KUNCI JAWABAN LDS 07 

 

1. Diketahui: Trapesium RSTU 

 RS = 21 cm 

UT = 16 cm 

t = 10 cm. 

Ditanya: Berapakah luas daerah yang diraster? 

Jawab: 

                     
       

 
   

       

 
             

                   
 

 
     

 

 
                

                                                          

                

Jadi, luas daerah yang diraster adalah      . 

 

2. Diketahui: Trapesium sama kaki PQRS 

 PQ = 11 cm 

 PS = 13 cm 

 QT = 12 cm 

Ditanya:  

a. Hitunglah panjang diagonal SQ! 

b. Hitunglah keliling trapesium PQRS! 

Jawab: 

a. Menghitung panjang diagonal SQ 

                                        

                            

                                          

                                 

 

VU T

SR

11 cm

13 cm

12 cm

T R

P Q

S
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b. Menghitung keliling trapesium PQRS 

                                             

Jadi, keliling trapesium PQRS adalah      . 

 

3. Diketahui: Akan dibeli sebuah tanah dengan ukuran luas 144 m
2
. 

Ditanya: Buatlah gambar model tanah beserta ukurannya dengan bentuk 

segiempat dan luas 144 m
2
! 

Jawab: Jawaban sesuai dengan kreativitas guru. 

 

 

 

 

36 m

4 m

A B

CD

24 m

6 m

E F

GH

18 m

8 m

M
N

OP
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Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

         LATIHAN SOAL 01 

Latihan Soal 01/1 
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Latihan Soal 01/2 
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Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 01 

Lampiran 52 

Kunci Jawaban Latihan Soal 01/1 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 01/2 
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Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

        LATIHAN SOAL 02 

Lampiran 53 
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Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

        KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 02 

Lampiran 54 
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I Love Mathematics 

 

 

1. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan Soal 03/1 

 

        LATIHAN SOAL 03 
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Latihan Soal 03/2 
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Latihan 03/3 
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I Love Mathematics 

 

 

1. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal 03/1 

 

        KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 03 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 03/2 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 03/3 
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        LATIHAN SOAL 04 

Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

Latihan Soal 04/1 
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Latihan Soal 04/2 
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Latihan Soal 04/3 

 



405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan Soal 04/4 

 



406 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Latihan Soal 04/5 
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        KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 04 

Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

Kunci Jawaban Latihan Soal 04/1 

 

                             

                      

Kunci: 

                        

                            

                     

Kunci: 

                          

                              

                        

Kunci: 
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Kunci: 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 04/2 

 

                              

                      

Kunci: 

                      

                     

                             

Kunci: 

 

                         

                       

                              

                         

Kunci: 

                             

                      

Kunci: 

                          

             

         
 

 
         

 

 
      

        

Kunci: 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 04/3 

 

                          

                  

                     

      
 

 
       

 

 
               

Kunci: 

                         

                     

         
 

 
         

 

 
       

        

Kunci: 

Kunci: 

Segiempat EFGH merupakan belah ketupat. 

Luas ABCD : Luas EFGH = 2 : 1. 
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Kunci Jawaban Latihan Soal 04/4 

 

                                     

Kunci: 

 

                                   

        

Kunci: 

 

                         

                  

                 

      
       

 
   

 
      

 
          

Kunci: 



411 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kunci Jawaban Latihan Soal 04/5 

 

                         

                  

                  

      
       

 
   

 
      

 
          

Kunci: 

                       

                           

                   

                     

        
       

 
    

         
      

 
           

Kunci: 

                         

                         

                          

            

      
 

 
       

 

 
            

Kunci: 
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1. Tuliskan pengertian dari segiempat-segiempat berikut. 

a. Jajar genjang: ______________________________________________________________ 

b. Persegi panjang:  ___________________________________________________________ 

c. Belah ketupat:  _____________________________________________________________ 

d. Persegi:  __________________________________________________________________ 

2. Tuliskan sifat-sifat dari segiempat-segiempat berikut. 

No Segiempat Sisi-sisinya Sudut-sudutnya Diagonalnya Kesimetrian 

1. Jajar 

genjang 

 

 

 

 

    

2. Persegi 

panjang 

 

 

 

 

    

3. Belah 

ketupat 

 

 

 

 

 

    

4. Persegi 

 

 

 

 

 

    

 

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 

Lampiran 59 
 

SOAL KUIS 01/E 

I LOVE MATH 
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Lampiran 60 

KUNCI JAWABAN KUIS 01/E 

  

1. Tuliskan pengertian dari segiempat-segiempat berikut. (Skor: @5) 

a. Jajar genjang: segiempat yang sepasang-sepasang sisinya sejajar. 

b. Persegi panjang:  jajar genjang yang salah satu sudutnya 90
0
. 

c. Belah ketupat:  jajar genjang yang dua sisi berdekatannya sama panjang. 

d. Persegi:  jajar genjang yang juga persegi panjang sekaligus belah ketupat. 

 

2. Tuliskan sifat-sifat dari segiempat-segiempat berikut. (Skor: @1) 

No Segiempat Sisi-sisinya 
Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

1. Jajar 

genjang 

Sisi-sisi yang 

berhadapan 

sama panjang. 

1. Sudut-sudut 

yang 

berhadapan 

sama besar. 

2. Jumlah sudut 

yang 

berdekatan 

adalah 180
0
. 

Kedua diagonal 

potong-memotong 

ditengah. 

 

 

 Sumbu 

simetri: - 

 Cara 

memasuki 

bingkai: 2 

2. Persegi 

panjang 

Sisi-sisi yang 

berhadapan 

sama panjang. 

Keempat 

sudutnya siku-

siku. 

 

 

1. Kedua diagonalnya 

sama panjang 

2. Kedua diagonalnya 

saling membagi dua 

sama panjang. 

 Sumbu 

simetri: 2 

 Cara 

memasuki 

bingkai: 4 

3. Belah 

ketupat 

Keempat 

sisinya sama 

panjang. 

1. Sudut-

sudut yang 

berhadapan 

sama besar. 

 

1. Kedua diagonalnya 

membagi sudut-

sudut menjadi dua 

sama besar. 

 

 Sumbu 

simetri: 2 

 Cara 

memasuki 

bingkai: 4 
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No Segiempat Sisi-sisinya 
Sudut-

sudutnya 
Diagonalnya Kesimetrian 

2. Jumlah 

sudut yang 

berdekatan 

adalah 

180
0
. 

2. Kedua diagonal 

saling tegak lurus. 

3. Kedua diagonal 

saling mem.bagi 

dua sama panjang. 

4. Persegi Keempat 

sisinya sama 

panjang. 

Keempat 

sudutnya siku-

siku. 

 

 

1. Kedua diagonal 

saling tegak lurus. 

2. Kedua diagonalnya 

sama panjang 

3. Kedua diagonal 

saling membagi dua 

sama panjang. 

4. Kedua diagonalnya 

membagi sudut-

sudut menjadi dua 

sama besar. 

 Sumbu 

simetri: 4 

 Cara 

memasuki 

bingkai: 8 

 

       
              

  
     

FORMULA PENILAIAN: 
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SOAL KUIS 02/E 

 

1. Dipunyai belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC = 8y dan panjang 

diagonal BD = 6y. Pada ruas BD terdapat titik E dimana BE = 2y. Apabila 

bangun A dan E dihubungkan serta E dan C dihubungkan, bangun segiempat 

apakah AECD? Jelaskan sifat-sifat yang dimiliki ABCD. 

 

  

 

 

 

 

2. Dipunyai persegi ABCD dengan panjang sisinya 8 cm. Terdapat titik E pada 

ruas AB dan terdapat titik F pada ruas CD dimana AE = FC = 6 cm. Bangun 

segiempat apakah EBFD? Jelaskan sifat-sifat yang dimiliki EBFD. 

 

 

 

 

 

 

3. Dipunyai himpunan-himpunan sebagai berikut. 

S = {Segiempat}, sebagai semesta 

A = {Jajar genjang} 

B = {Persegi panjang} 

C = {Belah ketupat} 

D = {Persegi} 

E = {Trapesium} 

F = {Layang-layang} 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Adakah segiempat yang merupakan persegi panjang sekaligus belah 

ketupat? Berikan penjelasanmu. Jika ada, apa nama bangun datar tersebut? 

b. Buatlah diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, C, 

E, dan F. 

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 

3y

4yO

B

C

D

A

A B

CD F

E

Lampiran 61 
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Lampiran 62 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 02/E 

 

1. (Skor: 20) 

Dipunyai: 

Belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC = 8y dan panjang diagonal 

BD = 6y. Pada ruas BD terdapat titik E dimana BE = 2y.  

A dan E dihubungkan serta E dan C dihubungkan. 

Ditanya: 

Jelaskan ciri-ciri apa saja yang dimiliki ABCD? Sesuai dengan ciri-ciri 

tersebut, segiempat apakah AECD? 

Jawab: 

 

 

  

 

 

AECD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Diagonalnya saling tegak lurus. 

Hal ini terbukti karena diagonal AECD berimpitan dengan diagonal belah 

ketupat ABCD yang saling tegak lurus. 

b. Salah satu diagonalnya terbagi menjadi dua sama panjang. 

Pada belah ketupat ABCD, kedua diagonal potong memotong di tengah-

tengah. Karena diagonal-diagonal ABCD berimpitan dengan diagonal-

diagonla AECD, maka diagonal AC pada AECD terbagi dua sama panjang 

oleh diagonal ED. 

c. Kedua diagonal membagi sudut-sudut sama besar. 

Pada belah ketupat ABCD, kedua diagonal membagi sudut-sudut menjadi 

dua sama besar. Karena diagonal-diagonal ABCD berimpitan dengan 

3y

4y

y

O

B

C

D

A

E
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diagonal-diagonal AECD, maka hal tersebut jga berlaku pada diagonal-

diagoanl AECD. 

d. Terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar, yaitu      

     .  

Sudut-sudut tersebut berimpitan dengan sudut-sudut yang ada di belah 

ketupat ABCD yang mana saling berhadapan dan sama besar. Jadi kedua 

sudut tersebut terbukti sama besar. 

e. Sisi-sisi berurutannya sama panjang, yaitu AD = CD dan AB = BC. 

AD = CD, sesuai dengan yang berlaku pada belah ketupat ABCD. 

Sedangkan AB = BC, terbukti dengan adanya kesamaan ukuran sisi-sudut-

sisi pada sisi-sisi yang bersesuaian antara              . 

Dari ciri-ciri yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa AECD merupakan 

layang-layang. 

Jadi, AECD adalah layang-layang. 

 

2. (Skor: 20) 

Dipunyai: 

Persegi ABCD dengan panjang sisinya 8 cm.  

Terdapat titik E pada ruas AB dan terdapat titik F pada ruas CD dimana AE = 

FC = 6 cm.  

Ditanyakan: 

Jelaskan ciri-ciri yang dimiliki EBFD? Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, 

segiempat apakah EBFD? 

Jawab: 

EBFD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Dua pasang sisi sehadapnya sejajar, yaitu                . 

Akan dibuktikan      . 

Karena ABCD merupakan persegi, maka ABCD memiliki dua pasang sisi 

sejajar, salah satunya      .  

Karena EB terdapat pada AB dan DF terdapat pada DC, maka      . 

Jadi terbukti      . 
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Akan dibuktikan      . 

Perhatikan                 

AD = BC (keduanya merupakan sisi pada persegi ABCD) 

                                                            

AE = FC (diketahui). 

Jadi,             

Akibatnya, DE sejajar dengan FB 

b. Sepasang-sepasang sisi-sisi berhadapannya sama panjang, yaitu 

EB = DF dan DE = FB. 

c. Sudut-sudut berhadapannya sepasang-sepasang sama besar, yaitu 

                        . 

 

Dari ciri-ciri yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa EBFD merupakan jajar 

genjang. 

Jadi, EBFD adalah jajar genjang. 

 

3. Dipunyai: 

Himpunan-himpunan sebagai berikut. 

S = {Segiempat}, sebagai semesta 

A = {Jajar genjang} 

B = {Persegi panjang} 

C = {Belah ketupat} 

D = {Persegi} 

E = {Trapesium} 

F = {Layang-layang} 

Ditanya: 

a. Adakah segiempat yang merupakan persegi panjang sekaligus belah 

ketupat? Berikan penjelasanmu. Jika ada, apa nama bangun datar tersebut? 

(Skor: 20) 

b. Buatlah diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, C, 

E, dan F. 

(Skor: 20) 
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Jawab: 

a. Ada, yaitu persegi. Karena persegi memiliki ciri-ciri yang dapat 

membuatnya termasuk persegi panjang, yaitu persegi juga merupakan jajar 

genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Selain itu, persegi juga 

memiliki ciri-ciri yang dapat membuatnya termasuk belah ketupat, yaitu 

persegi juga merupakan jajar genjang yang sisi-sisi berurutannya sama 

panjang. Jadi kesimpulannya adalah terdapat persegi panjang yang juga 

merupakan belah ketupat, yaitu persegi. 

b. Diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, C, E, dan F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
              

  
     

FORMULA PENILAIAN: 
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KUIS 03/E 

1. Adi akan membuat layang-layang dengan panjang sisi  

yang masing-masing pasangan sisi berdekatannya memiliki 

 ukuran 13cm dan 20 cm.  

a. Hitunglah panjang benang miminal yang diperlukan Adi 

 untuk membuat bingkai layang-layang. 

b. Hitunglah luas kertas minimal yang dibutuhkan Adi untuk 

 membuat layang-layang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar berikut ini. 

Diketahui panjang BD = 16 cm, AE = 2 cm, dan AC = 12 cm. 

a. Tentukan luas daerah yang diwarnai disertai dengan 

langkah-langkah yang lengkap dengan caramu sendiri! 

b. Dengan menggunakan caramu, tentukan keliling ABCD! 

 

 

 

 

 

Nama : _________________________________________________________ 

Kelas / No. Abs. : ____________________________________________ 

D

C

B

A FE

I LOVE MATH 

13 cm 20 cm

16 cm
E

D

C

B

A

Lampiran 63 
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Lampiran 64 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 03/E 

 

1. Diketahui: 

Adi akan membuat layang-layang ABCD  

dengan ukuran CE = 16 cm; 

AB = AD = 13 cm; dan BC = CD = 20 cm. 

Ditanya: 

a. Hitunglah panjang benang miminal yang  

diperlukan Adi untuk membuat bingkai layang-layang. 

b. Hitunglah luas kertas minimal yang dibutuhkan Adi untuk 

 membuat layang-layang. 

Jawab: 

a. Panjang benang miminal yang diperlukan Adi untuk membuat bingkai 

layang-layang. 

                                         

Jadi panjang benang minimal yang diperlukan Adi untuk membuat bingkai 

layang-layang tersebut adalah      . 

 

b. Luas kertas minimal yang dibutuhkan Adi untuk membuat layang-layang. 

                                          

                                        

                                                 

                        

          
 

 
       

 

 
       

 

 
                

Jadi, luas kertas minimal yang dibutuhkan Adi untuk membuat layang-

layang tersebut adalah        . 

 

  

13 cm 20 cm

16 cm
E

D

C

B

A
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2. Diketahui: 

Belah ketupat ABCD dengan  

panjang BD = 16 cm dan AC = 12 cm. 

Di dalam belah ketupat ABCD terdapat  

belah ketupat lain yaitu EDFB, dimana AE = 2 cm. 

Ditanya: 

a. Tentukan luas daerah yang diraster disertai dengan langkah-langkah yang 

lengkap dengan caramu sendiri! 

b. Dengan menggunakan caramu, tentukan keliling ABCD! 

Jawab: 

a. Menghitung luas daerah diraster. 

           
 

 
       

 

 
               

          
 

 
       

 

 
              

                                                      

Jadi luas daerah yang diraster adalah      . 

 

b. Menghitung keliling ABCD. 

Misal AC dan BD berpotongan di titik O. 

                                      

Belah ketupat memiliki ukuran sisi yang kesemuanya sama panjang. 

                            . 

Jadi keliling ABCD adalahh      . 

 

D

C

B

A FE
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1. Perhatikan gambar jajargenjang berikut ini. 

 

Hitunglah keliling jajar genjang tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lantai rumah seluas 300 m
2
 akan ditutupi dengan keramik-keramik berbentuk 

persegi kongruen dengan panjang sisi 20 cm. Berapakah jumlah keramik yang 

dibutuhkan?  

 

 

 

 

 

 

 

(5 x + 3) cm

15 cm

(7 x - 3 ) cm

N M

LK

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 

Lampiran 65 

SOAL KUIS 04/E 
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Lampiran 66 

KUNCI JAWABAN KUIS 04/E 

 

1. Diketahui: 

Jajar genjang KLMN; LM = 15 cm; KL = (7x – 3) cm; dan NM = (5x + 3) cm. 

Ditanya:  

Hitunglah keliling jajar genjang tersebut! 

Jawab: 

Pada jajar genjang, berlaku sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

Akibatnya, LM = KN dan KL = NM. 

Maka diperoleh LM = KN = 15 cm dan 

                     

           

      

   
 

 
 

    . 

Sehingga KL=NM = 7x – 3 = 7(3) – 3 = 21 – 3 = 18 cm. 

Maka keliling ajar genjang KLMN = 2KL + 2LM 

= 2(18) + 2(15) 

= 36 + 30 

= 66 cm. 

Jadi, keliling jajar genjang KLMN adalah 66 cm. 

2. Diketahui: 

Lantai rumah seluas 300 m
2
 akan ditutupi dengan keramik-keramik berbentuk 

persegi kongruen dengan panjang sisi 20 cm. 

Ditanya: 

Berapakah jumlah keramik yang dibutuhkan?  

Jawab: 

                  
         

   
             

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 7.500 buah. 

(5 x + 3) cm

15 cm

(7 x - 3 ) cm

N M

LK
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1. Tuliskan pengertian jajargenjang dan persegi panjang. 

2. Tuliskan sifat-sifat jajargenjang. 

3. Tuliskan sifat-sifat persegi panjang. 

4. Dipunyai jajargenjang ABCD dengan 

AD = 7 cm; CD = 8 cm; dan BF = 10 cm. 

a. Hitunglah keliling jajargenjang ABCD. 

b. Hitunglah luas jajargenjang ABCD. 

 

 

5. Perhatikan gambar persegi panjang ABCD berikut.  

a. Hitunglah keliling persegi panjang ABCD.  

b. Hitunglah luas persegi panjang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 

Lampiran 67 

SOAL KUIS 01/K 

I LOVE MATH 

F

EB

D C

A

10 cm

(2x+2) cm

(3x+1)cm B

D C

A
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Lampiran 68 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 01/K 

 

1. Pengertian jajargenjang dan persegi panjang: 

a. Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki sepasang-sepasang sisi 

sejajar. 

b. Persegi panjang adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya sikusiku. 

2. Sifat-sifat jajargenjang: 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

c. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang 

d. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

e. Tidak memiliki sumbu simetri. 

f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

3. Sifat-sifat persegi panjang: 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b. Keempat sudutnya siku-siku. 

c. Kedua diagonalnya sama panjang 

d. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

e. Memiliki 2 sumbu simetri. 

f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

4. Dipunyai: 

Jajargenjang ABCD; AD = 7 cm; CD = 8 cm; dan BF = 10 cm. 

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling jajargenjang ABCD. 

b. Hitunglah luas jajargenjang ABCD. 

Jawab:  

a. Hitunglah keliling jajargenjang ABCD. 

                            

Jadi, keliling jajargenjang ABCD tersebut adalah     . 

F

EB

D C

A
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b. Hitunglah luas jajargenjang ABCD. 

                              

Jadi, luas dari jajargenjang ABCD tersebut adalah     . 

5. Dipunyai: 

Persegi panjang ABCD;              

                         

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling persegi panjang ABCD.  

b. Hitunglah luas persegi panjang ABCD. 

Jawab: 

Menemukan ukuran x dan BC. 

     , maka berlaku                     

                     

a. Hitunglah keliling persegi panjang ABCD.  

                             

Jadi, keliling 2persegi panjang ABCD tersebut adalah      . 

b. Hitunglah luas persegi panjang ABCD. 

                       

Jadi, luas dari persegi panjang ABCD tersebut adalah     . 

 

 

 

 

10 cm

(2x+2) cm

(3x+1)cm B

D C

A
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1. Tuliskan pengertian belah ketupat dan persegi. 

2. Tuliskan sifat-sifat belah ketupat. 

3. Tuliskan sifat-sifat persegi. 

4. Dipunyai belah ketupat ABCD. 

a. Hitunglah keliling belah ketupat ABCD. 

b. Hitunglah luas belah ketupat ABCD. 

 

 

 

5. Perhatikan gambar berikut.  

EFGO dan JIHO adalah persegi. 

a. Hitunglah keliling daerah yang diraster.  

b. Hitunglah luas daerah yang diraster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 
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SOAL KUIS 02/K 

I LOVE MATH 
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Lampiran 70 

KUNCI JAWABAN KUIS 02/K 

 

1. Pengertian belah ketupat dan persegi: 

a. Belah ketupat adalah jajargenjang yang dua sisi berdekatannya sama 

panjang. 

b. Persegi adalah jajargenjang merupakan persegi panjang sekaligus belah 

ketupat. 

2. Sifat-sifat belah ketupat: 

a. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

b. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0
. 

c. Keempat sisinya sama panjang. 

d. Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama besar. 

e. Kedua diagonal saling tegak lurus. 

f. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

g. Memiliki 2 sumbu simetri. 

h. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. 

3. Sifat-sifat persegi: 

a. Keempat sisinya sama panjang. 

b. Keempat sudutnya siku-siku. 

c. Kedua diagonal saling tegak lurus. 

d. Kedua diagonalnya sama panjang 

e. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. 

f. Kedua diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi dua sama besar. 

g. Memiliki 4 sumbu simetri. 

h. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 
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4. Dipunyai: 

Belah ketupat ABCD; AC = 8 cm; BD = 6 cm; dan CD = 5 cm. 

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling belah ketupat ABCD. 

b. Hitunglah luas belah ketupat ABCD. 

Jawab: 

a. Hitunglah keliling belah ketupat ABCD. 

                    

Jadi, belah ketupat ABCD memiliki keliling 20 cm.  

b. Hitunglah luas belah ketupat ABCD. 

      
 

 
       

 

 
            

Jadi, belah ketupat ABCD memiliki luas      . 

5. Dipunyai:  

Persegi EFGO dengan ukuran sisi 10 cm. 

Persegi JIHO dengan ukuran sisi 6 cm. 

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling daerah yang diraster.  

b. Hitunglah luas daerah yang diraster. 

Jawab: 

a. Hitunglah keliling daerah yang diraster.  

                                          

       

Jadi, keliling daerah yang diraster adalah     . 

b. Hitunglah luas daerah yang diraster. 

                         
            

Jadi, luas daerah yang diraster adalah      . 

 

 

5 cm

3 cm

4 cm
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1. Tuliskan pengertian trapesium dan layang-layang. 

2. Tuliskan sifat-sifat trapesium. 

3. Tuliskan sifat-sifat layang-layang 

4. Dipunyai trapsium ABCD sama kaki dengan 

AB = 6 cm; CD = 18 cm; dan AE = 8 cm. 

a. Hitunglah keliling trapsium ABCD. 

b. Hitunglah luas trapsium ABCD. 

 

 

 

 

5. Perhatikan gambar layang-layang ABCD berikut.  

a. Hitunglah keliling layang-layang ABCD.  

b. Hitunglah luas layang-layang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 
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SOAL KUIS 03/K 
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Lampiran 72 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 03/K 

 

1. Pengertian belah ketupat dan persegi: 

a. Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

sejajar. 

b. Layang-layang adalah segiempat konveks yang dua sisi berdekatannya 

sama panjang. 

2. Sifat-sifat tapesium: 

a. Jumlah sudut berdekatan yang ada diantara dua sisi sejajar adalah 180
0
. 

b. Tidak memiliki sumbu simetri. 

c. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 1 cara. 

3. Sifat-sifat layang-layang: 

a. Terdapat tepat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. 

b. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. 

c. Salah satu diagonal terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang lain. 

d. Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

e. Memiliki 1 sumbu simetri. 

f. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 2 cara. 

4. Dipunyai: 

Traesium ABCD; AB = 6 cm; CD = 18 cm; dan AE = 8 cm. 

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling trapsium ABCD. 

b. Hitunglah luas trapsium ABCD. 

Jawab: 

a. Hitunglah keliling trapsium ABCD. 

                         

                                   

Jadi, keliling trapesium ABCD adalah     .   

 

6 cm

18 cm

8 cm

E

A B

CD
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b. Hitunglah luas trapsium ABCD. 

      
       

 
   

      

 
          

Jadi, luas dari trapesium tersebut adalah      . 

5. Dipunyai: 

Layang-layang ABCD dengan AC = 8 m dan BD = 12 m dimana BO = AO. 

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling layang-layang ABCD.  

b. Hitunglah luas layang-layang ABCD. 

Jawab:  

a. Hitunglah keliling layang-layang ABCD.  

                         

                         

                                     

Jadi, keliling layang-layang ABCD adalah          . 

b. Hitunglah luas layang-layang ABCD. 

      
 

 
       

 

 
            

Jadi, luas layang-layang ABCD adalah     . 

8 m

12 m

O
A

B

C

D
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1. Perhatikan gambar jajargenjang berikut ini. 

 

Hitunglah keliling jajar genjang tersebut! 

 

 

2. Lantai rumah seluas 300 m
2
 akan ditutupi dengan keramik-keramik berbentuk 

persegi kongruen dengan panjang sisi 20 cm. Berapakah jumlah keramik yang 

dibutuhkan? 

 

3. Hitunglah luas dan keliling dari bangun datar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 x + 3) cm

15 cm

(7 x - 3 ) cm

N M

LK

Nama               : ………………………………………… 

Kelas/No. Abs.: ………………………………………… 
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Lampiran 74 

KUNCI JAWABAN KUIS 04/K 

 

1. Diketahui: 

Jajar genjang KLMN; LM = 15 cm; KL = (7x – 3) cm; dan NM = (5x + 3) cm. 

Ditanya:  

Hitunglah keliling jajar genjang tersebut! 

Jawab: 

Pada jajar genjang, berlaku sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

Akibatnya, LM = KN dan KL = NM. 

Maka diperoleh LM = KN = 15 cm dan 

                     

           

      

   
 

 
 

    . 

Sehingga KL=NM = 7x – 3 = 7(3) – 3 = 21 – 3 = 18 cm. 

Maka keliling ajar genjang KLMN = 2KL + 2LM 

= 2(18) + 2(15) 

= 36 + 30 

= 66 cm. 

Jadi, keliling jajar genjang KLMN adalah 66 cm. 

2. Diketahui: 

Lantai rumah seluas 300 m
2
 akan ditutupi dengan keramik-keramik berbentuk 

persegi kongruen dengan panjang sisi 20 cm. 

Ditanya: 

Berapakah jumlah keramik yang dibutuhkan?  

Jawab: 

                  
         

   
             

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 7.500 buah. 

(5 x + 3) cm

15 cm

(7 x - 3 ) cm

N M

LK
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3. Dipuunyai: 

Bangun datar ABCDEF gabungan trapesium sama kaki ABCF dan persegi 

panjang CDEF.  

Ditanya: 

a. Hitunglah keliling ABCDEF.  

b. Hitunglah luas ABCDEF. 

Jawab: 

a. Hitunglah keliling ABCDEF.  

                       

                                        

      

Jadi, keliling ABCDEF adalah    . 

b. Hitunglah luas ABCDEF. 

                            
       

 
    

         
      

 
           

Jadi, luas ABCDEF adalah      . 

 

4 m

9 m

10 m

13 m
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KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs  

Mata Pelajaran/Materi Pokok : Matematika/Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Bentuk Soal/Banyaknya Soal : Uraian/4 butir 

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

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
NOMOR 

SOAL 

KRITERIA 

BERPIKIR KREATIF 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat jajar 

genjang, persegi panjang, 

persegi, belah ketupat, 

trapesium, dan layang-layang 

1. Siswa dapat menentukan jenis segiempat dengan 

mengidentifikasi sifat-sifat dan ciri-ciri yang diketahui. 

3 Kerincian 

 

2. Siswa dapat menyatakan hubungan antara bangun datar 

segiempat dengan menggunakan diagram Venn. 

4 Keaslian 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

3. Siswa dapat menghitung keliling suatu segiempat atau 

gabungannya apabila diketahui ukuran sisi-sisi tertentu. 

1 Kelancaran 

4. Siswa dapat menghitung luas suatu segiempat atau 

gabungannya apabila diketahui ukuran sisi-sisi tertentu. 

2 Keluwesan 

Keterangan kriteria berpikir kreatif: 

1. Kelancaran/fluency: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara tepat. 

2. Keluwesan/flexibility: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui menggunakan lebih dari satu cara. 

3. Keaslian/originality: kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. 

4. Kerincian/elaboration: kemampuan mengembangkan, memperkaya, dan memperluas suatu gagasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara detail. 

L
am

p
iran

 7
5 

4
3
7 
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Lampiran 76 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

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

(3) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman. 

(4) Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan apa jawaban 

tiap soal dengan rapi. 

(5) Kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara, atau ide sendiri karena tes ini 

digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kreatif. 

(6) Kerjakanlah secara rinci dan teliti karena hal tersebut mempengaruhi 

perolehan skor. 

(7) Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

 

1. Perhatikan gambar trapesium ABCF dan layang-layang EFCD berikut. Jika 

panjang CE = 21 cm, maka bagaimana cara menemukan keliling bangun 

ABCDEF di bawah ini? 

 

17 cm

22 cm

14 cm

O
E

D

C

BA

F
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2. Dipunyai segiempat KLMN.              . KN merupakan jari-jari 

lingkaran I dan LM merupakan jari-jari lingkaran II dimana KN sejajar LM. 

Apabila KN = 8 cm, KL = 12 cm, dan LM = 3 cm, bagaimana cara 

menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan lebih dari satu cara. 

 

 

3. Perhatikanlah gambar berikut. 

 

Dipunyai sebuah tanah ABCD berbentuk persegi. Pada lahan tersebut akan 

dibuat kolam PQRS seperti pada gambar di atas. Luas tanah ABCD tersebut 

adalah 289 m
2
, dengan panjang PB = QC = RD = SA = 5 m. Jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut.  

a. Berapakah panjang PQ, QR, RS, dan SP? 

b. Apakah segitiga-segitiga PBQ, QCR, RDS, SAP kongruen? Mengapa? 

c. Berapakah besar                        ? 

d. Berdasarkan jawaban 3a, 3b, dan 3c yang telah diuraikan, berbentuk 

bangun segiempat apakah kolam PQRS yang akan dibuat? 

Lingkaran II

Lingkaran I

N

K

M

L

S

D C

BA

R

Q

P
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4. Diketahui himpunan-himpunan berikut. 

S = {Segiempat}, keterangan: sebagai semesta pembicaraan. 

A = {Persegi, yaitu suatu jajar genjang yang juga belah ketupat dan persegi 

panjang}. 

B = {Persegi panjang, yaitu suatu jajar genjang yang salah satu sudutnya 

90
0
}. 

C = {Jajar genjang, yaitu suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar}. 

D = {Trapesium, yaitu suatu segiempat yang tepat memiliki sepasang sisi 

sejajar}. 

 

Buatlah Diagram Venn yang menyatakan hubungan antara himpunan A, B, C, 

dan D dengan S sebagai semesta pembicaraan. 

 

 ooO Selamat Mengerjakan Ooo 
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Lampiran 77 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL TES 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATERI POKOK SEGIEMPAT 

 

NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

1. Diketahui: 

ABCF trapesium dan EFCD layang-layang. 

AF = 14 cm, BC = 22 cm, CD = 17 cm, dan CE = 21 cm. 

Ditanya: 

Bagaimana cara menemukan keliling bangun ABCDEF tersebut? 

 

 

Jawab: 

DO = OF = 22 – 14 = 8 cm. 

            

         

         

       

        

OE = CE – CO= 21 – 15= 6 cm. 

            

    

17 cm

22 cm

14 cm

O
E

D

C

BA

F

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Tidak ada kesalahan penghitungan 

- Belum selesai 

4 

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Hasil akhir penghitungan salah 

6 

(Aspek yang Diukur: Kelancaran, Skor Maksimal: 8) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 

- Proses penghitungan kurang 

lancar 

- Banyak coretan tanpa makna 

- Ada kesalahan penghitungan 

- Belum selesai 

2 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

        

         

      

        

Keliling ABCDEF = AB+BC+CD+DE+EF+AF 

= 15 + 22 + 17 + 10 + 10 + 14 

= 88 cm. 

Jadi, keliling bangun ABCDEF adalah 88 cm. 

2. Diketahui: 

Segiempat KLMN dengan              .  

KN merupakan jari-jari lingkaran 1 dan  

LM merupakan jari-jari lingkaran 2  

dimana KN sejajar LM. 

KN = 8 cm, KL = 12 cm, dan LM = 3 cm. 

Ditanya: 

Bagaimana cara menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan 

lebih dari satu cara. 

 

 

Jawab: 

Bagaimana cara menemukan luas segiempat KLMN? Gunakan 

lebih dari satu cara. 

CARA I 

                         

 
                   

 
        

 
     

 
    

    

- Proses penghitungan lancar 

- Sedikit coretan tanpa makna 

- Proses penghitungan benar 

8 

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah 
3 

(Aspek yang Diukur: Keluwesan, Skor Maksimal: 10) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

 
   

 
    

 
  

 
    

        

Jadi, luas KLMN adalah         

CARA II 

 

 

 

 

 

Buat garis sejajar KL melalui titik M  

hingga memotong KN di titik O. 

Sehingga berlaku: 

                      

                        

                                                    

                  
 

 
              

          
 

 
        

         
 

 
       

       

         

Jadi, luas KLMN adalah          

- Memberikan jawaban hanya satu cara 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

6 

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Terdapat kekeliruan dalam proses 

penghitungan sehingga hasil akhir salah. 

8 

- Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) 

- Proses penghitungan dan hasil akhir benar 

 

10 

12 cm

3 cm5 cm

3 cm

O

N

K

M

L



444 
 

NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

3. Diketahui: 

Persegi ABCD dengan luas 289 m
2
. 

Pada persegi tersebut akan dibuat kolam PQRS dengan  

PB = QC = RD = SA = 5 m. 

Ditanya: 

a. Berapakah panjang PQ, QR, RS, dan SP? 

b. Apakah segitiga-segitiga PBQ, QCR, RDS, SAP kongruen? 

Mengapa? 

c. Berapakah besar                        ? 

d. Berdasarkan jawaban 3a, 3b, dan 3c yang telah diuraikan, 

berbentuk bangun segiempat apakah kolam PQRS yang akan 

dibuat? 

 

 

 

Jawab: 

a. Berapakah panjang PQ, QR, RS, dan SP? 

Persegi ABCD luasnya adalah 289 m
2
,  

maka sisi persegi ABCD adalah 17 m. 

AP = BQ = CR = DS = 17 – 5 = 12 m. 

Perhatikan segitiga PBQ, QCR, RDS, dan SAP adalah segitiga 

    

S

D C

BA

R

Q

P

(Aspek yang Diukur: Kerincian, Skor Maksimal: 12) 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. 

Karena PB = QC = RD = SA = 5 m dan  

BQ = CR = DS = AP = 12 m  

maka panjang sisi miringnya juga sama, PQ = QR = RS = PS. 

            

         

         

      

       

Jadi, PQ = QR = RS = PS  =     . 

 

b. Apakah segitiga-segitiga PBQ, QCR, RDS, SAP kongruen? 

Mengapa? 

Ya kongruen. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 

PB = QC = RD = SA = 5 m. 

BQ = CR = DS = AP = 12 m. 

PQ = QR = RS = PS  = 13 m. 

 

c. Berapakah besar                        ? 

Setiap sudut pada PQRS adalah siku-siku. 

Perhatikan segitiga SAP dan PBQ. 

Kedua segitiga tersebut sisi-sisi bersesuaiannya sama panjang. 

Jadi kedua segitiga tersebut sama dan sebangun (kongruen). 

Akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 

Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180
0
, maka: 

                    

                    

                    

- Terdapat kekeliruan dalam 

mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal 

- Disertai perincian kurang detil 

6 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

                

Karena segitiga SAP dan PBQ maka          , sehingga 

diperoleh: 

              

              . 

Karena AB garis lurus maka: 

                    

                       

               

               

           

Karena segitiga PBQ, QCR, RDS, dan SAP sisi-sisi bersesuainnya 

sama panjang maka segitiga-segitiga tersebut sama dan sebangun 

(kongruen). 

Akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 

Sehingga setiap sudut pada PQRS sama besar: 

                         

 

d. Berdasarkan jawaban 3a, 3b, dan 3c yang telah diuraikan, 

berbentuk bangun segiempat apakah kolam PQRS yang akan 

dibuat? 

Berdasarkan ciri ini, PQRS memenuhi sifat-sifat yang dimiliki 

persegi. 

Jadi PQRS adalah suatu persegi. 

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian kurang detil 

9 

- Mengembangkan dan 

memperluas apa yang diketahui 

dalam soal dengan benar 

- Disertai perincian yang detil 

12 
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NO URAIAN JAWABAN 
SKOR 

K1 K2 K3 K4 

4. Diketahui: 

Bangun datar segiempat yaitu: 

A = {Persegi} 

B = {Persegi Panjang} 

C = {Jajargenjang} 

D = {Trapesium} 

Ditanya: 

Nyatakanlah hubungan antara A, B, C, dan D dengan 

menggunakan diagram Venn! 

 

Jawab: 

                                                       

 

 

 

 

Keterangan: 

A = {Persegi} 

B = {Persegi Panjang} 

C = {Jajar Genjang} 

D = {Trapesium} 

S = {Segiempat} 

    

Keterangan: 

K1 = Aspek Kelancaran (Fluency) 

K2 = Aspek Keluwesan (Flexibility) 

K3 = Aspek Keaslian (Originality) 

K4 = Aspek Elaborasi (Elaboration) 

Pedoman Penilaian: 

Nilai akhir menggunakan skala 0-100, dengan formula sebagai berikut: 

 
             

          

  
     

(Aspek yang Diukur: Keaslian, Skor Maksimal: 10) 

Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami. 
3 

- Memberikan jawaban dengan 

caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau 

penyelesaian sudah terarah  

- Belum selesai 

6 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan 

atau penyelesaian sehingga hasil akhir salah 

8 

- Memberikan jawaban dengan caranya sendiri  

- Proses penghitungan atau penyelesaian benar 
10 

Tidak menjawab sama sekali. 

0 
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Lampiran 78 

DAFTAR NILAI PRETES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS 7B 

(EKSPERIMEN 1) 

KELAS 7D 

(EKSPERIMEN 2) 

KELAS 7C 

(KONTROL) 

KODE NILAI KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 75 E2-01 35 K-01 48 

E1-02 45 E2-02 28 K-02 53 

E1-03 43 E2-03 28 K-03 35 

E1-04 38 E2-04 28 K-04 73 

E1-05 68 E2-05 43 K-05 30 

E1-06 85 E2-06 5 K-06 43 

E1-07 28 E2-07 28 K-07 43 

E1-08 43 E2-08 35 K-08 30 

E1-09 43 E2-09 35 K-09 35 

E1-10 43 E2-10 20 K-10 35 

E1-11 60 E2-11 28 K-11 35 

E1-12 43 E2-12 20 K-12 43 

E1-13 43 E2-13 55 K-13 35 

E1-14 38 E2-14 35 K-14 83 

E1-15 28 E2-15 50 K-15 53 

E1-16 63 E2-16 20 K-16 45 

E1-17 43 E2-17 20 K-17 73 

E1-18 68 E2-18 28 K-18 25 

E1-19 60 E2-19 20 K-19 83 

E1-20 75 E2-20 38 K-20 38 

E1-21 60 E2-21 35 K-21 35 

E1-22 68 E2-22 43 K-22 53 

E1-23 60 E2-23 50 K-23 53 

E1-24 55 E2-24 28 K-24 43 

E1-25 55 E2-25 38 K-25 45 

E1-26 68 E2-26 13 K-26 35 

E1-27 33 E2-27 28 K-27 15 

E1-28 43 E2-28 35 K-28 43 

E1-29 38 E2-29 28 K-29 28 

E1-30 45 E2-30 5 K-30 23 

E1-31 68 E2-31 28 K-31 35 

E1-32 63 E2-32 50 K-32 0 

E1-33 35 E2-33 50 K-33 5 

E1-34 45 E2-34 43 K-34 30 

E1-35 28 E2-35 20 K-35 40 

E1-36 60 E2-36 48 K-36 35 

E1-37 68 E2-37 20 K-37 53 

E1-38 38 E2-38 35 K-38 45 

E1-39 15   K-39 30 

E1-40 75     
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Lampiran 79 

UJI NORMALITAS PRETES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 1 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 85 

Nilai minimal  = 15 

Rentang  = 70 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 11 

Rata-rata  = 51,00 

s  = 16,16 

n = 40 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

15 - 25 14,5 -2,26 0,4881         

26 - 36 25,5 -1,58 0,4429 0,0452 1,8080 1 0,3611 

37 - 47 36,5 -0,90 0,3159 0,1270 5,0800 5 0,0013 

48 - 58 47,5 -0,22 0,0871 0,2288 9,1520 15 3,7368 

59 - 69 58,5 0,46 0,1772 0,0901 3,6040 2 0,7139 

70 - 80 69,5 1,14 0,3729 0,1957 7,8280 13 3,4172 

81 - 91 80,5 1,83 0,4664 0,0935 3,7400 3 0,1464 

          91,5 2,51 0,4940 0,0276 1,1040 1 0,0098 

  

  
       8,39 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  8,39 9,49 
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Lampiran 80 

UJI NORMALITAS PRETES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 2 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 55 

Nilai minimal  = 5 

Rentang  = 50 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 8 

Rata-rata  = 31,25 

s  = 12,24 

n = 38 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

5 - 12 4,5 -2,18 0,4854 

    13 - 20 12,5 -1,53 0,4370 0,0484 1,8392 2 0,0141 

21 - 28 20,5 -0,88 0,3106 0,1264 4,8032 8 2,1277 

29 - 36 28,5 -0,22 0,0871 0,2235 8,4930 10 0,2674 

37 - 44 36,5 0,43 0,1664 0,0793 3,0134 7 5,2741 

45 - 52 44,5 1,08 0,3599 0,1935 7,3530 5 0,7530 

53 - 60 52,5 1,74 0,4591 0,0992 3,7696 5 0,4016 

          60,5 2,39 0,4916 0,0325 1,2350 1 0,0447 

  

  
       8,88 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

              
  



452 
 

6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  8,88 9,49 
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Lampiran 81 

UJI NORMALITAS PRETES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS KONTROL 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 83 

Nilai minimal  = 0 

Rentang  = 83 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 13 

Rata-rata  = 40,38 

s  = 17,34 

n = 39 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

0 - 12 -0,5 -2,36 0,4909         

13 - 25 12,5 -1,61 0,4463 0,0446 1,7394 2 0,0390 

26 - 38 25,5 -0,86 0,3051 0,1412 5,5068 3 1,1411 

39 - 51 38,5 -0,11 0,0438 0,2613 10,1907 15 2,2697 

52 - 64 51,5 0,64 0,2389 0,1951 7,6089 10 0,7514 

65 - 77 64,5 1,39 0,4177 0,1788 6,9732 5 0,5584 

78 - 90 77,5 2,14 0,4838 0,0661 2,5779 2 0,1296 

          90,5 2,89 0,4981 0,0143 0,5577 2 3,7300 

  

  
       8,62 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  8,62 9,49 
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Lampiran 82 

DAFTAR NILAI POSTES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS 7B 

(EKSPERIMEN 1) 

KELAS 7D 

(EKSPERIMEN 2) 

KELAS 7C 

(KONTROL) 

KODE NILAI KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 78 E2-01 78 K-01 90 

E1-02 78 E2-02 78 K-02 83 

E1-03 93 E2-03 73 K-03 65 

E1-04 75 E2-04 78 K-04 73 

E1-05 93 E2-05 73 K-05 58 

E1-06 100 E2-06 73 K-06 83 

E1-07 70 E2-07 73 K-07 75 

E1-08 83 E2-08 78 K-08 45 

E1-09 78 E2-09 90 K-09 75 

E1-10 73 E2-10 53 K-10 75 

E1-11 78 E2-11 73 K-11 35 

E1-12 78 E2-12 63 K-12 45 

E1-13 90 E2-13 90 K-13 75 

E1-14 93 E2-14 73 K-14 75 

E1-15 75 E2-15 100 K-15 75 

E1-16 90 E2-16 83 K-16 73 

E1-17 83 E2-17 60 K-17 73 

E1-18 93 E2-18 90 K-18 65 

E1-19 73 E2-19 73 K-19 73 

E1-20 100 E2-20 83 K-20 50 

E1-21 73 E2-21 73 K-21 58 

E1-22 100 E2-22 73 K-22 65 

E1-23 78 E2-23 83 K-23 70 

E1-24 93 E2-24 90 K-24 38 

E1-25 93 E2-25 73 K-25 75 

E1-26 93 E2-26 60 K-26 50 

E1-27 90 E2-27 88 K-27 83 

E1-28 90 E2-28 73 K-28 83 

E1-29 50 E2-29 73 K-29 90 

E1-30 90 E2-30 60 K-30 60 

E1-31 100 E2-31 73 K-31 70 

E1-32 100 E2-32 88 K-32 68 

E1-33 75 E2-33 88 K-33 58 

E1-34 90 E2-34 88 K-34 45 

E1-35 68 E2-35 88 K-35 100 

E1-36 90 E2-36 93 K-36 75 

E1-37 83 E2-37 100 K-37 75 

E1-38 83 E2-38 73 K-38 100 

E1-39 60 

  

K-39 83 

E1-40 93 
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Lampiran 83 

UJI NORMALITAS POSTES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 1 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal  = 50 

Rentang  = 50 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 8 

Rata-rata  = 83,88 

s  = 11,56 

n = 40 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

50 - 57 49,5 -2,97 0,4985 

    58 - 65 57,5 -2,28 0,4887 0,0098 0,3920 1 0,9430 

66 - 73 65,5 -1,59 0,4441 0,0446 1,7840 1 0,3445 

74 - 81 73,5 -0,90 0,3159 0,1282 5,1280 5 0,0032 

82 - 89 81,5 -0,21 0,0832 0,2327 9,3080 9 0,0102 

90 - 97 89,5 0,49 0,1879 0,1047 4,1880 4 0,0084 

98 - 105 97,5 1,18 0,3810 0,1931 7,7240 15 6,8540 

          105,5 1,87 0,4693 0,0883 3,5320 5 0,6101 

  

  
       8,77 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  8,77 9,49 
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Lampiran 84 

UJI NORMALITAS POSTES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 2 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal  = 53 

Rentang  = 48 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 8 

Rata-rata  = 77,83 

s  = 11,09 

n = 38 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

52 - 59 51,5 -2,37 0,4911         

60 - 67 59,5 -1,65 0,4505 0,0406 1,5428 1 0,1910 

68 - 75 67,5 -0,93 0,3238 0,1267 4,8146 4 0,1378 

76 - 83 75,5 -0,21 0,0832 0,2406 9,1428 14 2,5804 

84 - 91 83,5 0,51 0,1950 0,1118 4,2484 7 1,7822 

92 - 99 91,5 1,23 0,3907 0,1957 7,4366 9 0,3287 

100   107 99,5 1,95 0,4744 0,0837 3,1806 1 1,4950 

          107,5 2,68 0,4963 0,1056 4,0128 2 1,0096 

  

  
       7,52 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  7,52 9,49 
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Lampiran 85 

UJI NORMALITAS POSTES KEMAMPUAN BEPIKIR KREATIF 

KELAS KONTROL 

1. Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika   
      

   
     

, dalam hal lain    ditolak. 

 
 
 
 

4. Penentuan   
     

 

Untuk      dengan dk = k – 3 = 7 – 3 =4 diperoleh   
     

     . 

5. Penghitungan   
      

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal  = 35 

Rentang  = 65 

Banyak kelas  = 7 

Panjang kelas  = 10 

Rata-rata  = 69,23 

s  = 15,57 

n = 39 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kelas 

untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

31 - 40 30,5 -2,49 0,4936         

41 - 50 40,5 -1,85 0,4678 0,0258 1,0062 2 0,9816 

51 - 60 50,5 -1,20 0,3849 0,0829 3,2331 5 0,9656 

61 - 70 60,5 -0,56 0,2123 0,1726 6,7314 4 1,1083 

71 - 80 70,5 0,08 0,0319 0,1804 7,0356 6 0,1524 

81 - 90 80,5 0,72 0,2642 0,2323 9,0597 13 1,7137 

91 - 100 90,5 1,37 0,4147 0,1505 5,8695 7 0,2177 

          100,5 2,01 0,4778 0,0631 2,4609 2 0,0863 

  

  
       5,23 

    
       

  

 

   

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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6. Hasil 

 

 

 

Karena   
      

   
     

 , maka    diterima, artinya data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  52,3 9,49 



462 
 

Lampiran 86 

UJI HIPOTESIS 1 

UJI KETUTASAN KLASIKAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  

KELAS EKSPERIMEN 1 

1. Hipotesis 

H0:         (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen 1 kurang dari 75%) 

H1:          (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen 1 mencapai 75%) 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 ditolak jika               , dalam hal lain    diterima. 

 
 
 
 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh                                     

5. Penghitungan         

  

 

 
   

 
        

 

 

  

  
     

 
            

  

         

6. Hasil 

 

 

Karena                >                maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

hasil belajar kelas eksperimen 1 yang dikenai pembelajaran model Taba 

berbantuan Geometer’s Sketchpad dapat dikatakan mencapai ketuntasan 

klasikal secara statistik. 

  

 

 
   

 
        

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

          

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  2,19 1,64 
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Lampiran 87 

UJI HIPOTESIS 2 

UJI KETUTASAN KLASIKAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  

KELAS EKSPERIMEN 2 

1. Hipotesis 

H0:         (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen 2 kurang dari 75%) 

H1:          (artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen 2 mencapai 75%) 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 ditolak jika               , dalam hal lain    diterima. 

 
 
 
 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh                                     

5. Penghitungan         

  

 

 
   

 
        

 

 

  

  
     

 
            

  

         

6. Hasil 

 

 

Karena                              maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

hasil belajar kelas eksperimen 2 yang dikenai pembelajaran model Taba dapat 

dikatakan mencapai ketuntasan klasikal secara statistik. 

  

 

 
   

 
        

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

          

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  1,69 1,64 
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Lampiran 88 

UJI HIPOTESIS 3 

UJI BEDA RATA-RATA POSTES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

1. Hipotesis 

             (Setiap kelompok sampel yang diambil memiliki rata-rata 

yang sama) 

    paling sedikit satu tanda “=” tidak berlaku (Ada setidaknya satu kelas 

sampel yang memiliki rata-rata tidak sama). 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varians berikut. 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry   
  

 
 

A/D Antar Kelompok k – 1 Ay   
  

     
 

Dalam 

Kelompok 
        Dy   

  

       
 

Total           

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 diterima jika               , dalam hal lain    ditolak dengan dk 

pembilang      , dk penyebut          

 
 
 
 
 

4. Penentuan        

Untuk      dengan dk pembilang = 3 – 1 =2, dk penyebut = 114, diperoleh 

        3,0788. 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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5. Penghitungan         

Sampel ni ni - 1        
       

 

 
     

 

  
 

Eksperimen 1 40 39 3355 286612,5 11256025 281400,625 

Eksperimen 2 38 37 2957,5 234731,25 8746806,25 230179,1118 

Kontrol 39 38 2700 196137,5 7290000 186923,0769 

Jumlah 117 114 9012,5 717481,25 - - 

 

Hasil Penghitungan 

a. Ry 694232,1047 

b. Ay 4270,7091 

c.     717481 

d. Dy 18978,4362 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 694232,1047 694232,1047 

12,8267 Antar Kelompok 2 4270,7091 2135,3545 

Dalam Kelompok 114 18978,4362 166,4775 

Total 117 717481,25   

 

6. Hasil 

 

 

 

Karena                , maka    ditolak, artinya data memiliki rata-rata yang 

berbeda secara statistik. 

Daerah 

penerimaan    
Daerah penolakan    

  12,83 3,08 
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Lampiran 89 

UJI HIPOTESIS 4 DAN 5 

UJI LANJUT DENGAN LEAST SIGNIFICANCE DIFFERENCE (LSD) 

 

1. Hipotesis 

Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: 

                                     

                                    

Keterangan:    = Rata-rata kemamuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1. 

   = Rata-rata kemamuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2. 

   = Rata-rata kemamuan berpikir kreatif kelas kontrol. 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

dengan      
  

  
 

  

  
  dan               . 

3. Kriteria yang Digunakan   

Kriteria pengujiannya adalah jika         

 
 

 maka terdapat perbedaan yang 

signifikan pada pasangan tersebut.  
 

4. Penghitungan 

Kelompok Rata-rata        

  
  

Eksperimen 1 83,875 133,6378205 40 3,340945513 

Eksperimen 2 77,829 123,030761 38 3,237651606 

Kontrol 69,231 237,0732575 39 6,078801474 

 

Pasangan 

Pengujian 
            

 
        

     

 
 

 Keterangan 

Eksp. 1 & Eksp. 2 6,05 2,564877603 2,271392488 5,825843721 signifikan 

Eksp. 2 & Kontrol 8,60 3,052286533 2,271392488 6,932940703 signifikan 

Eksp. 1 & Kontrol 14,64 3,069160632 2,271392488 6,971268405 signifikan 
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5. Hasil 

a. Eksperimen 1 lebih baik dari eksperimen 2 karena              

 
 
 

    . 

b. Eksperimen 2 lebih baik dari kontrol karena              

 
 
     . 

c. Eksperimen 1 lebih baik dari kontrol karena               

 
 
     . 

d. Dari ketiga kelompok sampel, kelas eksperimen 1 dapat dinyatakan 

memperoleh hasil yang paling baik dibandingkan dengan kelas eksperimen 

2 dan kelas kontrol. 

 



468 
 

Lampiran 90 

UJI HIPOTESIS 6 

UJI PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA GAIN TERNORMALISASI 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

A. UJI GAIN TERNORMALISASI 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

 

Keterangan:                          

                           

                           

2. Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval     Gain 

        Tinggi 

            Sedang 

        Rendah 

(Sumber: Hake, 1998:65) 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Penghitungan gainn ternormalisasi: 

              Gain 

51,00 83,88     
           

         
 

           

         
          Sedang 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Hal ini menunjukkan bahwa 

           . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori sedang. Artinya 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksprimen 1 meningkat dengan kategori 

sedang. 
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4. Peningkatan Secara Individual 

NO KODE               GAIN 

1 E1-01 75 78 0,10 rendah 

2 E1-02 45 78 0,59 sedang 

3 E1-03 43 93 0,87 tinggi 

4 E1-04 38 75 0,60 sedang 

5 E1-05 68 93 0,77 tinggi 

6 E1-06 85 100 1,00 tinggi 

7 E1-07 28 70 0,59 sedang 

8 E1-08 43 83 0,70 tinggi 

9 E1-09 43 78 0,61 sedang 

10 E1-10 43 73 0,52 sedang 

11 E1-11 60 78 0,44 sedang 

12 E1-12 43 78 0,61 sedang 

13 E1-13 43 90 0,83 tinggi 

14 E1-14 38 93 0,88 tinggi 

15 E1-15 28 75 0,66 sedang 

16 E1-16 63 90 0,73 tinggi 

17 E1-17 43 83 0,70 tinggi 

18 E1-18 68 93 0,77 tinggi 

19 E1-19 60 73 0,31 sedang 

20 E1-20 75 100 1,00 tinggi 

21 E1-21 60 73 0,31 sedang 

22 E1-22 68 100 1,00 tinggi 

23 E1-23 60 78 0,44 sedang 

24 E1-24 55 93 0,83 tinggi 

25 E1-25 55 93 0,83 tinggi 

26 E1-26 68 93 0,77 tinggi 

27 E1-27 33 90 0,85 tinggi 

28 E1-28 43 90 0,83 tinggi 

29 E1-29 38 50 0,20 rendah 

30 E1-30 45 90 0,82 tinggi 

31 E1-31 68 100 1,00 tinggi 

32 E1-32 63 100 1,00 tinggi 

33 E1-33 35 75 0,62 sedang 

34 E1-34 45 90 0,82 tinggi 

35 E1-35 28 68 0,55 sedang 

36 E1-36 60 90 0,75 tinggi 

37 E1-37 68 83 0,46 sedang 

38 E1-38 38 83 0,72 tinggi 

39 E1-39 15 60 0,53 sedang 

40 E1-40 75 93 0,70 tinggi 
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Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  2 5,0% 

Sedang 15 37,5% 

Tinggi 23 57,5% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa 5,0% siswa kelas eksperimen 1 

mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif dalam kategori rendah, 

37,5% siswa dalam kategori sedang, dan 57,5% siswa dalam kategori tinggi. 

 

5. Peningkatan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian 

(Soal No.4) 

                                        

1 E1-01 100 100 100 80 75 75 30 60 

2 E1-02 75 100 30 60 50 75 30 80 

3 E1-03 100 100 60 100 0 75 30 100 

4 E1-04 75 100 60 100 25 75 0 30 

5 E1-05 100 100 100 100 50 75 30 100 

6 E1-06 100 100 100 100 50 100 100 100 

7 E1-07 25 50 60 60 25 100 0 60 

8 E1-08 100 100 30 100 25 100 30 30 

9 E1-09 100 100 60 80 25 75 0 60 

10 E1-10 100 100 60 60 25 75 0 60 

11 E1-11 100 100 100 80 25 75 30 60 

12 E1-12 100 100 30 80 25 75 30 60 

13 E1-13 100 100 30 100 25 100 30 60 

14 E1-14 38 100 60 100 0 75 60 100 

15 E1-15 100 100 30 30 0 75 0 100 

16 E1-16 100 100 80 100 50 100 30 60 

17 E1-17 100 100 30 100 25 75 30 60 

18 E1-18 100 100 100 100 50 75 30 100 

19 E1-19 100 100 100 60 25 75 30 60 

20 E1-20 100 100 100 100 75 100 30 100 

21 E1-21 75 100 60 60 75 100 30 30 

22 E1-22 100 100 100 100 50 100 30 100 

23 E1-23 100 100 100 80 25 75 30 60 

24 E1-24 75 100 100 100 25 75 30 100 

25 E1-25 100 100 80 100 25 75 30 100 

26 E1-26 100 100 100 100 50 75 30 100 

27 E1-27 25 100 80 80 25 100 0 80 
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NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian 

(Soal No.4) 

                                        

28 E1-28 100 100 60 100 25 100 0 60 

29 E1-29 75 100 60 60 0 0 30 60 

30 E1-30 100 100 100 80 0 100 0 80 

31 E1-31 100 100 100 100 50 100 30 100 

32 E1-32 75 100 100 100 50 100 30 100 

33 E1-33 100 100 30 30 25 75 0 100 

34 E1-34 100 100 100 80 0 100 0 80 

35 E1-35 25 50 60 80 25 75 0 60 

36 E1-36 100 100 100 100 25 100 30 60 

37 E1-37 100 100 100 100 50 75 30 60 

38 E1-38 75 100 60 100 25 75 0 60 

39 E1-39 75 100 0 100 0 0 0 60 

40 E1-40 100 100 100 100 75 75 30 100 

Jumlah 3513 3900 2910 3440 1275 3225 910 2990 

Rata-rata 87,81 97,50 72,75 86,00 31,88 80,63 22,75 74,75 

    0,794871795 0,486238532 0,71559633 0,673139159 

Gain Tinggi Sedang Tinggi Sedang 

 

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas 

eksperimen 1 meningkat dengan kategori tinggi dengan         . 

b. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas 

eksperimen 1 meningkat dengan kategori sedang dengan         . 

c. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kerincian kelas 

eksperimen 1 meningkat dengan kategori tinggi dengan         . 

d. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian kelas eksperimen 

1 meningkat dengan kategori sedang dengan         . 
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B. UJI BEDA RATA-RATA BERPASANGAN 

1. Hipotesis 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif tidak lebih baik dibandingkan kemampuan awal; 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

          
   

 
          

  
    

       
 

      
  

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 ditolak jika              dengan          dan peluang    . Jika 

             maka H1 diterima. 

 
 

4. Penentuan        

Untuk      dengan                    dan peluang     

    , diperoleh              . 

 

5. Penghitungan         

KODE PRETES POSTES      
 
 

E1-01 75 78 2,5 6,25 

E1-02 45 78 32,5 1056,25 

E1-03 43 93 50,0 2500,00 

E1-04 38 75 37,5 1406,25 

E1-05 68 93 25,0 625,00 

E1-06 85 100 15,0 225,00 

E1-07 28 70 42,5 1806,25 
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KODE PRETES POSTES      
 
 

E1-08 43 83 40,0 1600,00 

E1-09 43 78 35,0 1225,00 

E1-10 43 73 30,0 900,00 

E1-11 60 78 17,5 306,25 

E1-12 43 78 35,0 1225,00 

E1-13 43 90 47,5 2256,25 

E1-14 38 93 55,0 3025,00 

E1-15 28 75 47,5 2256,25 

E1-16 63 90 27,5 756,25 

E1-17 43 83 40,0 1600,00 

E1-18 68 93 25,0 625,00 

E1-19 60 73 12,5 156,25 

E1-20 75 100 25,0 625,00 

E1-21 60 73 12,5 156,25 

E1-22 68 100 32,5 1056,25 

E1-23 60 78 17,5 306,25 

E1-24 55 93 37,5 1406,25 

E1-25 55 93 37,5 1406,25 

E1-26 68 93 25,0 625,00 

E1-27 33 90 57,5 3306,25 

E1-28 43 90 47,5 2256,25 

E1-29 38 50 12,5 156,25 

E1-30 45 90 45,0 2025,00 

E1-31 68 100 32,5 1056,25 

E1-32 63 100 37,5 1406,25 

E1-33 35 75 40,0 1600,00 

E1-34 45 90 45,0 2025,00 

E1-35 28 68 40,0 1600,00 

E1-36 60 90 30,0 900,00 

E1-37 68 83 15,0 225,00 

E1-38 38 83 45,0 2025,00 

E1-39 15 60 45,0 2025,00 

E1-40 75 93 17,5 306,25 

JUMLAH 2040 3355 1315 50050 

RATA-RATA 51,00 83,88 32,8750 1251,2500 

JUMLAH TINGGI 23 VARIANS 174,856 
 

JUMLAH SEDANG 15 
SIMPANGAN 

BAKU 
13,2233 

 

JUMLAH RENDAH 2  
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6. Hasil 

Karena                 maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan akhir siswa kelas eksperimen 1 dalam berpikir kreatif lebih baik 

dibandingkan kemampuan awal. 
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Lampiran 91 

UJI PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA GAIN TERNORMALISASI 

KELAS EKSPERIMEN 2 

A. UJI GAIN TERNORMALISASI 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

 

Keterangan:                          

                           

                           

 

2. Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval     Gain 

        Tinggi 

            Sedang 

        Rendah 

(Sumber: Hake, 1998:65) 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Penghitungan gainn ternormalisasi: 

              Gain 

31,25 77,83     
           

         
 

           

         
          Sedang 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Hal ini menunjukkan bahwa 

           . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori sedang. Artinya 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksprimen 2 meningkat dengan kategori 

sedang. 
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4. Peningkatan Secara Individual 

NO KODE               GAIN 

1 E2-01 35 78 0,65 sedang 
2 E2-02 28 78 0,69 sedang 
3 E2-03 28 73 0,62 sedang 
4 E2-04 28 78 0,69 sedang 
5 E2-05 43 73 0,52 sedang 
6 E2-06 5 73 0,71 tinggi 
7 E2-07 28 73 0,62 sedang 
8 E2-08 35 78 0,65 sedang 
9 E2-09 35 90 0,85 tinggi 

10 E2-10 20 53 0,41 sedang 
11 E2-11 28 73 0,62 sedang 
12 E2-12 20 63 0,53 sedang 
13 E2-13 55 90 0,78 tinggi 
14 E2-14 35 73 0,58 sedang 
15 E2-15 50 100 1,00 tinggi 
16 E2-16 20 83 0,78 tinggi 
17 E2-17 20 60 0,50 sedang 
18 E2-18 28 90 0,86 tinggi 
19 E2-19 20 73 0,66 sedang 
20 E2-20 38 83 0,72 tinggi 
21 E2-21 35 73 0,58 sedang 
22 E2-22 43 73 0,52 sedang 
23 E2-23 50 83 0,65 sedang 
24 E2-24 28 90 0,86 tinggi 
25 E2-25 38 73 0,56 sedang 
26 E2-26 13 60 0,54 sedang 
27 E2-27 28 88 0,83 tinggi 
28 E2-28 35 73 0,58 sedang 
29 E2-29 28 73 0,62 sedang 
30 E2-30 5 60 0,58 sedang 
31 E2-31 28 73 0,62 sedang 
32 E2-32 50 88 0,75 tinggi 
33 E2-33 50 88 0,75 tinggi 
34 E2-34 43 88 0,78 tinggi 
35 E2-35 20 88 0,84 tinggi 
36 E2-36 48 93 0,86 tinggi 
37 E2-37 20 100 1,00 tinggi 
38 E2-38 35 73 0,58 sedang 
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Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  0 0,0% 

Sedang 23 60,53% 

Tinggi 15 39,47% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa 0,0% siswa kelas eksperimen 2 

mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif dalam kategori rendah, 

60,53% siswa dalam kategori sedang, dan 39,47% siswa dalam kategori tinggi. 

 

5. Peningkatan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian (Soal 

No.4) 

                                        

1 E1-01 25 100 0 80 50 75 60 60 

2 E1-02 25 75 60 60 25 75 0 100 

3 E1-03 25 100 60 60 25 75 0 60 

4 E1-04 25 75 60 60 25 75 0 100 

5 E1-05 25 100 60 60 25 75 60 60 

6 E1-06 25 75 0 80 0 75 0 60 

7 E1-07 25 100 60 60 25 75 0 60 

8 E1-08 25 75 60 60 25 75 30 100 

9 E1-09 100 100 0 60 25 100 30 100 

10 E1-10 25 25 30 30 25 50 0 100 

11 E1-11 25 100 60 30 25 100 0 60 

12 E1-12 25 50 30 60 25 75 0 60 

13 E1-13 25 100 60 60 50 100 80 100 

14 E1-14 25 100 30 30 50 100 30 60 

15 E1-15 100 100 60 100 25 100 30 100 

16 E1-16 25 100 30 60 25 75 0 100 

17 E1-17 25 75 30 60 25 50 0 60 

18 E1-18 25 100 30 60 25 100 30 100 

19 E1-19 25 100 30 60 25 75 0 60 

20 E1-20 38 100 30 60 50 75 30 100 

21 E1-21 25 100 30 60 50 75 30 60 

22 E1-22 25 75 30 80 50 75 60 60 

23 E1-23 25 100 30 60 75 75 60 100 

24 E1-24 25 100 60 60 25 100 0 100 

25 E1-25 38 100 60 60 25 75 30 60 

26 E1-26 25 75 30 60 0 50 0 60 

27 E1-27 25 100 60 80 25 75 0 100 
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NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian (Soal 

No.4) 

                                        

28 E1-28 25 100 30 60 50 75 30 60 

29 E1-29 25 100 60 30 25 100 0 60 

30 E1-30 25 75 0 60 0 50 0 60 

31 E1-31 25 100 30 60 50 75 0 60 

32 E1-32 100 100 60 80 25 75 30 100 

33 E1-33 100 100 60 80 25 75 30 100 

34 E1-34 100 100 60 80 25 75 0 100 

35 E1-35 25 100 30 80 25 75 0 100 

36 E1-36 50 100 30 100 50 75 60 100 

37 E1-37 25 100 30 100 25 100 0 100 

38 E1-38 25 100 60 60 25 75 30 60 

Jumlah 1375 3475 1530 2440 1150 2975 740 3040 

Rata-rata 36,18 91,45 40,26 64,21 30,26 78,29 19,47 80,00 

    0,865979 0,400881 0,688679 0,751634 

Gain Tinggi Sedang Sedang Tinggi 

 

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas 

eksperimen 2 meningkat dengan kategori tinggi dengan         . 

b. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas 

eksperimen 2 meningkat dengan kategori sedang dengan         . 

c. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kerincian kelas 

eksperimen 2 meningkat dengan kategori sedang dengan         . 

d. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian kelas eksperimen 

2 meningkat dengan kategori tinggi dengan         . 
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B. UJI BEDA RATA-RATA BERPASANGAN 

1. Hipotesis 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif tidak lebih baik dibandingkan kemampuan awal; 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

          
   

 
          

  
    

       
 

      
  

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 ditolak jika              dengan          dan peluang    . Jika 

             maka H1 diterima. 

 
 

4. Penentuan        

Untuk      dengan                    dan peluang     

    , diperoleh              . 

 

5. Penghitungan         

KODE PRETES POSTES      
  

E2-01 35 78 42,5 1806,25 

E2-02 28 78 50,0 2500,00 

E2-03 28 73 45,0 2025,00 

E2-04 28 78 50,0 2500,00 

E2-05 43 73 30,0 900,00 

E2-06 5 73 67,5 4556,25 

E2-07 28 73 45,0 2025,00 
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KODE PRETES POSTES      
  

E2-08 35 78 42,5 1806,25 

E2-09 35 90 55,0 3025,00 

E2-10 20 53 32,5 1056,25 

E2-11 28 73 45,0 2025,00 

E2-12 20 63 42,5 1806,25 

E2-13 55 90 35,0 1225,00 

E2-14 35 73 37,5 1406,25 

E2-15 50 100 50,0 2500,00 

E2-16 20 83 62,5 3906,25 

E2-17 20 60 40,0 1600,00 

E2-18 28 90 62,5 3906,25 

E2-19 20 73 52,5 2756,25 

E2-20 38 83 45,0 2025,00 

E2-21 35 73 37,5 1406,25 

E2-22 43 73 30,0 900,00 

E2-23 50 83 32,5 1056,25 

E2-24 28 90 62,5 3906,25 

E2-25 38 73 35,0 1225,00 

E2-26 13 60 47,5 2256,25 

E2-27 28 88 60,0 3600,00 

E2-28 35 73 37,5 1406,25 

E2-29 28 73 45,0 2025,00 

E2-30 5 60 55,0 3025,00 

E2-31 28 73 45,0 2025,00 

E2-32 50 88 37,5 1406,25 

E2-33 50 88 37,5 1406,25 

E2-34 43 88 45,0 2025,00 

E2-35 20 88 67,5 4556,25 

E2-36 48 93 45,0 2025,00 

E2-37 20 100 80,0 6400,00 

E2-38 35 73 37,5 1406,25 

JUMLAH 1188 2958 1770 87413 

RATA-RATA 29,69 73,94 44,2500 2185,3125 

JUMLAH TINGGI 15 VARIANS 134,264 
 

JUMLAH SEDANG 23 
SIMPANGAN 

BAKU 
11,5872 

 

JUMLAH RENDAH 0  
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6. Hasil 

Karena                 maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan akhir siswa kelas eksperimen 2 dalam berpikir kreatif lebih baik 

dibandingkan kemampuan awal. 
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Lampiran 92 

UJI PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA GAIN TERNORMALISASI 

KELAS KONTROL 

A. UJI GAIN TERNORMALISASI 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

 

Keterangan:                          

                           

                           

 

2. Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval     Gain 

        Tinggi 

            Sedang 

        Rendah 

(Sumber: Hake, 1998:65) 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Penghitungan gainn ternormalisasi: 

              Gain 

40,38 69,23     
           

         
 

           

         
          Sedang 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Hal ini menunjukkan bahwa 

           . Jadi gain ternormalisasi masuk kategori sedang. Artinya 

kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol meningkat dengan kategori sedang. 
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4. Peningkatan Secara Individual 

NO KODE               GAIN 

1 K-01 48 90 0,81 tinggi 
2 K-02 53 83 0,63 sedang 
3 K-03 35 65 0,46 sedang 
4 K-04 73 73 0,00 rendah 
5 K-05 30 58 0,39 sedang 
6 K-06 43 83 0,70 tinggi 
7 K-07 43 75 0,57 sedang 
8 K-08 30 45 0,21 rendah 
9 K-09 35 75 0,62 sedang 

10 K-10 35 75 0,62 sedang 
11 K-11 35 35 0,00 rendah 
12 K-12 43 45 0,04 rendah 
13 K-13 35 75 0,62 sedang 
14 K-14 83 75 -0,43 rendah 
15 K-15 53 75 0,47 sedang 
16 K-16 45 73 0,50 sedang 
17 K-17 73 73 0,00 rendah 
18 K-18 25 65 0,53 sedang 
19 K-19 83 73 -0,57 rendah 
20 K-20 38 50 0,20 rendah 
21 K-21 35 58 0,35 sedang 
22 K-22 53 65 0,26 rendah 
23 K-23 53 70 0,37 sedang 
24 K-24 43 38 -0,09 rendah 
25 K-25 45 75 0,55 sedang 
26 K-26 35 50 0,23 rendah 
27 K-27 15 83 0,79 tinggi 
28 K-28 43 83 0,70 sedang 
29 K-29 28 90 0,86 tinggi 
30 K-30 23 60 0,48 sedang 
31 K-31 35 70 0,54 sedang 
32 K-32 0 68 0,68 sedang 
33 K-33 5 58 0,55 sedang 
34 K-34 30 45 0,21 rendah 
35 K-35 40 100 1,00 tinggi 
36 K-36 35 75 0,62 sedang 
37 K-37 53 75 0,47 sedang 
39 K-38 45 100 1,00 tinggi 
39 K-39 30 83 0,75 tinggi 
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Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

Rendah  12 30,77% 

Sedang 20 51,28% 

Tinggi 7 17,95% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa 30,77% siswa kelas kontrol 

mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif dalam kategori rendah, 

51,28% siswa dalam kategori sedang, dan 17,95% siswa dalam kategori tinggi. 

 

5. Peningkatan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian (Soal 

No.4) 

                                        

1 K-01 100 100 80 60 25 100 0 100 

2 K-02 75 100 30 30 75 100 30 100 

3 K-03 100 100 30 30 25 75 0 60 

4 K-04 100 100 30 30 100 100 60 60 

5 K-05 75 50 60 60 0 25 0 100 

6 K-06 100 100 60 30 25 100 0 100 

7 K-07 100 100 0 0 50 100 30 100 

8 K-08 75 75 30 30 25 50 0 30 

9 K-09 100 100 60 100 0 75 0 30 

10 K-10 100 100 60 100 0 75 0 30 

11 K-11 100 100 60 30 0 0 0 30 

12 K-12 100 75 60 60 25 50 0 0 

13 K-13 75 100 80 100 0 100 0 0 

14 K-14 100 100 100 100 100 100 30 0 

15 K-15 75 100 30 0 75 100 30 100 

16 K-16 75 100 60 60 25 100 30 30 

17 K-17 75 100 80 60 75 100 60 30 

18 K-18 75 100 30 30 0 100 0 30 

19 K-19 100 100 100 60 100 100 30 30 

20 K-20 75 75 30 30 25 25 30 80 

21 K-21 100 100 60 60 0 50 0 30 

22 K-22 75 100 30 30 75 75 30 60 

23 K-23 100 100 100 80 25 50 0 60 

24 K-24 100 75 60 60 25 25 0 0 

25 K-25 75 100 0 0 50 100 60 100 

26 K-26 100 100 60 60 0 25 0 30 
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NO KODE 

Kelancaran 

(Soal No.1) 

Keluwesan 

(Soal No.2) 

Kerincian 

(Soal No.3) 

Keaslian (Soal 

No.4) 

                                        

27 K-27 0 100 30 30 25 100 0 100 

28 K-28 100 100 30 30 50 100 0 100 

29 K-29 100 100 30 60 0 100 0 100 

30 K-30 75 25 30 60 0 50 0 100 

31 K-31 100 50 60 80 0 50 0 100 

32 K-32 0 25 0 60 0 75 0 100 

33 K-33 0 100 0 30 0 0 20 120 

34 K-34 75 75 30 30 25 50 0 30 

35 K-35 75 100 100 100 0 100 0 100 

36 K-36 100 25 60 60 0 100 0 100 

37 K-37 100 100 100 100 25 75 0 30 

38 K-38 100 100 100 100 0 100 0 100 

39 K-39 75 100 60 60 0 75 0 100 

Jumlah 3225 3450 2010 2090 1050 2875 440 2500 

Rata-rata 82,69 88,46 51,54 53,59 26,92 73,72 11,28 64,10 

    0,3333 0,042328 0,64035 0,595376 

Gain Sedang Rendah Sedang Sedang 

 

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kelancaran kelas kontrol 

meningkat dengan kategori sedang dengan         . 

b. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keluwesan kelas kontrol 

meningkat dengan kategori rendah dengan         . 

c. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator kerincian kelas kontrol 

meningkat dengan kategori sedang dengan         . 

d. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada indikator keaslian kelas kontrol 

meningkat dengan kategori sedang dengan         . 
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B. UJI BEDA RATA-RATA BERPASANGAN 

1. Hipotesis 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif tidak lebih baik dibandingkan kemampuan awal; 

        , berarti kemampuan akhir siswa kelompok sampel dalam berpikir 

kreatif lebih baik dibandingkan kemampuan awal. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 

          
   

 
          

  
    

       
 

      
  

 

3. Kriteria yang Digunakan   

H0 ditolak jika              dengan          dan peluang    . Jika 

             maka H1 diterima. 

 
 

4. Penentuan        

Untuk      dengan                    dan peluang     

    , diperoleh              . 

 

5. Penghitungan         

KODE PRETES POSTES      
  

K-01 48 90 42,5 1806,25 

K-02 53 83 30,0 900,00 

K-03 35 65 30,0 900,00 

K-04 73 73 0,0 0,00 

K-05 30 58 27,5 756,25 

K-06 43 83 40,0 1600,00 

K-07 43 75 32,5 1056,25 
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KODE PRETES POSTES      
  

K-08 30 45 15,0 225,00 

K-09 35 75 40,0 1600,00 

K-10 35 75 40,0 1600,00 

K-11 35 35 0,0 0,00 

K-12 43 45 2,5 6,25 

K-13 35 75 40,0 1600,00 

K-14 83 75 7,5 56,25 

K-15 53 75 22,5 506,25 

K-16 45 73 27,5 756,25 

K-17 73 73 0,0 0,00 

K-18 25 65 40,0 1600,00 

K-19 83 73 10,0 100,00 

K-20 38 50 12,5 156,25 

K-21 35 58 22,5 506,25 

K-22 53 65 12,5 156,25 

K-23 53 70 17,5 306,25 

K-24 43 38 5,0 25,00 

K-25 45 75 30,0 900,00 

K-26 35 50 15,0 225,00 

K-27 15 83 67,5 4556,25 

K-28 43 83 40,0 1600,00 

K-29 28 90 62,5 3906,25 

K-30 23 60 37,5 1406,25 

K-31 35 70 35,0 1225,00 

K-32 0 68 67,5 4556,25 

K-33 5 58 52,5 2756,25 

K-34 30 45 15,0 225,00 

K-35 40 100 60,0 3600,00 

K-36 35 75 40,0 1600,00 

K-37 53 75 22,5 506,25 

K-38 45 100 55,0 3025,00 

K-39 30 83 52,5 2756,25 

JUMLAH 1575 2700 1170 49063 

RATA-RATA 39,38 67,50 29,2500 1226,5625 

JUMLAH TINGGI 23 VARIANS 367,434 
 

JUMLAH SEDANG 15 
SIMPANGAN 

BAKU 
19,1686 

 

JUMLAH RENDAH 2  
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6. Hasil 

Karena                 maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan akhir siswa kelas kontrol dalam berpikir kreatif lebih baik 

dibandingkan kemampuan awal. 
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Lampiran 93 

JADWAL PENELITIAN 

HARI, TANGGAL KEGIATAN KELAS 

Senin, 4 Februari 

2013 

- Observasi dan wawancara dengan guru matematika SMP 

Negeri 1 Jepara 

- 

Senin, 25 Maret 

2013 

- Uji Coba Soal Komunikasi Matematis VIII A 

Senin, 29 April 

2013 

- Pertemuan Pretes Materi Segiempat Kelas Eksperiemen 2 

Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII D 

Selasa, 30 April 

2013 

- Pertemuan Pretes Materi Segiempat Kelas Eksperimen 1 

Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Jumat, 3 Mei 2013 - Pertemuan Pretes Materi Segiempat Kelas Kontrol Jam 

Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

Sabtu, 4 Mei 2013 - Pertemuan Penggalian Kemampuan Prasyarat Materi 

Segiempat Kelas Kontrol Jam Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

- Pertemuan Penggalian Kemampuan Prasyarat Materi 

Segiempat Kelas Eksperimen 2 Jam Pelajaran ke-3 s.d. 4 

II D 

- Pertemuan Penggalian Kemampuan Prasyarat Materi 

Segiempat Kelas Eksperimen 1 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Senin, 6 Mei 2013 - Pertemuan I Materi Pengertian dan Sifat-sifat dari 

Jajargenjang, Persegi Panjang, Belah Ketupat, dan 

Persegi Kelas Eksperiemen 2 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII D 

Selasa, 7 Mei 2013 - Pertemuan I Materi Pengertian dan Sifat-sifat dari 

Jajargenjang, Persegi Panjang, Belah Ketupat, dan 

Persegi Kelas Eksperimen 1 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Jumat, 10 Mei 2013 - Pertemuan I Materi Pengertian, Sifat-sifat, Rumus Luas, 

dan Rumus Keliling dari Jajargenjang dan Persegi 

Panjang Kelas Kontrol Jam Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

Sabtu, 11 Mei 2013 - Pertemuan II Pengertian, Sifat-sifat, Rumus Luas, dan 

Rumus Keliling dari Belah Ketupat dan Persegi Kelas 

Kontrol Jam Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

- Pertemuan II Materi Pengertian dan Sifat-sifat dari 

Trapesium dan Layang-layang Kelas Eksperimen 2 Jam 

II D 
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HARI, TANGGAL KEGIATAN KELAS 

Pelajaran ke-3 s.d. 4 

- Pertemuan II Materi Pengertian dan Sifat-sifat dari 

Trapesium dan Layang-layang Kelas Eksperimen 1 Jam 

Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Senin, 13 Mei 2013 - Pertemuan III Materi Rumus Keliling dan Rumus Luas 

Segiempat Kelas Eksperiemen 2 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII D 

Selasa, 14 Mei 2013 - Pertemuan III Materi Rumus Keliling dan Rumus Luas 

Segiempat Kelas Eksperimen 1 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Jumat, 17 Mei 2013 - Pertemuan III Materi Pengertian, Sifat-sifat, Rumus 

Keliling, dan Rumus Luas dari Trapesium dan Layang-

layang Kelas Kontrol Jam Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

Sabtu, 18 Mei 2013 - Pertemuan IV Menyelesaikan Soal-soal Segiempat Kelas 

Kontrol Jam Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 

- Pertemuan IV Menyelesaikan Soal-soal Segiempat dan 

Permainan Kelas Eksperimen 2 Jam Pelajaran ke-3 s.d. 4 

II D 

- Pertemuan IV Menyelesaikan Soal-soal Segiempat dan 

Permainan Kelas Eksperimen 1 Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Senin, 20 Mei 2013 - Pertemuan Postes Materi Segiempat Kelas Eksperiemen 2 

Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII D 

Selasa, 21 Mei 2013 - Pertemuan Postes Materi Segiempat Kelas Eksperimen 1 

Jam Pelajaran ke-5 s.d. 6 

VII B 

Jumat, 24 Mei 2013 - Pertemuan Postes Materi Segiempat Kelas Kontrol Jam 

Pelajaran ke-1 s.d. 2 

VII C 
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Lampiran 94 

 

TABEL DISTRIBUSI F  

     

 

dk  

penyebut 

dk pembilang 

1 2 3 4 5 

100 3,936 3,087 2,696 2,463 2,305 

101 3,935 3,086 2,695 2,462 2,304 

102 3,934 3,085 2,694 2,461 2,303 

103 3,933 3,085 2,693 2,460 2,303 

104 3,932 3,084 2,692 2,459 2,302 

105 3,932 3,083 2,691 2,458 2,301 

106 3,931 3,082 2,690 2,457 2,300 

107 3,930 3,081 2,689 2,457 2,299 

108 3,929 3,080 2,689 2,456 2,298 

109 3,928 3,080 2,688 2,455 2,298 

110 3,927 3,079 2,687 2,454 2,297 

111 3,927 3,078 2,686 2,453 2,296 

112 3,926 3,077 2,686 2,453 2,295 

113 3,925 3,077 2,685 2,452 2,295 

114 3,924 3,076 2,684 2,451 2,294 

115 3,924 3,075 2,683 2,451 2,293 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=FINV(0,05;dk pembilang;dk penyebut)) 
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Lampiran 95 

 

TABEL HARGA KRITIK DARI r PRODUCT-MOMENT 

 

 

N 

(1) 

Interva

l  

Kepercayaa

n  

 

N 

(1) 

Interva

l  

Kepercayaa

n  

 

N 

(1) 

Interva

l  

Kepercayaa

n  

95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,997 

0,950 

0,878 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,999 

0,990 

0,959 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

26

27

28

29

30

31

32 

33 

34

35

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,388 

0,381 

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,496 

0,487 

0,478 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

125 

150 

175 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

0,266 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

 

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r. 

(Arikunto, 2007: 359). 
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Lampiran 96 

 

LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL 

 

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) 

 

 

 



494 

 

Lampiran 97 

 

 

TABEL NILAI PERSENTIL untuk DISTRIBUSI    

 

V                                                    

1 7,88 6,63 5,02 3,81 2,71 1,32 0,455 

2 10,6 9,21 7,38 5,99 4,61 2,77 1,29 

3 12,8 11,3 9,35 7,81 6,25 4,11 2,37 

4 14,9 13,3 11,1 9,49 7,78 5,39 3,36 

5 16,7 15,1 12,8 11,1 9,24 6,63 4,35 

6 18,5 16,8 14,4 12,6 10,6 7,84 5,35 

7 20,3 18,5 16,0 14,1 12,0 9,04 6,35 

8 22,0 20,1 17,5 16,0 13,4 10,2 7,31 

9 23,6 21,7 19,0 17,5 14,7 11,4 8,31 

10 25,2 23,2 20,5 19,0 16,0 12,5 9,34 

 

(Sudjana, 2005: 492) 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Dokumentasi Kegiatan Kelas VII B Sebagai Kelas Eksperimen 1 
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Dokumentasi Kegiatan Kelas VII D Sebagai Kelas Eksperimen 2 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Kelas VII C Sebagai Kelas Kontrol 
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