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ABSTRAK 
 

 

Septiani, Dian. 2013. Implementasi Perangkat Pembelajaran dengan Asesmen 

Kinerja pada Pembelajaran TPS Materi Geometri di SMP Negeri 9 Pekalongan. 

Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Masrukan, M.Si., Pembimbing 

II: Dra. Endang Retno Winarti, M.Pd. 

 

Kata kunci: asesmen kinerja, hasil belajar, model pembelajaran TPS. 

  

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika adalah belum 

tercapainya prestasi siswa dan kurangnya minat siswa dalam belajar matematika 

yang dikarenakan matematika dianggap sulit, menakutkan dan diajarkan dengan 

metode mencatat. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan melakukan inovasi dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik 

yang dapat digunakan untuk mendiskusikan suatu konsep matematika dengan 

prosedur berpikir, berpasangan (saling membantu) dan berbagi pendapat, serta 

penggunaan asesmen kinerja dan media pembelajaran seperti alat peraga dan 

lembar kerja siswa. Dalam penelitian ini diterapkan model pembelajaran TPS 

dengan asesmen kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) 

banyaknya siswa yang mencapai KKM pada hasil belajar matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja lebih dari atau 

sama dengan 75% (2) rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja lebih baik daripada siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran STAD.  

Desain penelitian eksperimen ini menggunakan Posttest-Only Control 

Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

9 Pekalongan tahun ajaran 2012/2013. Dengan random sampling, sampel terpilih 

34 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 34 siswa sebagai kelompok kontrol. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes. Analisis 

data hasil belajar meliputi uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. Uji 

persyaratan analisis berupa uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Uji hipotesis menggunakan uji z 

pihak kanan untuk menguji ketuntasan belajar siswa kelompok eksperimen dan uji 

t pihak kanan untuk menguji beda rata-rata antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen 

telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Rata-rata hasil belajar siswa 

pada kelompok eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelompok kontrol. Peneliti menyarankan bahwa waktu dalam menjalankan tiap 

fase dari pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja harus lebih efisien, dalam 

berdiskusi (berpasangan) lebih dimaksimalkan pemanfaatan waktu agar tidak 

terlalu lama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini memasuki era globalisasi informasi dan teknologi, dituntut 

sumber daya manusia yang handal dan berkompetisi secara global, yaitu manusia 

yang mempunyai keterampilan tinggi melibatkan pemikiran kritis, sistematis, 

logis, kreatif, dan mau bekerja sama dengan efektif. Untuk memenuhi tuntutan 

sumber daya manusia seperti itu dibutuhkan pendidikan yang berkualitas agar 

dapat mengembangkan pemikiran  manusia secara optimal. Pendidikan 

matematika sebagai salah satu bagian dari pendidikan, memiliki peranan yang 

sangat berarti bagi perkembangan pemikiran manusia. Perkembangan 

matematika dari yang sederhana sampai paling kompleks memegang peranan 

penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan lainnya, serta dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu serta 

dalam memajukan daya pikir manusia untuk menciptakan dan mengembangkan 

teknologi. Perkembangan teknologi modern yang pesat seperti sekarang ini tidak 

lepas dari perkembangan matematika di berbagai bidang seperti teori bilangan, 

aljabar, analisis, dan teori peluang. Penguasaan matematika sangat diperlukan 

untuk menguasai dan menciptakan teknologi baru di masa mendatang. 

Matematika menjadi mata pelajaran yang dibutuhkan dan perlu dikuasai oleh 

siswa. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 



2 

 

 

 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk membekali siswa dengan 

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

kemampuan untuk bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

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

dan kompetitif (Diknas, 2006). Ini berarti bahwa tujuan umum pendidikan 

matematika adalah memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Zulkardi (dalam Indrawati, 2011: 2), dua masalah utama dalam 

pendidikan matematika di Indonesia adalah rendahnya prestasi siswa (rendahnya 

daya saing siswa diajang Internasional dan rendahnya nilai rata-rata UAN murni 

nasional khususnya matematika) serta kurangnya minat mereka dalam belajar 

matematika (matematika dianggap sulit, menakutkan dan diajarkan dengan 

metode mencatat). Berdasarkan hasil analisis  nilai UN 2011/2012  yang  

dilakukan oleh Depdiknas untuk penguasaan materi geometri bangun ruang 

untuk tingkat kota 44,31%, tingkat provinsi 52,96% dan 64,78% tingkat nasional. 

Untuk itu perlu ada strategi untuk memecahkan masalah tersebut.  

Hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan dikatakan tuntas belajar 

pada mata pelajaran matematika apabila telah memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) klasikal dan KKM individual. Hasil belajar siswa SMP 

Negeri 9 Pekalongan dikatakan memenuhi KKM apabila sekurang-kurangnya 

75% dari siswa yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai ≥ 75. Nilai 

rata-rata ulangan harian kelas VIII materi bangun ruang pada tahun ajaran 
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2010/2011 adalah 65,75  dan tahun 2011/2012 adalah 63,182. 

Ketuntasan nilai ulangan matematika materi bangun ruang tahun 

2010/2011 dan tahun 2011/2012 disajikan pada Tabel 1.1. Diduga pada tahun 

2013 persentase ketuntasan masih sama. 

Tabel 1.1. Persentase Ketuntasan tahun 2010/2011 dan 2011/2012 

Nilai Tahun 2010/2011 Tahun 2011/2012 

< 70 57,65 % 58,35% 

≥ 70 42,35 % 41,65% 

 

Menurut salah satu guru matematika kelas VIII di SMP Negeri 9 

Pekalongan, rendahnya hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan lebih 

terlihat khususnya pada materi yang bersifat abstrak, salah satunya yaitu pada 

materi geometri. Materi bangun ruang merupakan salah satu materi geometri di 

SMP kelas VIII. Materi ini mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, materi ini berkaitan erat dan sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada bulan 

Maret 2013, bahwa dalam kegiatan belajar mengajar matematika di SMP Negeri 

9 Pekalongan selama ini, sebenarnya guru matematika sudah menerapkan 

pembelajaran berkelompok untuk menyampaikan konsep-konsep matematika. 

Namun apabila dicermati, kegiatan kelompok tersebut bukan pembelajaran 

kooperatif karena hanya didominasi oleh siswa yang pandai, sementara yang 

kemampuannya rendah kurang berperan. Di samping itu, kondisi siswa yang 

heterogen cenderung menyebabkan terbentuknya suatu kelompok-kelompok 

tertentu dalam kelas. Adanya sifat egoisme yang tinggi dan cenderung 

membentuk kelompok sendiri pada siswa menjadi salah satu hambatan dalam 
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pembelajaran karena tidak semua siswa dapat bekerja sama dan berinteraksi 

dengan baik pada teman yang lain sehingga kurang adanya rasa tanggung jawab 

dan kegotongroyongan dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut 

Saad (2008:152), salah satu model pembelajaran yang dikenal dalam dunia 

pendidikan adalah model pembelajaran kooperatif yang membuat siswa bekerja 

sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam model 

pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab 

dalam berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang dapat digunakan untuk mendiskusikan suatu konsep matematika dengan 

prosedur berpikir, berpasangan (saling membantu) dan berbagi pendapat. 

Pemilihan dan pelaksanaan model pembelajaran yang tepat oleh guru akan 

membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika, sehingga siswa 

dapat memahami dengan jelas setiap materi yang disampaikan dan akhirnya 

mampu memecahkan setiap permasalahan yang muncul pada setiap materi yang 

dipelajarinya tersebut.  

Media merupakan suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi. Banyak media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika antara lain alat peraga, Powerpoint, lembar kerja siswa dan juga e-

learning. Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, memotivasi dan merangsang 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 
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siswa (Arsyad, 2002:15). Dapat disimpulkan pemakaian media juga penting untuk 

merangsang dan memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Kenyataan di lapangan, belum setiap kelas di SMP Negeri 9 Pekalongan 

dilengkapi dengan LCD proyektor dan jaringan internet juga masih sangat 

terbatas. Oleh karena itu, untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan 

menyenangkan, salah satu bentuk penggunaan media dalam proses pembelajaran 

yang dapat dipakai adalah penggunaan media alat peraga. Penggunaan alat 

peraga dapat menunjang pembelajaran di kelas. Selain itu adanya lembar kerja 

siswa dapat melatih kemandirian siswa dan mengaplikasikan pengetahuan baru 

yang mereka dapat melalui soal-soal. 

Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, maka ditekankan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan lebih menekankan pada proses. Oleh 

karena itu diperlukan adanya asesmen alternatif yang tidak hanya berupa tes 

tertulis (paper and pencil test). Salah satu tipe asesmen alternatif yang dapat 

digunakan adalah asesmen kinerja. Dengan asesmen kinerja siswa dituntut untuk 

menunjukkan kinerjanya tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat 

mereka lakukan. Asesmen kinerja dapat digunakan untuk membantu siswa 

membiasakan diri menunjukkan kinerjanya dalam memahami dan memecahkan 

masalah. Dalam pembelajaran matematika asesmen kinerja meliputi presentasi 

tugas matematika, proyek atau investigasi, observasi, wawancara (interview), dan 

melihat hasil (product) (Sa‟dijah, 2009: 93-93). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud melaksanakan 

penelitian dengan judul: “Implementasi Perangkat Pembelajaran dengan 
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Asesmen Kinerja pada Pembelajaran TPS Materi Geometri di SMP Negeri 9 

Pekalongan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

sesuai adalah sebagai berikut: 

1.) Apakah penerapan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja terhadap 

hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan pada materi prisma dan limas 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal? 

2.) Apakah rata-rata hasil belajar siswa SMP N 9 Pekalongan pada materi prisma 

dan limas dengan penerapan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja 

lebih baik dari rata-rata hasil belajar siswa dengan STAD? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.) Untuk mengetahui ketuntasan klasikal hasil belajar siswa SMP Negeri 9 

Pekalongan pada materi prisma dan limas dengan model pembelajaran TPS 

dengan asesmen kinerja. 

2.) Untuk mengetahui rata-rata hasil belajar siswa SMP N 9 Pekalongan pada 

materi prisma dan limas dengan model pembelajaran TPS dengan asesmen 

kinerja dibanding dengan rata-rata hasil belajar siswa STAD. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat khusus yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

diperolehnya format perangkat  pembelajaran dengan asesmen  kinerja yang 

dapat diterapkan pada mata pelajaran matematika di SMP  N 9 Pekalongan. 

Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat  bagi siswa 

Siswa dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya, terutama dalam hal 

bereksplorasi, mengemukakan pendapat, dan pengembangan kreativitasnya. 

Asesmen kinerja juga dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, 

mempunyai kebanggaan, rasa memiliki, dan menumbuhkan kepercayaan diri. 

2. Manfaat bagi guru 

Menambah wawasan dan kemampuan menerapkan model pembelajaran 

matematika khususnya materi bangun ruang, sehingga dalam  melaksanakan 

pembelajaran dapat lebih bervariasi serta mampu memaksimalkan 

kualitasnya. 

3. Manfaat  bagi sekolah 

Memberi sumbangan bagi sekolah dalam rangka upaya perbaikan proses 

pembelajaran secara menyeluruh, sehingga prestasi dan potensi  siswanya 

akan lebih tergali. 
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1.5. Penegasan Istilah 

Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) 

Think Pair Share (TPS) sebagai salah satu metode pembelajaran kooperatif 

yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Guru tidak 

lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran (teacher oriented), tetapi 

justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan memahami konsep-konsep 

baru (student oriented). Model Pembelajaran Think Pair and Share 

menggunakan metode diskusi berpasangan yang dilanjutkan dengan diskusi 

pleno. Model ini memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta 

bekerjasama dengan orang lain. Think-Pair-Share memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. 

2. Asesmen Kinerja 

Asesmen  kinerja merupakan suatu asesmen yang menitikberatkan pada 

proses. Asesmen kinerja sebagai metode pengujian yang meminta siswa untuk 

membuat jawaban atau hasil yang menunjukkan pengetahuan dan keahlian 

mereka.  

3. Materi Geometri 

Materi geometri yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi kelas VIII 

SMP semester genap yaitu Bangun Ruang. Adapun Kompetensi Dasar yang 

dipilih adalah Luas Permukaan dan Volume Prisma dan Limas. 
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1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

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

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

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

yaitu: Bab 1 yang merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, 

tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi; Bab 2 yang 

merupakan tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir dan 

hipotesis; Bab 3 yang merupakan metode penelitian, berisi subjek penelitian 

(populasi dan sampel), variabel penelitian, langkah-langkah penelitian, metode 

pengumpulan data, instrumen dan analisis data; Bab 4 berupa hasil penelitian dan 

pembahasan; dan Bab 5 yang merupakan penutup, berisi simpulan hasil 

penelitian dan saran-saran peneliti. Bagian akhir 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 proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang 

(Rifai, 2009:82). Belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, salah satu 

pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

pada diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan, maupun perubahan pada sikapnya.  

Menurut Hudojo (1988:1), belajar merupakan suatu proses aktif dalam 

memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku. Dapat dikatakan bahwa proses belajar menghasilkan 

perubahan perilaku yang berupa pemahaman, keterampilan dan sikap.Perubahan 

perilaku tersebut merupakan hasil interaksi berbagai macam unsur-unsur dalam 

belajar. Dalam hal ini, belajar dipandang sebagai suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat berbagai macam unsur (Anni, 2006:4), yakni: (1) pembelajar, yaitu siswa, 

warga belajar, atau siswa; (2) rangsangan (stimulus) indera pembelajar, dapat 

berupa warna atau suara, dimana pembelajar harus fokus pada stimulus tertentu 
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agar dapat belajar dengan optimal; dan (3) memori pembelajar, yakni berisi 

berbagai kemampuan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan yang 

dihasilkan dari aktualisasi memori.  

Berbagai teori yang mengkaji konsep belajar telah banyak dikembangkan 

oleh para ahli. Teori-teori belajar yang mendukung penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut. 

2.1.1.1 Teori Belajar Piaget 

Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata 

(Schemas) yang merupakan kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat 

mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus dikarenakan 

bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis, sebagai hasil 

interaksi antara individu dan lingkungannya. Skemata tersebut membentuk suatu 

pola penalaran tertentu dalam pikiran anak. Makin baik kualitas skema ini, makin 

baik pulalah pola penalaran anak tersebut (Suherman, 2003:36). 

Dalam Suherman(2003:36), Piaget mengemukakan bahwa ada empat tahap 

perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis 

(menurut usia kalender) yaitu: 

1) Tahap Sensori Motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Pada tahap ini 

pengalaman diperoleh dari perbuatan fisik (gerakan anggota tubuh) dan 

sensori (koordinasi alat indra). 

2) Tahap pra operasional, dari sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun.  Pada 

tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit 
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daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat obyek-obyek yang 

kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda. 

3) Tahap operasi konkrit, dari sekitar umur 7 tahun sampai sekitar 11 tahun. 

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

bantuan benda-benda konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam memahami 

konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi, mampu 

memandang suatu obyek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, 

dan mampu berfikir reversibel. 

4) Tahap operasi formal, dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. Anak pada 

tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal 

yang abstrak. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. 

Penalaran yang terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan 

menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi dan generalisasi.  

Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Sugandi dan Haryanto (2008:35), 

ada tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu: 

1) Belajar aktif 

Pembelajaran merupakan proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari 

subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak diperlukan suasana 

belajar yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan 

membandingkan hasil temuannya dengan hasil temuan temannya.  
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2) Belajar melalui interaksi sosial 

Dalam proses pembelajaran perlu diciptakan suasana yang memberikan 

kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain. Dalam melakukan 

interaksi tersebut memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dan membantu 

perkembangan kognitif siswa. Dengan berinteraksi sosial, perkembangan kognitif 

siswa akan lebih beragam sehingga pengetahuan siswa tidak hanya terdiri atas 

satu sudut pandang saja dan siswa mampu memandang dengan sudut pandang 

yang berbeda-beda.  

3) Belajar melalui pengalaman sendiri  

Dalam proses pembelajaran, pengetahuan akan selalu menempel pada 

ingatan siswa apabila pengetahuan baru tersebut diperoleh siswa melalui 

pengalaman siswa itu sendiri. Sebaiknya pembelajaran dimulai dari pengalaman-

pengalaman nyata siswa daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

yang tidak didasarkan pada pengalaman nyata. 

Kaitan penelitian ini dengan teori Piaget adalah adanya keaktivan siswa saat 

memanipulasi alat peraga, berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

untuk menentukan rumus luas permukaan dan volum limas dan pembelajaran 

dengan pengalaman sendiri akan membentuk pembelajaran yang bermakna. 

2.1.1.2 Teori Belajar Bruner 

Bruner menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang 

memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang 

diberikan kepada dirinya. Ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam belajar, 

yaitu (1) proses perolehan informasi baru, (2) proses mentransformasikan 
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informasi yang diterima dan (3) menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. 

Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan 

penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan atau mendengarkan audiovisual 

dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi 

sebelumnya yang telah dimiliki. Di samping itu, proses transformasi pengetahuan 

merupakan suatu proses bagaimana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah 

diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diterima dianalisis, 

diproses atau diubah menjadi konsep yang lebih abstrak agar suatu saat dapat 

dimanfaatkan.  

Menurut Hudoyo (1990:48), Brunner menyatakan bahwa belajar 

matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari 

hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Untuk itu di 

dalam belajar siswa haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep 

dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, siswa akan 

memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi 

yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan 

diingat siswa. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 
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Bruner, melalui teorinya, mengungkapkan bahwa dalam proses belajar siswa 

sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang 

dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik siswa dalam memahami suatu 

konsep matematika. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat 

langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda 

yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak 

dihubungkan dengan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Oleh karena itu 

suatu proses belajar terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari itu 

dipelajari dalam tiga model tahapan yaitu model tahap enaktif, model ikonik dan 

model tahap simbolik. 

Model tahap enaktif , dalam tahap ini siswa secara langsung terlibat dalam 

memanipulasi (mengotak-atik) objek. Siswa belajar sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda 

konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Misalnya, dalam materi volum 

prisma dan limas guru akan menggunakan alat peraga berupa bangun ruang 

prisma dan limas agar siswa dapat mengetahui secara langsung dari mana rumus 

itu didapat.  

Model tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan 

itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual (visual 

imaginery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan konkret atau 

situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Bahasa menjadi lebih penting 

sebagai suatu media berpikir. Pada tahap ini guru biasanya menggunakan LKS 

sebagai media pembelajaran.  
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Model tahap simbolis adalah pola dasar simbolik, siswa memanipulasi 

simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Siswa tidak lagi terikat 

dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Pada tahap simbolik ini, 

pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract 

symbols) yang berupa lambang-lambang dalam matematika. 

Dengan demikian, teori Bruner sangat mendukung penelitian ini karena 

materi prisma dan limas diajarkan dengan memperhatikan tahapan proses 

pembelajaran menurut Brunner secara berurutan, dimulai dari tahap enaktif, 

ikonik, dan simbolik. Alat perga dan LKS dalam hal ini berperan membantu 

dalam tahap ikonik dan simbolik.  

2.1.1.3 Teori Belajar Van Hiele 

Dalam Suherman (2003: 51),Van Hiele menyatakan ada tiga unsur utama 

dalam pengajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang digunakan. Jika ketiganya ditata secara terpadu maka akan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak ke tingkat berpikir yang lebih 

tinggi.Van Hiele menyatakan bahwa terdapat lima tahap belajar anak dalam 

belajar geometri, yaitu: 

(1) Tahap pengenalan (visualisasi) 

Dalam tahap ini anak mulai belajar mengenai bentuk geometri secara 

keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk 

geometri yang dilihatnya.  

(2) Tahap analisis 

Anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki benda geometri yang 
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diamatinya dan ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat pada 

benda geometri. 

(3) Tahap pengurutan (deduktif informal) 

Anak mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan, namun belum 

berkembang secara penuh. 

(4) Tahap deduktif 

Anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. 

(5) Tahap akurasi 

Anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-

prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. 

2.1.2 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Nurhadi, 2003:61) adalah suatu sistem yang 

didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Adapun elemen-elemen 

yang terkait adalah (1) saling bergantung positif, yaitu dalam pembelajaran guru 

menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. 

Hubungan saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling bergantung 

positif; (2) interaksi tatap muka, dimana siswa dalam berkelompok dapat saling 

bertatap muka sehingga mereka melakukan dialog, tidak hanya dengan guru tetapi 

juga dengan sesama siswa; (3) akuntabilitas individual, yaitu penilaian kelompok 

yang didasarkan atas rata-rata penugasan semua anggota kelompok secara 

individual. Oleh karena itu tiap kelompok harus memberikan urunan demi 

kemajuan kelompoknya; (4) keterampilan menjalin hubungan pribadi, yaitu 
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hubungan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, berani 

mempertahankan pikiran logis, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat 

dalam menjalin hubungan antar pribadi. Langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Koopertif 

Fase Peran Guru 

Fase 1: Menyampaikan 

tujuan   dan memotivasi 

siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa. 

Fase 2: Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa baik 

dengan peragaan (demonstrasi) atau teks. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

perubahan yang efisien. 

Fase 4: Membantu kerja 

kelompok dalam belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. 

Fase 5: Meberikan tes 

materi 

Guru memberikan tes materi pelajaran atau 

kelompok menyajikan hasil-hasil pekerjaan 

mereka. 

Fase 6: Memberikan 

penghargaan 

Guru memberikan cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

(Ibrahim, 2000:10) 

Menurut Jhonson dan Jhonson sebagaimana dikutip oleh Nurhadi (2003:62) 

menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif sebagaimana 

terurai sebagai berikut (1) memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial; (2) 

memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, 

perilaku sosial dan pandangan; (3) memungkinkan terbentuk dan berkembangnya 

nilai-nilai sosial dan komitmen; (4) meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan 

sosial; (5) meningkatkan keyakinan terhadap ide atau gagasan sendiri; (6) 

mengembangkan kesadaran bertanggungjawab dan saling menjaga perasaan; (7) 
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meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar; (8) 

meningkatkan kemampuan berpikir divergen atau berpikir kreatif. 

Berdasarkan uraian keunggulan pembelajaran kooperatif di atas, disebutkan 

bahwa pembelajaran kooperatif akan meningkatkan hasi belajar siswa dimana ini 

akan sangat sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Think Pair 

Share. 

2.1.3 Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Menurut Suyitno (2006:28) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau 

kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan 

lebih efektif dan efisien. Depdiknas (2004:2-4) menuliskan bahwa suatu tindakan 

pembelajaran dapat disebut sebagai model pembelajaran jika memiliki 4 ciri, 

yaitu: (1) ada rasional teoretis yang logis atau kajian ilmiah yang disusun oleh  

penemunya atau ahlinya, (2) ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui 

tindakan pembelajaran tersebut, (3) ada tingkah laku mengajar-belajar yang khas 

yang diperlukan oleh guru dan siswa, dan (4) diperlukan lingkungan belajar yang 

spesifik, agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. 

Saat ini banyak dikembangkan berbagai model pembelajaran. Pemilihan 

suatu model pembelajaran tersebut sangat bergantung pada tujuan yang akan 

dicapai guru. Think-Pair-Share (TPS) merupakan salah satu tipe model 

Cooperative Learning yang dikembangkan oleh Frank Lyman  (Lie, 2004:57). 
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Dalam model pembelajaran ini, siswa berpasangan dengan teman sekelasnya 

ketika guru menyampaikan pelajaran. Guru memberikan serangkaian pertanyaan 

di kelas untuk dipikirkan oleh siswa, kemudian siswa berdiskusi dan 

membandingkan jawaban mereka dan selanjutnya sepakat dengan jawaban 

bersama, lalu guru membimbing seluruh siswa untuk berbagi hasil diskusi dengan 

seluruh siswa di kelas tersebut (Saad, 2008:162). 

2.1.3.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran TPS 

Anita Lie (2004:58) menyebutkan bahwa langkah umum penerapan TPS 

adalah sebagai berikut: (1) Guru membagi siswa dalam kelompok berempat atau 

berlima dan memberikan tugas atau masalah yang harus dipecahkan,  kepada 

semua kelompok; (2) Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas/masalah 

tersebut sendiri (Think); (3) Siswa berpasangan dengan satu rekan dalam 

kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya (Pair); (4) Kedua pasangan 

bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk 

membagikan hasil kerjanya (Share) kepada kelompok berempat. 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penerapan TPS mengacu pada 

Sosialisasi KTSP (Depdiknas, 2007), yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai; 

(2) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang disampaikan 

guru (fase Think); 

(3) Siswa diminta berpasangan dengan temannya (dua orang per kelompok) dan 

mengutarakan hasil pemikiran masing-masing (fase Pair); 
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(4) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok memaparkan hasil 

diskusinya (fase Share); 

(5) Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkap oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran; 

(6) Siswa menarik kesimpulan dengan arahan guru. 

2.1.3.3 Prinsip Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Saad (2008:153-154) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar 

yang harus dipenuhi dalam menerapkan Cooperative Learning, yaitu: 

(1) Saling ketergantungan positif (positive interdependence), artinya masing-

masing anggota kelompok harus merasa saling membutuhkan dalam 

menyelesaikan tugas/masalah dari guru; 

(2) Akuntabilitas individu (individual accountability), artinya setiap individu 

dalam anggota kelompok haruslah memiliki tanggung jawab dan mau 

berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan tugas guru demi kesuksesan 

kelompok; 

(3) Tatap muka (face to face interaction), artinya tempat duduk tiap anggota 

suatu kelompok diatur sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok 

dapat saling bertatap muka secara bebas; 

(4) Kemampuan komunikasi  dalam kelompok (interpersonal and small group 

skills), yang artinya siswa hendaknya mampu berkomunikasi dalam 

kelompok dengan saling percaya, frekuensi diskusi yang tinggi, mampu 

menerima pendapat anggota lain dan menghindari konflik dengan 

menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana; 
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(5) Evaluasi proses kelompok (group processing), yang artinya guru selalu 

memantau dan menilai kinerja kelompok dan hasil kerja kelompok. 

2.1.3.4 Kekuatan Model Pembelajaran TPS 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sherman dan Thomas (dalam Saad, 

2008:153) mengemukakan bahwa cooperative learning dapat meningkatkan 

prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika di semua tingkat kemampuan, 

baik pandai, menengah maupun lemah. Siswa juga mampu mengembangkan 

perilaku positif dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Slavin sebagai berikut. 

When students interact with other students, they have to explain and 

discuss each other’s perspectives, which leads to greater understanding of 

the material to be learned. The struggle to resolve the potential conflicts 

during collaborative activities results in the development of higher level of 

understanding (Slavin, 1990). 

Dalam hal ini, model TPS dapat digunakan untuk mendiskusikan suatu 

konsep atau pengerjaan soal pada materi tertentu. 

2.1.4 Alat Peraga dan Lembar Kerja Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur  yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran (Arsyad, 2002: 15).  Menurut Sugiarto 

(2009: 6-7), media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa untuk  belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

serta menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.   
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Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alat 

peraga dan Lembar Kerja Siswa. Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi 

siswa dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar, panca indera dan 

seluruh kesanggupan anak perlu  dirangsang, digunakan dan dilibatkan, sehingga 

tak hanya mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang 

dipelajari.  

Alat peraga adalah salah satu komponen dalan proses pembelajaran yang 

dapat dibuat sedemikian menarik sehingga menjadi visualisasi dari konsep abstrak 

yang sedang diajarkan. Alat peraga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat terjadi karena siswa dilibatkan secara 

aktif dalam belajar oleh guru. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran 

matematika merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan daya serap siswa 

dalam menerima informasi pembelajaran. Hal ini dikarenakan alat peraga dapat 

menuntun siswa untuk berpikir secara induktif. 

LKS adalah suatu media pembelajaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa. LKS akan memuat judul, KD yang akan dicapai, waktu penyelesaian, 

peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, 

langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan 

(Sugiarto, 2009:17). Dalam pembelajaran dengan menggunakan model TPS, LKS  

sangat baik untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar sehingga 

aktivitas siswa akan semakin meningkat. Bentuk LKS untuk model pembelajaran 

TPS ini dapat dilihat dalam lampiran . 
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Adapun manfaat LKS dalam proses pembelajaran antara lain dapat  

membantu siswa dalam mengembangkan konsep, melatih siswa dalam 

menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, membantu siswa memperoleh catatan tentang 

materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar, membantu siswa untuk menambah 

informasi konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  

Disamping manfaat dari LKS, LKS juga masih mempunyai kekurangan. jika 

menggunakan LKS, maka siswa tidak dapat melihat secara langsung benda 

bangun ruang dimensi tiga sehingga siswa akan merasa sedikit kesulitan untuk 

membayangkan bentuk dari bangun ruang dimensi tiga tersebut karena di dalam 

LKS bangun ruangnya hanyalah berbentuk gambar, di sinilah alat peraga akan 

berperan dalam menvisualisasikan bentuk dari bangun ruang dimensi tiga.  

2.1.5 Asesmen Kinerja dalam Pembelajaran Matematika 

Asesmen kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai 

terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Asesmen kinerja sebagai 

metode pengujian yang meminta siswa untuk membuat jawaban atau hasil yang 

menunjukkan pengetahuan dan keahlian mereka. Dengan demikian, asesmen 

kinerja merupakan salah satu bentuk asesmen yang meminta siswa untuk 

menunjukkan kinerja mereka sehingga dapat diketahui pengetahuan mereka. 

Asesmen kinerja dalam matematika meliputi presentasi tugas matematika, proyek 

atau investigasi, observasi, wawancara (interview), dan melihat hasil (product) 

(Sa‟dijah, 2009: 93).  
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 Menurut Fan & Zhu (2008: 133), penilaian kinerja atau sering disebut 

penilaian berbasis kinerja adalah strategi penilaian dimana bukti tentang belajar 

siswa dikumpulkan melalui kerja siswa pada tugas kinerja. Menurut Popham, 

sebagaimana dikutip oleh Setiadi (2008: 3), untuk mengevaluasi apakah penilaian 

kinerja tersebut sudah dianggap berkualitas baik, maka paling tidak harus 

diperhatikan tujuh kriteria, diantaranya adalah: (1) generability, artinya adalah 

apakah kinerja siswa (students’ performance) dalam melakukan tugas yang 

diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas 

lain; (2) authenticity, artinya apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa 

dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktik kehidupan sehari-hari; (3) 

multiple foci, artinya apakah tugas yang diberikan kepada siswa sudah mengukur 

lebih dari satu kemampuan-kemapuan yang diinginkan (more than one 

instructional outcomes); (3) teachability, artinya tugas yang diberikan merupakan 

tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru dikelas. 

Jadi tugas yang diberikan adalah tugas-tugas yang relevan dengan yang dapat 

diajarkan guru didalam kelas; (4) fairness, artinya apakah tugas yang diberikan 

sudah adil (fair) untuk semua siswa; (5) feasibility, artinya apakah tugas-tugas 

yang diberikan dalam penilaian kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan 

mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan (tempat), waktu atau peralatannya; 

dan (6) scorability, artinya apakah tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan 

akurat dan reliabel. 

 Menurut Ott, sebagaimana dikutib oleh Sa‟dijah (2009: 94), manfaat dari 

penerapan asesmen kinerja antara lain: (1) asesmen kinerja menekankan siswa 
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untuk berlomba dengan dirinya sendiri dari pada dengan siswa lain; (2) dapat 

menambah pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukan; (3) 

dapat menghilangkan ketakutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban 

benar atau salah; (4) dapat menuntun pembelajaran selanjutnya karena tidak 

terpisah dari pembelajaran; dan (5) membuat pembelajaran lebih relevan ke 

kehidupan siswa dan dunia nyata. 

 Menurut Stenmark sebagaimana dikutib oleh Sa‟dijah (2009: 94), manfaat 

asesmen kinerja untuk siswa antara lain: (1) memberikan kesempatan siswa untuk 

memperlihatkan kemampuan  siswa baik kecepatan maupun ketepatan; (2) 

melakukan pengorganisasian dan pemikiran siswa sendiri; (3) memahami bahwa 

matematika bukanlah „serangkaian peraturan untuk diingat dan diikuti‟ tapi lebih 

kepada proses yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah; (4) 

meningkatkan motivasi;  dan (5) mengetahui kekuatan dan kegunaan matematika. 

2.1.6 Pembelajaran TPS dengan Asesmen Kinerja 

Penggunaan asesmen kinerja dapat diintegrasikan pada penerapan model 

pembelajaran TPS, yaitu dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Integrasi Penggunaan Asesmen Kinerja 

pada Langkah-Langkah Model TPS. 

No Fase-Fase Model TPS Kegiatan Asesmen Kinerja 

1. 
Guru menyampaikan inti materi dan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

Siswa mendapat LKS dan melakukan 

manipulasi alat perga 

2. Siswa diminta untuk berpikir tentang 

materi/permasalahan yang 

disampaikan guru (fase Think). 

Siswa mencoba menyelesaikan 

materi/permasalahan dan tugas kinerja 

dalam LKS yang diutarakan guru 

secara individu. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan Guru membimbing serta melakukan 



27 

 

 

 

temannya (dua orang per kelompok) 

dan mengutarakan hasil pemikiran 

masing-masing (fase Pair). 

asesmen kinerja terhadap siswa. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, 

tiap kelompok memaparkan hasil 

diskusinya (fase Share). 

Siswa melakukan presentasi di kelas, 

kemudian menunjukkan hasil dari 

kinerja siswa. 

5. Guru mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkap oleh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa mengikuti forum diskusi, baik 

di kelas secara berpasangan kemudian 

ditindaklanjuti kembali setelah 

pembelajaran. 

6. Siswa menarik kesimpulan dengan 

arahan guru. 

Siswa menggunakan kesimpulan 

tersebut untuk mengerjakan soal 

dalam LKS. 

Sumber: Lie, 2004:58; Prakoso, 2005:47-56 

2.1.7 Model Pembelajaran STAD  

Pembelajaran kooperatif tercipta karena adanya pandangan atau konsep 

yang menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

suatu konsep yang sulit apabila mereka berdiskusi bersama temannya (Trianto, 

2007: 56). Siswa secara konsinsten belajar dalam kelompok untuk saling 

membantu memecahkan masalah secara kompleks. Jadi, dalam pembelajaran 

kooperatif  hakikat sosial dan penggunaan kelompok menjadi aspek utama. 

Model pembelajaran STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Model STAD dapat digunakan untuk memberikan pemahaman konsep 

materi yang sulit kepada siswa di mana materi nantinya menuntut setiap siswa 

bekerja sama dalam kelompok, saling bertukar pendapat sehingga setiap anggota 

kelompok memahami materi tersebut. 

Tipe STAD adalah metode pembelajaran kooperatif untuk mengelompokkan 
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kemampuan campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 

kelompok untuk pembelajaran individu anggota. STAD dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin. Langkah-langkah 

pembelajaran tipe STAD didasarkan pada langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif yang terdiri atas enam langkah atau fase. Fase-fase dalam pembelajaran 

STAD seperti tersaji dalam tabel berikut. 

Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan  

 

Menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut. 

Fase 2 

Menyajikan/menyampaikan 

informasi 

 

Menyampaikan informasi kepada siswa dengan 

memeragakan atau melalui bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

 

Membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja sama dan belajar 

 

Berkeliling dan membimbing kelompok-kelompok 

belajar saat mereka berdiskusi mengerjakan tugas. 

Fase 5 

Evaluasi 

 

Mempersilahkan masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya dan memberikan kuis 

terkait materi yang baru saja dipelajari. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

 

Memberi penghargaan terhadap hasil belajar individu 

siswa dan kerja kelompok. 

Sumber: Trianto, 2007 

Pembagian kelompok dalam pembelajaran STAD adalah kelompok 

heterogen yang terdiri dari empat anggota yang secara acak menurut jenis 

kelamin, tingkat kepintaran dan  budaya.  

2.1.8 Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 
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mengalami aktivitas belajar (Anni, 2006:5). Perubahan perilaku yang dialami 

siswa dapat berupa perilaku yang tampak seperti kemampuan untuk menulis, 

bercerita, atau melakukan aktivitas olahraga. Perubahan perilaku juga dapat 

berupa perilaku yang tidak tampak seperti kemampuan berpikir atau bernalar. 

Perubahan perilaku tersebut akan disimpan dan dapat digunakan untuk merespon 

stimulus yang sama seperti saat belajar. Berdasarkan standar isi Permendiknas No. 

22 tahun 2004, perubahan perilaku yang merupakan tujuan dari belajar 

diantaranya meliputi kemampuan pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, 

serta pemecahan masalah.  

2.1.8.1 Kemampuan Pemahaman Konsep 

Dalam Shadiq (2009:13), dijelaskan bahwa pada penjelasan teknis Peraturan 

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

2004 tentang rapor dijabarkan bahwa indikator siswa memahami konsep 

matematika apabila ia mampu: 

(1) menyatakan ulang sebuah konsep; 

(2) mengklarifikassi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; 

(3) memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep; 

(4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; 

(5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep; 

(6) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur operasi tertentu; 

(7) mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

2.1.8.2 Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 

Menurut Shadiq (2004:3), penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses 
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atau suatu aktivitas untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan 

baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah 

dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Dalam proses pembelajaran matematika 

dikenal dua macam penalaran, yaitu penalaran induktif atau induksi dan penalaran 

deduktif atau deduksi. Penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses 

atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu 

pernyataan baru yang bersifat umum (general) berdasar pada beberapa pernyataan 

khusus yang diketahui benar. Dalam matematika, hasil dari penalaran induktif 

masih disebut dugaan (conjectures). Penalaran deduktif merupakan suatu 

kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau 

pernyataan baru dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan 

menggunakan logika. Kemampuan penalaran dan komunikasi siswa merupakan 

aspek penting karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ataupun 

untuk mengambil suatu keputusan. 

Dalam NCTM (2000:262), penalaran dan komunikasi merupakan suatu 

komponen yang diperlukan dalam mengerjakan matematika. Siswa diharapkan 

dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan penalaran dan komunikasi 

mereka dengan memperdalam penilaiannya terhadap pernyataan dan dugaannya 

serta menggunakan penalaran induktif dan penalaran deduktif untuk menyusun 

pernyataan matematika. Menurut NCTM siswa dikatakan memiliki kemampuan 

penalaran dan komunikasi ketika: (1) mengetahui penalaran dan pembuktian 

sebagai aspek yang mendasari matematika; (2) membuat dan menelaah dugaan 

matematika; (3) mengembangkan dan menilai pernyataan matematika dan 
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pembuktiannya; dan (4) memilih dan menggunakan bermacam metode dan 

penalaran dalam pembuktian. 

Dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Diknasmen No. 506/C/PP/2004, 

ada beberapa indikator dalam penalaran dan komunikasi, yaitu: (1) penyajian 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, diagram; (2) mengajukan 

dugaan (conjectures); (3) melakukan manipulasi matematika; (4) menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi; (5) menarik kesimpulan dari pernyataan; (6) memeriksa kesahihan suatu 

argumen; dan (7) menentukan pola atau sifat dari gejala matematis, untuk 

membuat generalisasi (Shadiq, 2009:14). 

 

2.1.8.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dalam Shadiq (2004:10), dikatakan banyak ahli pendidikan matematika 

menyatakan bahwa masalah adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab atau 

direspon, namun tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah apabila pertanyaan itu menunjukkan adanya 

suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan dengan prosedur rutin 

(routine procedure) yang sudah diketahui si pelaku. Pertanyaan yang rutin 

sekalipun dapat menjadi masalah bagi siswa yang belum mempelajarinya. 

Dalam proses pemecahan masalah terdapat empat langkah penyelesaian 

(Shadiq,2009:4-5), yaitu: (1) memahami masalah; (2) merancang model 

matematika; (3) menyelesaikan model; dan (4) menafsirkan solusi yang diperoleh. 

NCTM (2000:256), dalam pemecahan masalah, siswa dapat mengetahui kekuatan 
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dan kegunaan dari matematika. Pemecahan masalah merupakan pusat dari 

penyelidikan dan penerapan yang dapat menghubungkan seluruh rencana 

pembelajaran matematika menjadi sebuah bahasan untuk dipelajari dan 

menerapkan ide-ide matematika. Dalam NCTM, program pembelajaran di sekolah 

hendaknya memungkinkan semua siswa untuk: (1) mengembangkan pengetahuan 

baru matematika melalui pemecahan masalah; (2) memecahkan masalah yang ada 

di matematika dan konteks lain; (3) menerapkan dan menyesuaikan diri dengan 

berbagai macam strategi pemecahan masalah; dan (4) memonitor dan 

merenungkan tentang pemecahan masalah matematika. 

Dalam Shadiq (2009:14), dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No. 506/C/PP/2004, bahwa pemecahan masalah merupakan 

kompetensi strategik yang ditunjukkan siswa dalam memahami, memilih 

pendekatan dan strategi pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk 

menyelesaikan masalah. Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah antara 

lain adalah: (1) menunjukkan pemahaman masalah; (2) mengorganisasikan data 

dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah; (3) menyajikan 

masalah secara matematika dalam berbagai bentuk; (4) memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat; (5) mengembangkan strategi pemecahan 

masalah; (6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; 

dan (7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

2.1.9 Tinjauan Materi Prisma dan Limas 

2.1.7.1 Prisma 

Prisma adalah benda yang dibatasi oleh bidang yang sejajar dan beberapa 
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bidang lain yang potong memotong menurut garis-garis sejajar (Kusni, 2006). 

2.1.7.1.1 Luas Permukaan Prisma 

Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan 

bangun ruang tersebut. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, 

perhatikan bentuk dan banyak sisi bangun ruang tersebut.  

  

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas. Gambar 2.1 menunjukkan model prisma segitiga 

dengan bidang alas dan bidang atas berbentuk segitiga. Adapun Gambar 2.2 

menunjukkan jaring-jaring prisma segitiga tersebut. Kita dapat menentukan luas 

permukaan prisma dari mencari luas jaring-jaring prisma tersebut. Jadi, secara 

umum rumus luas permukaan sebagai berikut (Nuharini, 2008: 233). 

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

 

 

 

Gambar 2.1 

model prisma segitiga 
Gambar 2.2 

model jaring-jaring  

prisma segitiga 
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2.1.7.1.2 Volum Prisma 

 

 

 Gambar 2.3 menunjukkan sebuah balok ABCD.EFGH. Kita dapat 

menemukan rumus volum prisma dengan membagi balok ABCD.EFGH tersebut 

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

bidang BDHF maka akan diperoleh dua prisma segitiga yang kongruen seperti 

Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. Jadi, secara umum rumus volum prisma adalah luas 

alas prisma dikalikan dengan tinggi prisma (Nuharini, 2008: 237). 

2.1.7.2 Limas 

Limas adalah benda yang dibatasi oleh segi-n (sebagai bidang dasar) dan 

oleh bidang-bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga yang alasnya sisi-sisi segi-n 

itu dan puncaknya berimpit  (Kusni, 2006). Titik potong dari sisi-sisi tegak limas 

disebut titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan bentuk 

bidang alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga maka limas tersebut dinamakan 

limas segitiga. Jika alas suatu limas berbentuk segilima beraturan maka limas 

tersebut dinamakan limas segi lima beraturan. 

2.1.7.2.1 Luas Permukaan Limas 

Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan 

Gambar 2.3 

model balok 
Gambar 2.4 

model prisma segitiga 

Gambar 2.5 

model prisma segitiga 
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bangun ruang tersebut. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, 

perhatikan bentuk dan banyak sisi bangun ruang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 menunjukkan limas segi empat T.ABCD dengan alas berbentuk 

persegi panjang. Adapun Gambar 2.7 menunjukkan jaring-jaring limas segiempat 

tersebut. Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas sebagai berikut 

(Nuharini, 2008: 234).  

Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

2.1.7.2.2 Volum Limas 

Untuk menemukan volum limas, perhatikan Gambar 2.8.  

 

 

T 

T 

T 

A B 

C D 

T 

Gambar 2.6 

model limas 

Gambar 2.7 

Model jaring-jaring 

limas 
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Gambar 2.8 menunjukkan kubus yang panjang rusuknya 2a. Keempat 

diagonal ruangnya berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk enam 

buah limas yang kongruen seperti Gambar 2.9. Jika volum limas masing-masing 

adalah V maka diperoleh hubungan yaitu volum kubus adalah enam kali volum 

limas. Jadi, dapat disimpulkan untuk setiap limas berlaku rumus berikut 

(Nuharini, 2008: 237). 

Volum limas tinggi. alas luas
3

1


 

2.2 Kerangka Berpikir 

Materi geometri merupakan salah satu materi yang masih dinilai sulit 

dipahami oleh siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian tahun ajaran 

2011/2012 di SMP Negeri 9 pekalongan materi bangun ruang. Masih banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan individual sehingga pembelajaran belum tuntas 

secara klasikal berdasarkan KKM sekolah tersebut. Salah satu faktor penyebabnya 

adalah dalam pembelajaran disekolah tersebut kurang menarik, siswa belum aktif 

dalam kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa hanya menerima 

apa yang diajarakan oleh guru sehingga siswa  kurang terlatih dalam 

Gambar 2.8 

model kubus 

Gambar 2.9 

model limas 



37 

 

 

 

mengembangkan ide-idenya di dalam memecahkan masalah, dan kurang percaya 

diri dalam mengungkapkan pendapat, hal ini mengakibatkan hasil belajar masih 

rendah. Kesulitan juga muncul dari pihak guru yaitu bagaimana memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa agar memperoleh hasil yang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, 

pembelajaran matematika di kelas harus dibuat menarik dengan menggunakan 

model pembelajaran dimana siswa ikut terlibat aktif didalamnya serta 

meningkatkan motivasi belajar sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara 

optimal. 

Model pembelajaran TPS adalah salah satu model pembelajaran yang 

berbentuk kelompok. Model TPS dapat digunakan untuk mendiskusikan suatu 

konsep atau pengerjaan soal pada materi tertentu, dan juga siswa dituntut untuk 

bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyatukan jawaban maupun 

menyelesaikan masalah bersama- bersama, sehingga keterampilan bekerjasama 

bisa bertambah. Selain itu model pembelajaran TPS didalamnya terdapat kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi/ percaya diri pada anak, mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa akan terdorong 

mempelajari sesuatu yang ada relevansinya dengan kehidupan mereka, 

menciptakan pembelajaran yang menarik, mengadakan evaluasi pembelajaran 

serta memberikan kepuasan pada anak dengan penguatan/ penghargaan sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa.  

 Seringkali ditemukan siswa belajar matematika hanya mekanis saja. 

Mereka belajar suatu prosedur dan algoritma hanya untuk menjawab pertanyaan 
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dalam tes konvensional dengan sedikit mengerti atau kadang-kadang tidak 

mengerti sama sekali mengapa, dan bagaimana suatu prosedur dilakukan, sering 

siswa menjawab benar, tapi tidak tahu alasan mengapa jawaban itu benar, 

terutama soal pilihan ganda atau benar salah banyak siswa yang menjawab 

berdasarkan terkaan saja. Untuk itu diperlukan asesmen yang menitikberatkan 

pada proses, salah satunya dengan asesmen kinerja.  

 Asesmen kinerja adalah asesmen yang memberi kesempatan siswa 

menunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan 

kemungkinan jawaban yang tesedia. Dengan demikian asesmen kinerja 

merupakan salah satu asesmen yang meminta siswa untuk menunjukkan kinerja 

mereka sehingga dapat diketahui pengetahuan mereka. Asesmen kinerja memiliki 

kelebihan dapat mengungkap potensi siswa dalam memecahkan masalah, 

penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan.  

Oleh karena itu, dengan penerapan pembelajaran TPS dengan asesmen 

kinerja diharapkan hasil belajar siswa pada materi geometri menjadi lebih baik 

serta pembelajaran tuntas sesuai dengan KKM sekolah. Kerangka berpikir dari 

uraian diatas dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar siswa masih  rendah, pembelajaran belum 

tuntas secara klasikal 

Pembelajaran terpusat pandai siswa-siswai pandai, siswa yang 

lain menjadi kurang aktif dan kurang memahami konsep-

konsep materi pembelajaran. 

Asesmen kinerja 

menjadikan siswa paham 

apa yang diketahui dan 

dilakukan, terbiasa 

menunjukan kinerja dalam 

memahami maupun 

memecahkan masalah. 

 

Pembelajaran TPS menjadikan 

pembelajaran menarik, siswa 

aktif, mengembangkan rasa 

percaya diri siswa dalam 

memahami konsep dan 

menerapkan ide-ide baru 

dalam pemecahan masalah. 

Penerapan pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja terhadap hasil 

belajar materi prisma dan limas kelas VIII  

Hasil belajar siswa lebih baik dan pembelajaran tuntas 

secara klasikal 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka disusun 

hipotesis sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar siswa SMP Negeri 9 pekalongan pada materi prisma dan limas 

dengan model pembelajaran TPS denngan asesmen kinerja mencapai 

ketuntasan. 

(2) Rata-rata hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan pada materi prisma 

dan limas dengan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja lebih baik 

dari rata-rata hasil belajar siswa STAD. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian 

eksperimen. Desain penelitian eksperimen ini menggunakan Posttest-Only 

Control Design. Dalam desain penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih 

secara acak. Kelompok pertama tidak memperoleh perlakuan khusus/ perlakuan 

biasa sebagai kelas kontrol  𝐾 . Sedangkan kelompok yang kedua memperoleh 

perlakuan yang khusus sebagai kelas eksperimen (E). Desain tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3.1  Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

Pengelompokan 

Subyek 

Kelompok Perlakuan Posttest 

R 
Eksperimen  E T 

Kontrol K T 
Sumber : Sugiyono, 2010: 112. 

Keterangan:  

R    : Subyek dipilih secara random.  

𝐸 : Penerapan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja. 

𝐾      : Penerapan model pembelajaran STAD. 

𝑇       : Tes hasil belajar. 
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3.2 Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

3.2.1.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 80). Siswa kelas 

VIII semester 2 SMP Negeri 9 Pekalogan tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 

131 anak yang terdiri dari kelas VIII A sebanyak 34 anak, kelas VIII B sebanyak 

32 anak, kelas VIII C sebanyak 34 anak, dan kelas VIII D sebanyak 31 anak. Jadi, 

populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 9 

Pekalongan tahun ajaran 2012/2013 yang terdapat pada kelas VIII A, VIII B, VIII 

C, dan VIII D. 

3.2.1.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008: 81). Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelompok 

siswa. Satu kelompok siswa tergabung dalam satu kelas eksperimen, yaitu kelas 

yang diberikan perlakuan berupa model pembelajaran TPS dengan asesmen 

kinerja; dan satu kelompok siswa tergabung dalam satu kelas kontrol yang diberi 

perlakuan berupa pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang biasa guru 

gunakan yaitu STAD. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random 

sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan siswa dalam 

kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin siswa, 
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dan golongan siswa, sehingga siswa sudah tersebar secara acak dalam kelas yang 

ditentukan. Selain itu, banyaknya siswa dalam kelas relatif sama, siswa mendapat 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, dan siswa mendapat waktu pelajaran 

yang sama. Sebelum penentukan dua kelompok sampel, peneliti telah menguji 

data awal hasil belajar siswa berupa nilai Ulangan Tengah Semester Genap. Dari 

hasil uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal 

dan memiliki varians yang sama. Berdasarkan teknik random sampling dalam 

penelitian ini, terpilih siswa kelas VIII A dan siswa VIII C. Siswa kelas VIII A 

sebagai kelompok kontrol dengan 34 siswa, dan siswa kelas VIII C sebagai 

kelompok eksperimen dengan 34 siswa.  

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Pekalongan,  jalan Rasamala Raya  

Pekalongan. Penelitian dilaksanakan dalam rentang bulan April sampai Mei 2013. 

3.3 Variabel penelitian 

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

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti (Sugiyono, 2008:38). Variabel pada penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa yang diberi perlakuan pembelajaran dengan model TPS dengan asesmen 

kinerja. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan  penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Menentukan sampel-sampel dengan memilih dua kelompok siswa secara 

random sampling dari populasi yang ada. Dalam penelitian ini, terpilih 34 

siswa pada kelas VIII C sebagai kelompok eksperimen dan 34 siswa pada 

kelas VIII A sebagai kelompok kontrol. 

(3) Meminta kepada guru, nilai ulangan tengah semester genap siswa kelas VIII 

A dan VIII C. Data tersebut diuji normalitas dan homogenitas. Setelah 

dianalisis, diketahui bahwa siswa kelas VIII A dan VIII C berawal dari 

kemampuan yang sama. 

(4) Memberi perlakuan pada kelompok eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja, sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan model pembelajaran STAD. 

(5) Sebelum melakukan evaluasi terhadap siswa pada kelompok eksperimen dan 

siswa pada kelompok kontrol, dilakukan uji coba soal tes hasil belajar pada 

kelas uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda item tes. Setelah dianalisis sesuai dengan kriteria masing-

masing, diambil soal yang sesuai dengan kriteria untuk mengevaluasi siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(6) Menganalisis data hasil tes dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti 
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dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006:201). Pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan metode tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan, 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006: 150). 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar matematika pada 

materi prisma dan limas. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk soal pilihan ganda dan uarian. Pelaksanaan tes dilakukan setelah perlakuan 

diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan alat tes yang sama. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Tes 

3.6.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi pada penelitian ini adalah luas permukaan dan volum prisma dan 

limas. Soal tes yang digunakan berbentuk soal pilihan ganda dan uraian untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada materi prisma dan limas.  

3.6.1.2    Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penulisan butir soal mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut: (1) 

melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini materi yang 

diujikan adalah materi limas dan prisma; (2) menentukan tipe soal, dalam 

penelitian ini tipe soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda dan uraian; (3) 

menentukan jumlah butir soal; (4) menentukan alokasi waktu; (5) membuat kisi-
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kisi soal; (6) menulis butir soal; (7) menulis kunci jawaban dan pedoman 

penskoran; (8) mengujicobakan instrumen; (9) menganalisis hasil uji coba dalam 

hal reliabilitas, validitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda tiap-tiap butir soal; 

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

dilakukan.  

3.6.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa adalah lembar pengamatan yang 

digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam setiap pembelajaran, sehingga 

segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa terekam dalam lembar observasi ini. 

Lembar observasi aktivitas peserta didik dapat dilihat dalam lampiran. Pengisian 

lembar observasi ini dilakukan setiap pembelajaran dengan meminta seorang 

pengamat sebagai penilainya. 

 

3.7 Analisis Instrumen 

Uji coba instrumen merupakan langkah penting dalam proses 

pengembangan instrumen, karena dari uji coba ini diketahui informasi mengenai 

mutu instrumen yang digunakan. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara memberikan tes kepada kelompok yang bukan merupakan sampel penelitian, 

melainkan kelompok lain yang masih satu populasi.  

Tes uji coba dilakukan untuk mengetahui soal nomor berapa saja yang bisa 

digunakan sebagai soal tes eksperimen dan kontrol melalui serangkaian uji 

instrumen, yaitu validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. 

Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut.   
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3.7.1 Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Terdapat 3 uji validitas yang dilalui, yaitu (1) 

validitas isi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan 

mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi dan melakukan diskusi 

dengan sesama pendidik, (2) validitas konstruk, yang dimana sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut 

mengukur hasil belajar. Validitas isi dan validitas konstruk dijamin dengan 

penilaian pakar (expert judgement) yang dilakukan oleh dosen pembimbing 

skripsi,  (3) validitas empiris ditentukan dengan mengkorelasikan jumlah skor 

butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun 

rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y; 

N = banyak subjek; 

∑X = jumlah skor item; 

∑Y = jumlah skor total; 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total; 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor item soal; dan 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product moment pada 

tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r > r  maka item soal tersebut 

dikatakan valid dan jika r < r  maka item soal tersebut tidak valid (Arikunto, 

2009: 72).  

     2222
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Dalam penelitian ini, jika indikator belum terwakili dalam soal maka 

peneliti mengganti butir yang tidak valid dengan butir lainnya yang memiliki 

indikator yang sama. Sedangkan jika indikator sudah terwakili oleh butir lain yang 

telah valid dalam soal maka peneliti tidak menggunakan atau membuang butir 

yang tidak valid tersebut. 

Nilai rtabel  untuk N = 32 dan taraf signifikansi 𝛼 = 5% adalah 0,339. Pada 

analisis tes uji coba dari 8 soal pihan ganda dan 4 soal uraian diperoleh 10 soal 

valid yaitu soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, B1, dan B2 karena mempunyai 

rxy > rtabel  dan dua soal tidak valid yaitu soal nomor 1 dan 7 karena rxy < rtabel . 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap (Arikunto, 2009:86). 

3.7.2.1 Reliabilitas Tes Bentuk Pilihan Ganda  

Reliabilitas tes bentuk pilihan ganda pada penelitian ini diukur  dengan 

menggunakan Kuder Richardson 20 (KR-20) (Arikunto, 2009:100): 
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1 SD
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n

n
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Keterangan: 

n   : banyaknya peserta tes 

p   : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

SD: standar deviasi 
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3.7.2.2 Reliabilitas Tes Bentuk Uraian 

Reliabilitas tes bentuk uraian pada penelitian ini diukur  dengan 

menggunakan rumus alpha sebagai berikut (Arikunto, 2009:109-110). 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
  

keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝜎𝑡  : varians total 

Dengan rumus varians  𝜎2 : 

𝜎2 =
 𝑋2 −

( 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes. 

3.7.2.3 Reliabilitas Skor Gabungan 

Reliabilitas gabungan dicari karena bentuk soal tes yang terdiri dari soal 

pilihan ganda dan uraian. Setelah didapat reliabilitas untuk soal pilihan ganda dan 

uraian, maka selanjutnya dihitung reliabilitas tes bentuk campuran. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut (Winarti, 2011: 20-21). 
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Keterangan: 

sgr : koefisien reliabilitas skor gabungan 

jw : bobot relatif komponen j 

kw : bobot relatif komponen k 
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js : deviasi standar komponen j 

ks : deviasi standar komponen k 

'jjr : koefisien reliabilitas masing-masing komponen 

jkr : koefisien korelasi antara dua komponen yang berbeda. 

3.7.3 Daya Beda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan siswa yang tidak pandai. Semakin tinggi daya 

pembeda suatu butir soal, semakin mampu soal tersebut membedakan siswa yang 

pandai dan kurang pandai. Bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai 

maupun siswa tidak pandai, maka soal tersebut bukan soal yang baik karena tidak 

mempunyai daya pembeda. Begitu pula dengan soal yang tidak dapat dijawab 

dengan benar, soal tersebut juga bukan soal yang baik karena tidak mempunyai 

daya pembeda (Arikunto, 2009:213).  

Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Keterangan 

DP ≥ 0,40 Sangat baik 

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik 

0,20 ≤ DP≤ 0,29 Cukup baik 

DP ≤ 0,19 Tidak baik 
Sumber: Arikunto, 2009 

3.7.3.1 Daya Pembeda Soal Pilihan Ganda 

Daya pembeda soal pilihan ganda dapat diperoleh melalui perhitungan 

dengan menggunakan rumus berikut (Arikunto, 2009: 213). 

B

B

A

A

J

B

J

B
D      
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keterangan: 

D : indeks daya pembeda 

JA: banyaknya peserta kelompok atas 

JB: banyaknya peserta kelompok bawah 

BA: banyaknya kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB: banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. 

3.7.3.2 Daya Pembeda Soal Uraian 

Daya pembeda soal pilihan ganda dapat diperoleh melalui perhitungan 

dengan menggunakan rumus berikut (Zulaiha, 2007:25-26). 

umSkorMaksim

MeanMean
DP BA     

Keterangan: 

DP  : daya pembeda soal uraian 

MeanA : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

MeanB  : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

Skor Maksimum: skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

Dari 8 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian yang telah diujicobakan 

diperoleh tiga soal dengan kriteria sangat baik yaitu soal nomor  2, 4, dan 8; tiga 

soal dengan kriteria baik yaitu nomor  B1 dan B3; tiga soal dengan kriteria cukup 

baik yaitu nomor 3, 5 dan 6; empat soal dengan kriteria tidak baik yaitu nomor 1, 

7, B2 dan B4. 

3.7.4 Taraf  Kesukaran  

 Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 
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soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional (Sudjana, 

2006:135). Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin besar 

tingkat kesukaran maka semakin mudah soal tersebut, begitu pula sebaliknya 

semakin kecil tingkat kesukaran maka semakin sukar soal tersebut (Zulaiha, 

2007:32). 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kategori 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 

Sumber: Zulaiha, 2007 

 

3.6.4.1 Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

Tingkat kesukaran soal pilihan ganda dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus berikut (Arikunto, 2009: 208). 

J

B
P      

Keterangan: 

P: indeks kesukaran  

B: banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

J: jumlah seluruh siswa peserta tes. 

3.6.4.2 Tingkat Kesukaran soal Uraian 

Tingkat kesukaran soal uraian dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

berikut (Zulaiha, 2007:32). 

umSkorMaksim

Mean
TK      
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Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran soal uraian 

Mean : rata-rata skor siswa 

Skor maksimum: skor maksimum yang ada pada pedoman penilaian 

Berdasarkan analisis uji coba diperoleh tiga soal dengan kriteria mudah yaitu soal 

nomor 3, 6 dan 8; delapan soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 4, 7, 

B1, B2, B3 dan B4; serta satu soal dengan kriteria sukar yaitu soal 5. Rekap hasil 

analisis soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Rekap Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Indikator 

ke- 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Ket. 

1 
1 Invalid 

Reliabel 

Insig Sedang  Tdk digunakan 

2 Valid Sig Sedang Digunakan 

2 
5 Valid Sig Sukar Tdk digunakan 

6 Valid  Sig  Mudah  Digunakan 

3 
3 Valid  Sig Mudah Tdk digunakan 

4 Valid Sig Sedang Digunakan 

4 
7 Invalid Insig  Sedang  Tdk digunakan 

8 Valid Sig Mudah  Digunakan 

5 
B3 Valid Sig Sedang Digunakan 

B4 Valid Insig Sedang Tdk digunakan 

6 
B1 Valid Sig Sedang Digunakan 

B2 Valid Insig Sedang Tdk digunakan 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari 

populasi yang berdistribusi nomal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian 

normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menghitung Dhitung 

dan membandingkan besar Dhitung dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Uji ini 
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membandingkan serangkaian data pada sampel dengan distribusi normal 

serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Uji ini mencakup 

perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi 

teoritisnya dan membandingkankannya dengan distribusi frekuensi kumulatif 

hasil observasi (Siegel, 1990: 59). 

Menurut Siegel (1990: 63), uji Kolmogorov-Smirnov memiliki keunggulan-

keunggulan, antara lain: 

(1) tidak memerlukan data yang terkelompokkan; 

(2) dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil; 

(3) lebih fleksibel jika dibanding dengan uji yang lain. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

H1: sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. 

(1) Menetapkan F0(X), yaitu distribusi kumulatif teoretis yang diharapkan di 

bawah H0; 

(2) Mengatur skor-skor yang diobservasi ke dalam distribusi kumulatif dengan 

memasangkan setiap interval SN(X) dengan interval F0(X) yang sebanding. 

SN(X) adalah distribusi frekuensi kumulatif data yang diobservasi daru suatu 

sampel random dengan N observasi. Di mana X adalah sembarang skor yang 

mungkin.  
n

k
XSN  , di mana k = banyaknya observasi yang sama atau 

kurang dari X. 
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(3) Untuk tiap-tiap jenjang, dihitung 𝐹0 𝑋 − 𝑆𝑁(𝑋). Di bawah 𝐻0, diharapkan 

bahwa untuk setiap harga 𝑋, 𝑆𝑁(𝑋) harus jelas mendekati 𝐹0(𝑋). Artinya, 

dibawah 𝐻0 diharapkan selisih antara 𝑆𝑁 𝑋  dan 𝐹0(𝑋) kecil dan berada pada 

batas-batas kesalahan random; 

(4) Menghitung D (deviasi) dengan rumus 𝐷 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐹0 𝑋 − 𝑆𝑁(𝑋) ; 

(5) Melihat tabel E untuk menemukan kemungkinan (dua sisi) yang dikaitkan 

dengan munculnya harga-harga sebesar harga D observasi di bawah 𝐻0. Jika 

𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
1,36

 𝑁
, dimana 𝑁 adalah peserta tes, maka 𝐻0 ditolak (Siegel, 1990: 

59-63). 

Dari hasil analisis data nilai UTS Matematika semester genap dengan 

perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Dhitung= 0,0709. Nilai Dtabel 

untuk ukuran sampel 68 dan α = 5% adalah 0,2332. Berdasarkan perhitungan, 

nilai Dhitung untuk kedua kelompok sampel kurang dari Dtabel, maka H0 diterima 

sehingga data nilai UTS untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 41 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang 

sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Hipotesis yang digunakan: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2  (kedua kelompok memiliki varians yang sama); dan 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama). 
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 Homogenitas dari sampel diuji dengan uji Bartlett di mana digunakan 

untuk pengujian jika banyaknya sampel dari tiap kelompok tidak sama. 

Rumus yang digunakan dalam uji Bartlett menggunakan statisti chi-kuadrat 

sebagai berikut (Sudjana, 2005: 263). 

     
22 log110ln ii snB   

dengan ln 10 = 2,3026,      1log 2

insB  dan 
 

 







1

1
2

2

i

ii

n

sn
s  

keterangan: 

χ
2
:  nilai uji bartlett dengan statistik chi kuadrat 

𝐵 : harga satuan bartlett 

s1
2: varian nilai hasil belajar kelompok eksperimen 

s2
2: varian nilai hasil belajar kelompok kontrol 

𝑛𝑖 : banyaknya sampel tiap kelompok  

Untuk memudahkan perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan untuk uji 

Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah daftar seperti pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Harga-harga yang perlu untuk uji Bartlett  

Sampel 

ke 
Dk 

dk

1
 si

2
 log si

2
 (dk) log si

2
 

1 

 

2 

. 

. 

. 

K 

n1 – 1  

 

n2 – 1 

 

 

 

nk – 1 

 1

1

1 n

 

 1

1

2 n
 

 

 1

1

kn
 

s1
2 

 

s2
2 

 

 

 

sk
2
 

log s1
2 

 

log s2
2 

 

 

 

log sk
2
 

(n1 – 1) log s1
2 

 

(n2 – 1) log s2
2 

 

 

 

(nk – 1) log sk
2
 

Jumlah   1in  
 

1

1

in
 - -   

2
log1 ii sn  

 

Sumber: Sudjana, 2005 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika χ
2
 ≥ χ

2
(1-α)(k-1), di mana χ

2
(1-α)(k-1) 

didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1 – α) dan dk = (k – 1). 

Uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam teknik 

pengambilan sampel dan prasyarat penggunaan statistika pada pengujian 

hipotesis. Jika populasi berdistribusi normal dan variansnya homogen maka teknik 

pengampilan sampel dapat dilakukan secara acak (random sampling) dan statistik 

yang digunakan adalah statistik parametris. 

Dari hasil analisis data nilai UTS Matematika semester genap dengan 

perhitungan uji Bartlett yang menggunakan statistik chi-kuadrat diperoleh χ
2
 = 

0,1236 dengan varians kelompok eksperimen 128,492 dan varians kelompok 

kontrol 122,007. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika χ
2
 ≥ χ

2
(1-α)(k-1). Nilai 

dari χ
2

(1-α)(k-1) = 3,841. Jadi, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 42. 

3.8.3 Uji Ketuntasan Hasil Belajar (Uji Z) 

Uji z dilakukan untuk menguji hipotesis I untuk mengetahui apakah hasil 

belajar siswa pada materi prisma dan limas dengan model pembelajaran TPS 

dengan asesmen kinerja dapat mencapai ketuntasan klasikal. Kriteria ketuntasan 

yaitu persentase siswa yang mencapai ketuntasan individu minimal sebesar 75%. 

Uji hipotesis ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak 

kiri. 

Untuk uji proporsi satu pihak (pihak kiri), hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 
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𝐻𝑜 : 𝜋 ≤ 0,745 (Proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari atau sama 

dengan 75% ); dan 

𝐻1: 𝜋 > 0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM lebih dari 75%). 

Rumus yang digunakan untuk uji proporsi satu pihak adalah sebagai berikut 

(Sudjana 2005:233). 

  𝑧 =
𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

 

Keterangan: 

z: nilai t yang dihitung 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual. 

𝜋0: nilai yang dihipotesiskan. 

n: jumlah anggota sampel. 

Dalam hal ini nilai 𝛼 = 5%, x = 28, n = 34, dan  𝜋0 = 0,75. 

Kriteria pengujian yang digunakan untuk uji proporsi pihak kiri adalah tolak 

H0 jika zhitung ≤ – z0,5–α di mana z0,5–α didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5 – α). Dalam hal lainnya H0 diterima (Sudjana, 2005: 235). 

3.8.4 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata (Uji T) 

Uji Hipotesis II dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang keduanya tidak saling 

berhubungan. Digunakan uji t dengan hipotesis sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤  𝜇2 (hasil belajar siswa pada kelas eksperimen kurang dari atau sama 

dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol). 
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𝐻𝑎 : 𝜇1 > 𝜇2    hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol). 

Rumus yang digunakan adalah rumus separated varian yaitu sebagai berikut. 

𝑡 =  
𝑥1 −  𝑥2

𝑠  
1
𝑛1

+ 
1
𝑛2

 

dengan 

𝑠 =   
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 

Atau rumus  polled varian yaitu sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑥1 −  𝑥2

 
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2  
1
𝑛1

+  
1
𝑛2

 

 

Keterangan: 

t : 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

𝑥1: nilai rata-rata kelas eksperimen 

𝑥2: nilai rata-rata kelas kontrol 

𝑛1 : banyaknya siswa kelas eksperimen 

𝑛1: banyaknya siswa kelas kontrol 

𝑠1
2: varians kelas eksperimen 

𝑠2
2: varians kelas kontrol 

𝑠  : varians gabungan,  

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 diterima apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−  𝛼  dan 𝐻0 ditolak 

apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡1−  𝛼 (Sudjana, 2005: 243). 

Dalam penelitian ini, digunakan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05. Nilai 𝛼 

digunakan untuk menunjukkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebelum dibandingkan dengan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 . Apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak. Jika 𝐻0 ditolak maka hasil 
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belajar siswa yang memperoleh materi pembelajaran dengan model pembelajaran 

TPS dengan asesmen kinerja lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

memperoleh materi pembelajaran pada kelas kontrol. 

Dari hasil analisis data nilai UTS Matematika semester genap, diperoleh 

nilai varians gabungan dari kedua kelompok sampel adalah 127,46. Nilai thitung 

yang diperoleh adalah 2,22. Nilai t1-α dengan taraf nyata 5% dan derajat kebebasan 

66 adalah 0,806. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika –t1-0,5α < t < t1-0,5α, di 

mana t1 – α didapat dari daftar distribusi t dengan peluang 1 – α dan                       

dk = (n1 + n2–2). Jadi, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ulangan harian antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 44. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan dua 

kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kegiatan penelitian 

ini dilaksanakan Mei 2013, bertempat di SMP Negeri 9 Pekalongan Jalan 

Rasamala Raya Pekalongan. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan materi pokok, 

menentukan model pembelajaran, menyusun rancangan pelaksanaan 

pembelajaran, merancang pembelajaran dengan asesmen kinerja, merancang alat 

peraga yang sesuai materi, membuat lembar kerja siswa, dan menyusun instrumen 

tes hasil belajar. Model pembelajaran yang dikenakan pada siswa dalam kelompok 

eksperimen adalah model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja sedangkan 

untuk kelompok kontrol dikenakan model pembelajaran STAD. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen dilaksanakan dalam tiga kali 

pertemuan (enam jam pelajaran). Satu jam pelajaran berlangsung selama 40 

menit. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 jam 

ke 1-2 dengan materi yang dipelajari adalah luas permukaan dan volum prisma. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 jam ke 1-2 

dengan materi yang dipelajari adalah luas permukaan dan volum limas. Pertemuan 
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ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 jam ke 1-2 dengan 

kegiatan pembelajaran berupa latihan soal materi luas permukaan dan volum 

prisma dan limas.  

Pelaksanaan pembelajaran dengan model TPS dengan asesmen kinerja pada 

kelompok eksperimen berjalan lancar. Peneliti dibantu ketua kelas membagikan 

lembar kerja siswa. Dalam proses pembelajaran, peneliti menggunakan alat peraga 

sehingga siswa dapat secara langsung melihat model prisma dan limas serta dapat 

mengetahui dari mana rumus luas permukaan dan volum prisma dan limas 

diperoleh. Dalam lembar kerja siswa juga terdapat soal-soal latihan yang dapat 

digunakan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan baru yang mereka peroleh 

dengan menyelesaikan soal.  

Pembelajaran pada kelompok kontrol dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan 

(6 jam pelajaran). Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 

Mei 2013 jam ke 5–6 dengan materi luas permukaan dan volum prisma. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 jam ke 5-6 

dengan materi yang dipelajari luas permukaan dan volum limas. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2013 dengan agenda latihan soal 

materi luas permukaan dan volum prisma dan limas. Pembelajaran pada kelompok 

kontrol cukup lancar. Pembagian kelompok pada dalam proses pembelajaran telah 

ditentukan peneliti secara acak. Kendala terjadi saat siswa mulai ramai dalam 

berdiskusi dalam kelompok, namun peneliti dapat mengatasinya dengan 

mengondisikan siswa. 

Tes diberikan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tes pada 
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kelompok eksperimen dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 jam ke 

1-2  dan kelompok kontrol pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 jam ke 5-6. Nilai 

tertinggi pada kelompok eksperimen adalah 100, terendah 58, dan varians 

128,492. Nilai tertinggi pada kelompok kontrol adalah 96, terendah 54, dan 

varians 122,007. 

4.1.2 Analisis Data Nilai Hasil Belajar 

Setelah pelaksanaan tes hasil belajar, nilai dari hasil belajar tersebut 

dianalisis. Rata-rata nilai hasil belajar pada kelompok eksperimen adalah 80 dan 

rata-rata nilai hasil belajar pada kelompok kontrol adalah 74. Analisis data hasil 

belajar meliputi uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

4.1.2.1 Uji Persyaratan Analisis 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai hasil belajar 

siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji 

Kolmogoro-Smirnov. 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pada perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Dhitung= 00102. 

Nilai Dtabel untuk ukuran sampel 68 dan α = 5% adalah 0,2332. Berdasarkan 

perhitungan, nilai Dhitung untuk kedua kelompok sampel kurang dari Dtabel, maka 

H0 diterima sehingga data nilai hasil belajar untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan 
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selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 41. 

4.1.2.1.2 Uji Kesamaan Varians 

Uji kesamaan varians digunakan untuk mengetahui kesamaan varians dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji homogenitas menggunakan uji 

Bartlett. 

H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2; varians homogen 

H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2; varians tidak homogen.  

Pada perhitungan uji Bartlett yang menggunakan statistik chi-kuadrat 

diperoleh χ
2
 = 1,855 dengan varians kelompok eksperimen 128,492 dan varians 

kelompok kontrol 122,007. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika χ
2
 ≥ χ

2
(1-α)(k-

1). Nilai dari χ
2

(1-α)(k-1) = 3,841. Jadi, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 42. 

4.1.2.2 Pengujian Hipotesis 

4.1.2.2.1 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah banyaknya siswa pada 

kelompok eksperimen yang memperoleh nilai minimal 75 mencapai 75% sesuai 

yang ditetapkan SMP Negeri 9 Pekalongan atau tidak. Uji ketuntasan belajar 

menggunakan uji z pihak kiri. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 ≤ 0,745; Persentase siswa yang tuntas kurang dari atau sama dengan 75% 

𝐻1 : 𝜋 > 0,745 ; Persentase siswa yang tuntas lebih dari 75%. 

Pada perhitungan hasil belajar siswa dari 34 siswa pada kelompok 

eksperimen terdapat 28 siswa yang tuntas. Sekolah menetapkan KKM klasikal 



65 

 

 

 

sebesar 75%.  

Nilai z0,5-α = 1,64 dan zhitung = 0,9901. Kriteria yang digunakan adalah tolak 

H0 jika zhitung ≥ z0,5–α dan H0 diterima jika 𝑧 < 𝑧0,5−𝛼  (Sudjana 2005:234), di mana 

z0,5–α didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – α). Karena zhitung <  

z0,5–α maka H0 diterima. Jadi, proporsi siswa pada kelompok eksperimen yang 

mencapai KKM paling sedikit 75%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 43. 

4.1.2.2.2 Uji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Dua Rata-rata) 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai 

hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding rata-rata 

nilai hasil belajar siswa pada kelompok kontrol. Uji ini menggunakan uji t pihak 

kanan. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2; rata-rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen kurang dari atau 

sama dengan rata-rata nilai hasil belajar kelompok kontrol. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2; rata-rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik 

dibanding rata-rata nilai hasil belajar kelompok kontrol. 

Pada perhitungan nilai hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diperoleh 801 x ; 742 x ; s1
2
 = 128,492, s2

2
 = 122,007; n1 = 34 dan     

n2 = 34. Nilai varians gabungan dari kedua kelompok sampel adalah 125,2498. 

Nilai thitung yang diperoleh adalah 2,22. Nilai t1-α dengan taraf nyata 5% dan 

derajat kebebasan 66 adalah 1,67. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika       

t < t1 – α dan tolak H0 jika t mempunyai harga lain, di mana t1 – α didapat dari daftar 

distribusi t dengan peluang 1 – α dan dk = (n1 + n2 – 2). Jadi, rata-rata nilai hasil 
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belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 44. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama mengenai ketuntasan belajar 

secara klasikal dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model TPS 

dengan asesmen kinerja terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan 

mencapai ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 75%. 

Banyaknya siswa dari 34 siswa pada kelompok eksperimen yang memperoleh 

nilai hasil belajar mencapai 75 adalah 28 siswa.  

 

 

Dari hasil tes hasil belajar salah satu siswa pada kelas eksperimen yang 

memperoleh pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja pada Gambar 4.1 terlihat 

Gambar 4.1 Hasil pekerjaan siswa 
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bahwa siswa mengerjakan soal dengan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Masrukan (2008: 186-187), bahwa kecocokan kombinasi model pembelajaran 

kooperatif dan asesmen kinerja menurut Polya terlihat dari langkah-langkah 

penyelesaian masalah yang disarankan, yaitu: (1) memahami masalah; (2) 

merencanakan penyelesaian; (3) melaksanakan rencana/perhitungan; dan (4) 

memeriksa kembali proses dan hasil. Dengan bekerja dalam kelompok kecil 

keempat langkah tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kecermatan dan 

ketelitian dalam menyelesaikan permasalahan matematika akan dikontrol oleh 

seluruh anggota kelompok. Hal ini jelas lebih baik dibandingkan dengan 

dilakukan hanya oleh seseorang. 

Kemudian berdasarkan lembar observasi kualitas pembelajaran yang 

digunakan untuk mengamati kualitas pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja 

pada kelas eksperimen selama tiga kali pertemuan oleh pengamat yaitu guru mata 

pelajaran matematika disekolah penelitian diperoleh skor rata-rata baik, begitu 

pula untuk pengamatan keaktifan siswa diperoleh skor rata-rata aktif, serta 

pengamatan kinerja guru diperoleh skor rata-rata baik. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja mencapai ketuntasan belajar 

pada hasil belajar materi prisma dan limas. 

4.2.2 Perbandingan Hasil Belajar Kelompok Eksperimen Dan Kontrol 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua mengenai penerapan model 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelompok eksperimen dengan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja 

lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kontrol dengan 
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model pembelajaran STAD. 

Lebih tingginya rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen 

dibanding dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kontrol dikarenakan 

dalam pembelajaran dengan model TPS dengan asesmen kinerja materi disajikan 

dengan menarik sehingga mampu menggugah minat belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan pada pembelajaran eksperimen siswa bekerja secara kelompok untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan volum prisma dan limas, serta 

penggunaannya dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan asesmen kinerja 

berupa penilaian kinerja dan LKS. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonstruk 

pengetahuan siswa dituangkan dalam LKS yang harus dikerjakan oleh setiap 

kelompok. Pada pertemuan pertama kelas eksperimen siswa membuat jaring-

jaring prisma yang diukur panjang, lebar, dan tingginya, masing-masing data 

prisma digunakan untuk menemukan rumus luas permukaan prisma, masing-

masing data ditulis pada LKS. Dengan data panjang, lebar, dan tinggi prisma, 

siswa mendapatkan rumus luas permukaan prisma. Selanjutnya pada pertemuan 

kedua kelompok eksperimen dengan langkah yang sama siswa menemukan rumus 

luas permukaan limas. Jadi siswa pada kelompok eksperimen menemukan konsep 

rumus luas permukaan prisma dan limas dengan cara mengerjakan tugas kinerja 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS bersama teman-

teman sekelompoknya sebagai bekal untuk mengerjakan soal yang diberikan pada 

halaman terakhir pada LKS. Hal ini membuat siswa pada kelompok eksperimen 

mengembangkan kreativitasnya dalam membuat tugas kinerja dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mengkonstruk pengetahuan siswa yang ada di LKS 
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dengan antusias. 

Penggunaan media juga mencakup segala potensi belajar siswa. Penggunaan 

alat peraga membantu siswa dengan potensi belajar visual sehingga mereka dapat 

melihat secara langsung visualisasi bagaimana rumus luas permukaan serta volum 

prisma dan limas diperoleh. Visualisasi tersebut merupakan tahap pertama dari 

lima tahap belajar anak dalam belajar geometri yang dikemukakan oleh Van Hiele. 

Selain itu, penggunaan alat peraga mampu memenuhi kebutuhan siswa kinestetik 

yang selalu ingin melakukan pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka peroleh 

sehingga pengetahuan baru tersebut dapat melekat pada pemikiran mereka. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Bruner yang menyatakan bahwa dengan adanya 

benda yang secara langsung dapat siswa amati, sentuh dan manipulasi dapat 

membantu siswa memahami struktur dan pola benda tersebut. Untuk siswa 

dengan potensi belajar audio, mereka merekam dalam otak  mereka apa yang 

dijelaskan oleh guru dan menanyakan apa yang mereka kurang pahami serta 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

penggunaan lembar kerja siswa juga membantu dalam proses pembelajaran yaitu 

adanya langkah-langkah kerja yang membantu siswa memahami materi baru serta 

adanya latihan soal yang membantu mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan 

baru yang mereka dapat melalui soal-soal.  

Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibanding rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok kontrol juga sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget di mana pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila anak aktif dalam pembelajaran, anak dapat berinteraksi dengan 
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siswa lain, dan anak memperoleh pengetahuan baru melalui pengalamannya 

sendiri. Dalam proses pembelajaran dengan model TPS siswa diberi kesempatan 

untuk aktif selama pembelajaran berlangsung. Dengan adanya asesmen kinerja 

yang memberikan siswa kinerja dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

menjadi aktif baik dengan mengajukan pertanyaan, melakukan tugas kinerja atau 

dengan memanipulasi alat peraga yang disediakan. Selain itu, siswa juga 

diperbolehkan untuk berdiskusi mengenai materi baru yang mereka peroleh 

dengan siswa lain misalnya saat mengerjakan soal-soal latihan. Dengan 

berinteraksi siswa dapat bertukar pikiran dan membantu perkembangan kognitif 

siswa. Siswa juga belajar melalui pengalaman mereka sendiri. Siswa 

memanipulasi alat peraga yang disediakan dan berdiskusi mengerjakan tugas 

kinerja siswa untuk menentukan rumus luas permukaan serta volum prisma dan 

limas. Pengalaman sendiri yang dialami siswa mampu membentuk pembelajaran 

yang bermakna dan pengetahuan akan selalu menempel pada ingatan siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rossnan (2006, 2) menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran TPS mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pelajaran Bahasa Inggris. Rossnan (2006) menyatakan sangat penting untuk 

mengetahui dan mengeksplor gaya belajar masing-masing individu. Mengetahui 

gaya belajar masing-masing siswa dapat membantu dan bermanfaat bagi siswa 

menjadi lebih fokus dan perhatian sehingga dapat meningkatkan kesuksesan 

belajar. Selain itu siswa juga dapat mengasah daya kreatif dan penalaran mereka, 

misalnya dalam memanipulasi alat peraga yang ada serta dalam mengerjakan soal-

soal latihan dalam lembar kerja siswa. Meningkatnya kemampuan berpikir kreatif 
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berbanding lurus dengan meningkatnya hasil belajar siswa, sehingga apabila 

model pembelajaran TPS diterapkan dalam pembelajaran maka akan memberikan 

efek positif terhadap hasil belajar siswa. 

Nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan pada siswa dalam kelompok 

eksperimen diantaranya adalah rasa ingin tahu, kreatif, mandiri dan jujur. Rasa 

ingin tahu ditanamkan pada siswa melalui penggunaan alat peraga sehingga 

menggugah minat belajar siswa. Kreativitas siswa diasah ketika mereka mencoba 

untuk memanipulasi alat peraga dan menyelesaikan soal latihan. Dalam 

mengerjakan soal kuis siswa dituntut untuk mandiri dan bekerja secara jujur.  

Dalam pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja tidak banyak kendala 

yang ditemui. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mampu mengkombinasikan 

asesmen kinerja dan alat peraga dalam pembelajaran yang menarik. Mereka yang 

hanya menggunakan satu gaya belajar cenderung hanya akan mampu menangkap 

materi jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan kepada salah satu 

gaya belajar yang didominasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Penerapan model pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja terhadap hasil 

belajar siswa SMP negeri 9 Pekalongan pada materi prisma dan limas 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal.  

2. Rata-rata hasil belajar siswa SMP Negeri 9 Pekalongan pada materi prisma 

dan limas dengan penerapan model pembelajaran TPS dengan asesmen 

kinerja lebih baik dari rata-rata hasil belajar siswa dengan STAD. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut. 

1. Guru matematika kelas VIII SMP Negeri 9 Pekalongan sebaiknya menerapkan 

pembelajaran TPS dengan asesmen kinerja untuk mencapai ketuntasan belajar 

dalam menyampaikan materi volume prisma dan limas atau materi pokok 

pelajaran matematika lainnya dengan adanya variasi pembelajaran dan inovasi 

baru dalam pembelajaran. 

2. Pengelolaan kelas harus diperhatikan pada saat pelaksanaan model 

pembelajaran TPS, terlebih pada saat berdiskusi agar tidak menimbulkan 

kegaduhan. 
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3. Waktu dalam menjalankan tiap fase dari pembelajaran TPS dengan asesmen 

kinerja harus lebih efisien, dalam berdiskusi kelompok lebih dimaksimalkan 

pemanfaatan waktu agar tidak terlalu lama. 
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Lampiran 1 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen (VIII C) 

No Kode Nama 

1 E-1 ARYANDA PRASETYA HADI 

2 E-2 AYU KHANIFAH 

3 E-3 DIAN NUR HAYATI 

4 E-4 EKO BRAMANTIO 

5 E-5 FACHRUL DARMAWAN 

6 E-6 FADHILA 

7 E-7 GUSHORI NADHIF 

8 E-8 GIRAT NOVIANTO 

9 E-9 INA AYUNINGTYAS 

10 E-10 INDAH LESTARI 

11 E-11 INTAN KARTIKA SARI 

12 E-12 ISA URA ANGGRIJANI 

13 E-13 LAILATUL MUKARROMAH 

14 E-14 M. AINUL ROFIQ F. 

15 E-15 MIFTAHUDIN 

16 E-16 M. RIZKI KURNIAWAN 

17 E-17 M. KHASIB SETIA PUJI S.  

18 E-18 M. FAISAL 

19 E-19 M. IBAL MAULANA 

20 E-20 M. NOFA SYUHADA 

21 E-21 M. NURFAUZI 

22 E-22 NABILAH ZULFA N. 

23 E-23 NICO SEMPATI 

24 E-24 NILA ISMI FITRIANI 

25 E-25 NUR FATIMAH 

26 E-26 RENI SRI AGUSTIN 

27 E-27 TASYA FADIA PUTRI 

28 E-28 TEGAR DWI PRAYOGA 

29 E-29 TEGAR PUTRA WARISMAN 

30 E-30 TRI AMINATARA 

31 E-31 WAHYU AGUNG LAKSANA 

32 E-32 WASMUKTI INDRIAWAN 

33 E-33 WINDA LESTARI 

34 E-34 ZURFATUL AMARA 
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Lampiran 2 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol (VIII A) 

No Kode Nama 

1 K-1 ACHMAD NAFIAN 

2 K-2 AJI KURNAWAN 

3 K-3 ALVINA DIANTI 

4 K-4 ANGGA SETIAWAN 

5 K-5 AYU WIDIASARI 

6 K-6 DIKKY HERIANTO 

7 K-7 DWI ALVI AGUSTINA 

8 K-8 DWI NOVIANTO 

9 K-9 EKA ROFIKO 

10 K-10 ERIQ ARMANSYAH 

11 K-11 FAIQ SYAKIB 

12 K-12 INAYATUL ULYA 

13 K-13 INDAH AMALIA 

14 K-14 ISMI AYU OKTAVIANI 

15 K-15 ITA DWI PUSPARINI 

16 K-16 IVAN KURNIAWAN 

17 K-17 LAELA FIRDAUS 

18 K-18 LAELATUL MAGHFIROH 

19 K-19 LATIFUL KAHFI FIRMANSYAH 

20 K-20 M. HUSNI CHOLIL 

21 K-21 MOCH. RIZKI MAULANA 

22 K-22 MUCHAMMAD ROBIN S. 

23 K-23 MUHAMMAD YUSUF 

24 K-24 MUKHAMMAD IN‟AMUL K 

25 K-25 NUR ROHMAH 

26 K-26 OVI PRISKA HERTANTI 

27 K-27 PUTRI RIZKY MAULIDA 

28 K-28 REZA HADI DWITAMA 

29 K-29 RIYAN HERDIYANTO 

30 K-30 SAHRUL ALAMSYAH 

31 K-31 SHINTA DEWI HANDAYANI 

32 K-32 TITIN ANDRIYANI 

33 K-33 WINNARTI 

34 K-34 YULIANTO PRAKOSO 
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Lampiran 3 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Uji Coba Instrumen (VIII B) 

No Kode Nama 

1 UC-01 ABDUL MUIS 

2 UC-02 AHMAD BAIKHAKI 

3 UC-03 ANANDA EGI H. 

4 UC-04 ANNA RISQIANA 

5 UC-05 AYU RAHMAWATI 

6 UC-06 DANI ALTUNIA NINSIS 

7 UC-07 DANU PRATAMA 

8 UC-08 DIAN NOVIA SARI 

9 UC-09 FATIMAH 

10 UC-10 FINA LUSIANA 

11 UC-11 GUNHAR ATMAJA 

12 UC-12 IKA SETIONINGRUM 

13 UC-13 INDAH ARUM MAWARNI 

14 UC-14 INTAN KARTIKA APRILIANI 

15 UC-15 JOHAN SETIONO 

16 UC-16 KHOIRUL FAZA 

17 UC-17 M. ALIF NURANGGA 

18 UC-18 M. SOFIYANDI SAKTI 

19 UC-19 M. TAJIRUL ADIB 

20 UC-20 MELISSA DWI RAKHMAWATI 

21 UC-21 MOCH. MIFTAH FARID 

22 UC-22 MUHAMMAD SYAIFUDIN 

23 UC-23 MUHAMMAD FITRO 

24 UC-24 MUHAMMAD ICHSAN 

25 UC-25 MUTIARA PERMATASARI 

26 UC-26 MUTIATUL ULYA 

27 UC-27 NILA ARINA 

28 UC-28 NUR KAMILAH 

29 UC-29 NURUL BILADINA 

30 UC-30 SETIAJI MARTIANSYAH 

31 UC-31 SHOFANI DITA 

32 UC-32 SYAHRUL BAHRI 
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Lampiran  4 

KISI-KISI UJI COBA 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATERI POKOK : PRISMA dan LIMAS 

WAKTU   : 80 menit 

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

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma dan limas. 

MATERI INDIKATOR 
PERILAKU 

YANG DIUKUR 

BANYAK 

BUTIR 

NOMOR 

BUTIR 

BENTUK 

TES 

 Luas permukaan prisma  

 Volum prisma  

 Luas permukaan limas  

 Volum limas  

 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan prisma yang alasnya 

berbentuk trapesium jika 

diketahui ukuran panjang sisi 

sejajar dan tinggi trapesium, serta 

tinggi prisma. 

2. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan limas jika diketahui  

ukuran sisi alas dan tinggi sisi 

tegak limas. 

3. Siswa dapat menentukan luas 

Pemahaman 

konsep 

 

 

 

Pemahaman 

konsep 

 

 

 

Pemahaman 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1,2 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

3,4 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 
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permukaan benda yang berbentuk 

gabungan prisma dan limas jika 

diketahui diketahui ukuran alas, 

tinggi prisma, serta tinggi sisi 

tegak limas,. 

4. Siswa dapat menentukan volum 

benda berbentuk limas yang akan 

diisi cairan dan menentukan uang 

yang dibutuhkan untuk mengisi 

penuh benda tersebut, jika 

diketahui ukuran  alas dan tinggi 

limas, serta harga cairan tiap 

1cm
3
.  

5. Siswa dapat menentukan volum 

prisma yang alasnya berbentuk 

segitiga sama kaki jika diketahui 

panjang alas segitiga dan kaki 

segitiga, serta tinggi prisma 

tersebut. 

konsep 

 

 

 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 
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6. Siswa dapat menentukan volume 

prisma di luar limas jika 

diketahui benda gabungan prisma 

dan limas yang terletak di 

dalamnya yang ukuran alas dan 

tinggi prisma dan limas 

diketahui. 
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Lampiran 5 

Soal Tes Uji Coba Hasil Belajar Siswa 

Jenjang/Mata Pelajaran : SMP/Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Standar kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 

c. Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman. 

d. Untuk soal uraian kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, 

ditanya, dan apa jawaban tiap soal dengan rapi. 

e. Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, a, b, c atau d! Tuliskan pada 

lembar jawabanmu! 

1. Benda berbentuk prisma tegak dengan alas berbentuk trapesium sama kaki 

dengan kedua sisi sejajarnya berukuran 10cm dan 16cm, tinggi trapesium  

4cm serta tinggi prisma 10cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah ... 

a. 412 cm
2
  b.   464 cm

2
  c.   520 cm

2
 d.   624 cm

2
 

2. Benda berbentuk prisma tegak dengan 

alas berbentuk trapesium sama kaki 

seperti gambar di samping. Luas 

permukaan prisma tersebut adalah ... 

a. 688cm
2
  c.   848 cm

2
 

b. 704 cm
2
  d.   864 cm

2
 

3. Tenda berbentuk seperti gambar di samping.   

Jika alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 4 

m × 4 m, tinggi bagian tenda yang berbentuk 

prisma 2 m dan tinggi sisi tegak bagian atapnya 3 

m. Luas kain minimum yang digunakan untuk 

membuat tenda tersebut (tanpa alas) adalah … 

a. 104 m
2
  b.   88 m

2
  c.   72 m

2
 d.   56 m

2
 

24 cm 

12 cm 

10 cm 

10 cm 
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4. Tenda berbentuk seperti gambar di samping.   

Jika alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 

5 m × 5 m, tinggi bagian tenda yang 

berbentuk prisma 4 m dan tinggi sisi tegak 

bagian atapnya 4 m. Luas kain minimum 

yang digunakan untuk membuat tenda 

tersebut (tanpa alas) adalah … 

a. 120 m
2
      b.   116 m

2
  c.   90 m

2
      d. 86 m

2
 

5. T.PQRS merupakan limas segiempat beraturan. 

Diketahui PQ = 12 dan TB= 10 luas 

permukaan limas T.PQRS adalah .... 

a. 336 cm
2
 c.  480 cm

2
 

b. 384 cm
2
 d.  528 cm

2
 

 

6. Benda berbentuk limas segiempat beraturan. Diketahui panjang sisi alas 10 

cm, tinggi sisi tegak limas 13 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah... 

a. 160 cm
2
  c.  360 cm

2
 

b. 340 cm
2
  d.  580 cm

2 

7. Sebuah botol parfum merk “Paris” berbentuk limas segiempat. Alasnya 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3cm × 4cm dan tinggi botol 8cm 

(ukuran telah dikurangi ketebalan botol kaca). Jika tiap 1cm
3
 harga parfum 

merk tersebut Rp 1.000,00 maka uang yang dibutuhkan  untuk mengisi penuh 

botol parfum tersebut adalah ... 

a. Rp 96.000,00   c.   Rp 32.000,00 

b. Rp 48.000,00   d.   Rp 24.000,00 

8. Sebuah botol parfum merk “Hilton” berbentuk limas segiempat. Alasnya 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5cm × 6cm dan tinggi botol 6cm 

(ukuran telah dikurangi ketebalan botol kaca). Jika tiap 1cm
3
 harga parfum 

merk tersebut Rp 1.000,00 maka uang yang dibutuhkan  untuk mengisi penuh 

botol parfum tersebut adalah ... 

4m 

4m 
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a. Rp 60.000,00   c.   Rp 80.000,00 

b.  Rp 70.000,00   d.   Rp 90.000,00 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

 

1. Gambar di samping adalah limas O.ABCD 

terletak dalam sebuah prisma ABCD.EFGH. 

Diketahui AB = BC = 12 cm dan OP = 8 cm. 

Jika V1 dan V2 berturut-turut volume limas 

dan prisma, tentukan volum prisma 

ABCD.EFGH di luar limas O.ABCD (V2 – 

V1)! 

 

2. Gambar di samping adalah limas O.ABCD terletak 

dalam sebuah prisma ABCD.EFGH. Diketahui AB 

= BC = 10 cm dan OP = 12 cm. Jika V1 dan V2 

berturut-turut volume limas dan prisma, tentukan 

volum prisma ABCD.EFGH di luar limas O.ABCD 

(V2 – V1)! 

3. Sinta ingin membuat coklat untuk ulang tahun temannya. Sinta menggunakan 

loyang berbentuk prisma dengan alas berbentuk segitiga sama kaki. Panjang 

alas segitiga loyang tersebut 10 cm dan panjang kaki segitiga alas loyang 

adalah 13 cm. Jika tinggi loyang adalah 6 cm, Berapakah volum coklat dalam 

loyang tersebut? 

4. Sebuah aquarium berbentuk prisma dengan alas berbentuk segitiga sama kaki. 

Panjang alas segitiga aquarium tersebut 30 cm dan panjang kaki segitiga alas 

wadah tersebut adalah 25 cm. Jika tinggi aquarium adalah 30 cm, berapakah 

volum air dalam aquarium tersebut? (ukuran aquarium telah dikurangi 

ketebalan kaca) 

***Selamat Mengerjakan*** 

O 

B 

C 

Q 
P 

H G 

F 
E 

D 

A 

B 

C 

Q 
P 

O 
H G 

F E 

D 

A 
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Lampiran 6 

 KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

A. Pilihan Ganda 

1. B  5.  B  

2. C  6.  C 

3. D  7.  C 

4. A  8.  A 

Keterangan: jawaban benar skor = 1, jawaban salah skor = 0. 

B. Uraian 

NO KUNCI JAWABAN SKOR 

1 Diketahui: limas terletak di dalam sebuah prisma, 

 Sisi alas limas = sisi alas prisma = 12 x 12 cm 

 Tinggi limas = tinggi prisma = 8 cm 

 Volum limas = V1. 

 Volum prisma = V2. 

Ditanyakan: V2 – V1 

3 

Jawab: 

V2 – V1  = (L Alas prisma x t prisma) – (
3

1
 L alas limas x t limas) 2 

        =  12 × 12 × 8 − (
1

3
× 12 × 12 × 8) 

 = 1152 – 384  

 = 768 

 

4 

Jadi, volum prisma di luar limas adalah 768 cm
3
. 1 

2 Diketahui: limas terletak di dalam sebuah prisma, 

 Sisi alas limas = sisi alas prisma = 12 x 12 cm 

 Tinggi limas = tinggi prisma = 8 cm 

 Volum limas = V1. 

 Volum prisma = V2. 

Ditanyakan: V2 – V1 

 

3 

Jawab: 

V2 – V1  = (L Alas prisma x t prisma) – (
3

1
 L alas limas x t limas) 

2 
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        =  12 × 12 × 8 − (
1

3
× 12 × 12 × 8) 

 = 1152 – 384  

 = 768 

 

4 

Jadi, volum prisma di luar limas adalah 768 cm
3
. 1 

3 Diketahui: Prisma dengan alas segitiga sama kaki, 

 Sisi alas segitiga = 10 cm 

 Tinggi segitiga = 13 cm 

 Tinggi prisma = 6 cm. 

Ditanyakan: volume prisma 

3 

Jawab: 

V prisma = luas alas x tinggi 

2 

  =  
1

2
× 10 × 13 × 6 

  = 65 × 6 

  = 390 

4 

Jadi, volum prisma adalah 390 cm
3
 1 

4 Diketahui: Prisma dengan alas segitiga sama kaki, 

 Sisi alas segitiga = 30 cm 

 Tinggi segitiga = 25 cm 

 Tinggi prisma = 30 cm. 

Ditanyakan: volume prisma 

3 

Jawab: 

V prisma = luas alas x tinggi 

2 

  =  
1

2
× 30 × 25 × 30 

  = 375 × 30 

  = 11250 

4 

Jadi, volum prisma adalah 11250 cm
3
 1 

TOTAL SKOR 40 

 

 

 
Nilai akhir = 100

48


totalskor
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL PILIHAN GANDA NOMOR 1 

 

Rumus: 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

Dengan: 

P : indeks kesukaran butir soal 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes  

Kriteria: 

(1) Soal dengan 0,71 ≤ P ≤ 1,00, soal termasuk kriteria mudah; 

(2) Soal dengan 0,31 ≤ P ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang 

(3) Soal dengan 0,00 ≤ P ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar. 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan untuk butir soal pilihan ganda nomor 1, selanjutnya butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama sebagaimana terlihat pada tabel analisis butir soal. 

Nomor kode x 

1 UC-01 1 

2 UC-02 0 

3 UC-03 1 

4 UC-04 1 

5 UC-05 1 

6 UC-06 0 

7 UC-07 1 

8 UC-08 0 

9 UC-09 1 

10 UC-10 1 

11 UC-11 0 

12 UC-12 1 

13 UC-13 1 

14 UC-14 1 

15 UC-15 1 

16 UC-16 0 

17 UC-17 0 

18 UC-18 1 

19 UC-19 0 

20 UC-20 0 

21 UC-21 1 

22 UC-22 1 

23 UC-23 0 

24 UC-24 1 

25 UC-25 1 

26 UC-26 0 

27 UC-27 1 

28 UC-28 1 
29 UC-29 0 
30 UC-30 1 
31 UC-31 1 
32 UC-32 0 
33 UC-33 0 
34 UC-34 0 
Jumlah benar 20 

Berdasarkan tabel tersebut, 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
=

20

34
= 0,5882 

Jadi, butir soal pilihan ganda nomor 1 termasuk kriteria sedang. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL URAIAN NOMOR 1 

 

Rumus : 

𝑇𝐾 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Kriteria: 

0,71 ≤ TK ≤ 1,00, soal termasuk kriteria mudah 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar 

Perhitungan : 

Berikut ini perhitungan untuk butir soal uraian nomor 1, selanjutnya butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama sebagaimana terlihat pada tabel analisis butir soal. 

nomor kode b1 

1 UC-01 10 

2 UC-02 10 

3 UC-03 6 

4 UC-04 8 

5 UC-05 8 

6 UC-06 6 

7 UC-07 10 

8 UC-08 6 

9 UC-09 6 

10 UC-10 6 

11 UC-11 8 

12 UC-12 10 

13 UC-13 8 

14 UC-14 8 

15 UC-15 8 

16 UC-16 10 

17 UC-17 10 

18 UC-18 8 

19 UC-19 6 

20 UC-20 6 

21 UC-21 6 

22 UC-22 6 

23 UC-23 10 

24 UC-24 6 

25 UC-25 10 

26 UC-26 6 

27 UC-27 10 

28 UC-28 6 

29 UC-29 6 

30 UC-30 8 

31 UC-31 10 

32 UC-32 10 

33 UC-33 10 

34 UC-34 6 

rata-rata 7,88 

 

Berdasarkan tabel tersebut, 

𝑇𝐾 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
=

7,88

10
= 0,788  

Jadi, butir soal uraian nomor 1 termasuk kriteria mudah. 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL PILIHAN GANDA NOMOR 1 

 

Rumus: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵    (Arikunto, 2009:213) 

Keterangan: 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

Kriteria: 

Daya Pembeda Keterangan 

DP≥ 0,40 Sangat baik 

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup baik 

DP ≤ 0,19 Tidak baik 

Perhitungan: 

kode a1 kelompok 

UC-04 1 Atas 

UC-05 1 Atas 

UC-06 0 Atas 

UC-12 1 Atas 

UC-13 1 Atas 

UC-14 1 Atas 

UC-15 1 Atas 

UC-22 1 Atas 

UC-32 0 Atas 

UC-02 0 Atas 

UC-03 1 Atas 

UC-17 0 Atas 

UC-18 1 Atas 

UC-23 0 Atas 

UC-29 0 Bawah  

UC-07 1 Bawah 

UC-08 0 Bawah 

UC-09 1 Bawah 

UC-11 0 Bawah 

UC-16 0 Bawah 

UC-21 1 Bawah 

UC-19 0 Bawah 

UC-20 0 Bawah 

UC-27 1 Bawah 

UC-28 1 Bawah 

UC-33 0 Bawah 

UC-34 0 Bawah 

UC-30 1 Bawah 

 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=

9

14
−

6

14
= 0,214 

Berdasarkan perhitungan tersebut, soal nomor 1 termasuk kategori cukup baik, sehingga 

dapat dipakai. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL URAIAN NOMOR 1 

Rumus: 

umSkorMaksim

MeanMean
DP BA      (Zulaiha, 2007:25-26) 

Keterangan: 

DP   : daya pembeda soal uraian 

MeanA   : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

MeanB   : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

Skor Maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

Kriteria: 

Daya Pembeda Keterangan 

DP ≥ 0,40 Sangat baik 

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup baik 

DP ≤ 0,19 Tidak baik 

Perhitungan: 

Kode b1 kelompok rata-rata 

UC-31 10 Atas 

9,43 

UC-01 10 Atas 

UC-02 10 Atas 

UC-12 10 Atas 

UC-23 10 Atas 

UC-25 10 Atas 

UC-27 10 Atas 

UC-32 10 Atas 

UC-16 10 Atas 

UC-17 10 Atas 

UC-04 8 Atas 

UC-11 8 Atas 

UC-13 8 Atas 

UC-14 8 Atas 

UC-22 6 Bawah 

6,43 

UC-24 6 Bawah 

UC-26 6 Bawah 

UC-34 6 Bawah 

UC-18 8 Bawah 

UC-03 6 Bawah 

UC-28 6 Bawah 

UC-05 8 Bawah 

UC-06 6 Bawah 

UC-15 8 Bawah 

UC-19 6 Bawah 

UC-20 6 Bawah 

UC-29 6 Bawah 

UC-09 6 Bawah 

UC-22 6 Bawah 

 

3,0
10

43,643,9








umSkorMaksim

MeanMean
DP BA  

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, soal nomor 1 termasuk kategori baik sehingga soal dapat 

dipakai.
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

 

Rumus: 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
  

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝜎𝑡  : varians total 

Dengan rumus varians  𝜎2 : 

𝜎2 =
 𝑋2 −

( 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes 

Kriteria: 

Jika r11 > rtabel  maka butir soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal pilihan ganda diperoleh: 

𝜎1
2 =

 𝑋2 −
( 𝑋)2

𝑁
𝑁

=
20 −

400
34

34
=

20 − 11,76

34
= 0,2495 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai  𝜎𝑖
2 = 1,7442 

 𝜎𝑡
2 =

 𝑦2 −
( 𝑦)2

𝑁
𝑁

=
913 −

27889
34

34
=

913 − 820,264

34
= 2,7275 

Jadi, 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

 =  
8

 8 − 1 
  1 −

1,7442

2,7275
 = 0,4120 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 34 diperoleh r tabel = 0,329. 

Karena r11 > rtabel  maka butir soal pilihan dikatakan reliabel. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL URAIAN 

 

Rumus: 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2
  

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝜎𝑡  : varians total 

Dengan rumus varians  𝜎2 : 

𝜎2 =
 𝑋2 −

( 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes 

Kriteria: 

Jika r11 > rtabel  maka butir soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal uraian diperoleh: 

𝜎1
2 =

 𝑋2 −
( 𝑋)2

𝑁
𝑁

=
2216 −

71824
34

34
=

2216 − 2112,47

34
= 3,1372 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai  𝜎𝑖
2 = 11,754 

 𝜎𝑡
2 =

 𝑦2 −
( 𝑦)2

𝑁
𝑁

=
28510 −

940900
34

34
=

28510 − 27673,53

34
= 24.6021 

Jadi, 

𝑟11 =  
𝑛

 𝑛 − 1 
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

 =  
4

 4 − 1 
  1 −

11,754

24,6021
 = 0,6963 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 34 diperoleh r tabel = 0,329. 

Karena r11 > rtabel  maka butir soal uraian dikatakan reliabel. 



95 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SKOR GABUNGAN 

 

Rumus: 

 

  
 






jkkjkjjj

jjjjjj

sg
rsswwsw

rswsw
r

2
1

22

2222

 

Keterangan: 

rsg: reliabilitas skor gabungan 

wj: bobot relatif komponen j 

wk: bobot relatif komponen k 

sj: deviasi standar komponen j 

sk: deviasi standar komponen k 

rjj: koefisien reliabilitas komponen masing-masing 

rjk: koefisien korelasi antara dua komponen yang beda 

 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

  
 






jkkjkjjj

jjjjjj

sg
rsswwsw

rswsw
r

2
1

22

2222

 

      698,0
)1242,00346,56764,1101(2)3476,520018102,21(

)6963,03476,52001412,08102,21(-25,3476)1008102,21(
1 




  

Diperoleh nilai koefisien reliabilitas gabungannya adalah 0,698. 
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA NOMOR 1 

 

Rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 

 𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

  𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal   

  Y : Jumlah skor total  

  𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

   𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika rxy > rtabel  maka butir soal dikatakan valid. 

 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal pilihan ganda nomor 1 sebagai berikut. 

nomor kode X y x^2 y^2 xy 

1 UC-01 1 4 1 16 4 

2 UC-02 0 6 0 36 0 

3 UC-03 1 6 1 36 6 

4 UC-04 1 8 1 64 8 

5 UC-05 1 7 1 49 7 

6 UC-06 0 6 0 36 0 

7 UC-07 1 4 1 16 4 

8 UC-08 0 4 0 16 0 

9 UC-09 1 4 1 16 4 

10 UC-10 1 4 1 16 4 

11 UC-11 0 4 0 16 0 

12 UC-12 1 7 1 49 7 

13 UC-13 1 7 1 49 7 

14 UC-14 1 7 1 49 7 

15 UC-15 1 7 1 49 7 

16 UC-16 0 3 0 9 0 

17 UC-17 0 5 0 25 0 

18 UC-18 1 6 1 36 6 

19 UC-19 0 3 0 9 0 

20 UC-20 0 3 0 9 0 

21 UC-21 1 4 1 16 4 

22 UC-22 1 7 1 49 7 
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23 UC-23 0 6 0 36 0 

24 UC-24 1 5 1 25 5 

25 UC-25 1 5 1 25 5 

26 UC-26 0 5 0 25 0 

27 UC-27 1 2 1 4 2 

28 UC-28 1 3 1 9 3 

29 UC-29 0 4 0 16 0 

30 UC-30 1 2 1 4 2 

31 UC-31 1 6 1 36 6 

32 UC-32 0 7 0 49 0 

33 UC-33 0 3 0 9 0 

34 UC-34 0 3 0 9 0 

jumlah 20 167 20 913 105 

kuadrat 400 27889       

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

=
 34  105 −  20 (167)

   34  20 − 400 { 34  913 − 27889)}
 

=
3570 − 3340

  680 − 400 (31042 − 27889)
 

=
230

  280 (3153)
 

=
230

939,59
= 0,244 

Pada taraf nyata 5% dan N = 34 diperoleh r tabel = 0,339 

Karena rxy > rtabel  maka butir soal pilihan ganda nomor 1 tidak valid. 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL URAIAN NOMOR 1 

 

Rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 

 𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

  𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal   

  Y : Jumlah skor total  

  𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

   𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika rxy > rtabel  maka butir soal dikatakan valid. 

 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal uraian nomor 1 sebagai berikut. 

nomor kode X y x^2 y^2 xy 

1 UC-01 10 36 100 1296 360 

2 UC-02 10 36 100 1296 360 

3 UC-03 6 22 36 484 132 

4 UC-04 8 29 64 841 232 

5 UC-05 8 24 64 576 192 

6 UC-06 6 24 36 576 144 

7 UC-07 10 28 100 784 280 

8 UC-08 6 29 36 841 174 

9 UC-09 6 20 36 400 120 

10 UC-10 6 32 36 1024 192 

11 UC-11 8 29 64 841 232 

12 UC-12 10 36 100 1296 360 

13 UC-13 8 29 64 841 232 

14 UC-14 8 29 64 841 232 

15 UC-15 8 24 64 576 192 

16 UC-16 10 30 100 900 300 

17 UC-17 10 33 100 1089 330 

18 UC-18 8 26 64 676 208 

19 UC-19 6 24 36 576 144 

20 UC-20 6 22 36 484 132 

21 UC-21 6 27 36 729 162 

22 UC-22 6 25 36 625 150 

23 UC-23 10 34 100 1156 340 
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24 UC-24 6 25 36 625 150 

25 UC-25 10 34 100 1156 340 

26 UC-26 6 25 36 625 150 

27 UC-27 10 34 100 1156 340 

28 UC-28 6 23 36 529 138 

29 UC-29 6 20 36 400 120 

30 UC-30 8 29 64 841 232 

31 UC-31 10 38 100 1444 380 

32 UC-32 10 36 100 1296 360 

33 UC-33 10 31 100 961 310 

34 UC-34 6 27 36 729 162 

Jumlah 268 970 2216 28510 7882 

Kuadrat 71824 940900     4368100 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

=
 34  7882 −  268 (970)

   34  2216 − 71824 { 34  28510 − 940900)}
 

=
267988 − 259960

  75344 − 71824 (969340 − 940900)
 

=
8028

  3520 (28440)
 

=
8028

10005,439
= 0,802 

Pada taraf nyata 5% dan N = 29 diperoleh r tabel = 0,339 

Karena rxy > rtabel  maka butir soal uraian nomor 1 valid. 
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Lampiran 11 

HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA  

TES HASIL BELAJAR 

 

Hasil analisis butir soal yang diperoleh dari hasil tes uji coba mata pelajaran matematika 

dengan materi pokok Bangun Ruang  kelas VIII  SMP N 9 Pekalongan tahun pelajaran 

2012/2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Dari analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh informasi sebagai berikut : 

Berdasarkan data diatas butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dapat di gunakan karena memiliki 

daya pembeda yang baik dan bersifat valid. Butir soal nomor 1 dan 7 tidak digunakan karena 

memiliki daya pembeda yang tidak baik dan bersifat tidak valid. Butir soal nomor 1 dan 3 

soal uraian dapat dipakai karena memiliki daya pembeda yang baik dan bersifat valid. Butir 

soal nomor 3 dapat tidak dipakai karena telah ada butir soal nomor 4 yang mewakili indikator 

nomor 3. Butir soal nomor 5 dapat tidak dipakai karena telah ada butir soal nomor 6 yang 

mewakili indikator nomor 2. Sedangkan butir soal nomor 1 dan 7 tidak dapat di gunakan 

karena memiliki daya pembeda yang tidak baik dan bersifat tidak valid. butir soal nomor 2 

dan 4 soal uraian tidak dapat di gunakan karena memiliki daya pembeda yang tidak baik. 

Indikator No. butir P D r v Jenis soal Keputusan 

1 
1 0,59 0,12 0,59 tdk valid pilgan tdk digunakan 

2 0,68 0,68 0,59 valid pilgan digunakan 

2 
5 0,26 0,29 0,59 valid pilgan tdk digunakan 

6 0,76 0,23 0,59 valid pilgan digunakan 

3 
3 0,73 0,29 0,59 valid pilgan tdk digunakan 

4 0,47 0,71 0,59 valid pilgan digunakan 

4 
7 0,68 0,17 0,59 tdk valid pilgan Tdk digunakan 

8 0,74 0,41 0,59 valid pilgan digunakan 

5 
3 0,40 0,35 0,59 valid uraian digunakan 

4 0,45 0,11 0,59 valid uraian tdk digunakan 

6 
1 0,52 0,31 0,59 valid uraian digunakan 

2 0,53 0,16 0,59 valid uraian tdk digunakan 



101 

 

 

 

Lampiran 12 

KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATERI POKOK  : PRISMA dan LIMAS 

WAKTU   : 80 menit 

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

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma dan limas. 

MATERI INDIKATOR 
PERILAKU 

YANG DIUKUR 

BANYAK 

BUTIR 

NOMOR 

BUTIR 

BENTUK 

TES 

 Luas permukaan prisma  

 Volum prisma  

 Luas permukaan limas  

 Volum limas  

 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan prisma yang alasnya 

berbentuk trapesium jika diketahui 

ukuran panjang sisi sejajar dan tinggi 

trapesium, serta tinggi prisma. 

2. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan limas jika diketahui  

ukuran sisi alas dan tinggi sisi tegak 

limas. 

3. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan benda yang berbentuk 

gabungan prisma dan limas jika 

Pemahaman 

konsep 

 

 

 

Pemahaman 

konsep 

 

 

 

Pemahaman 

konsep 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 
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diketahui diketahui ukuran alas, tinggi 

prisma, serta tinggi sisi tegak limas,. 

4. Siswa dapat menentukan volum benda 

berbentuk limas yang akan diisi cairan 

dan menentukan uang yang 

dibutuhkan untuk mengisi penuh 

benda tersebut, jika diketahui ukuran  

alas dan tinggi limas, serta harga 

cairan tiap 1cm
3
.  

5. Siswa dapat menentukan volum 

prisma yang alasnya berbentuk 

segitiga sama kaki jika diketahui 

panjang alas segitiga dan kaki 

segitiga, serta tinggi prisma tersebut. 

6. Siswa dapat menentukan volume 

prisma di luar limas jika diketahui 

benda gabungan prisma dan limas 

yang terletak di dalamnya yang 

ukuran alas dan tinggi prisma dan 

limas diketahui. 

 

 

 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

Pemecahan 

masalah 

 

 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

B1 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 
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Lampiran 13 

Soal Tes Uji Coba Hasil Belajar Siswa 

 

Jenjang/Mata Pelajaran : SMP/Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Standar kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

f. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

g. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 

h. Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman. 

i. Untuk soal uraian kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan apa 

jawaban tiap soal dengan rapi. 

j. Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

 

C. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, a, b, c atau d! Tuliskan pada lembar 

jawabanmu! 

 

1. Benda berbentuk prisma tegak dengan alas 

berbentuk trapesium sama kaki seperti gambar di 

samping. Luas permukaan prisma tersebut adalah ... 

c. 688cm
2
   c.   848 cm

2
 

d. 704 cm
2
   d.   864 cm

2
 

 

2. Tenda berbentuk seperti gambar di samping.   

Jika alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 5 m × 5 m, 

tinggi bagian tenda yang berbentuk prisma 4 m dan 

tinggi sisi tegak bagian atapnya 4 m. Luas kain minimum 

yang digunakan untuk membuat tenda tersebut (tanpa 

alas) adalah … 

b. 120 m
2
  b.   116 m

2
  c.   90 m

2
  d. 86 m

2
 

3. Benda berbentuk limas segiempat beraturan. Diketahui panjang sisi alas 10 cm, tinggi sisi 

tegak limas 13 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah... 

c. 160 cm
2
  c.  360 cm

2
 

d. 340 cm
2
  d.  580 cm

2
 

4m 

4m 

24 cm 

12 cm 

10 cm 

10 cm 
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4. Sebuah botol parfum merk “Hilton” berbentuk limas segiempat. Alasnya berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 5cm × 6cm dan tinggi botol 6cm (ukuran telah dikurangi 

ketebalan botol kaca). Jika tiap 1cm
3
 harga parfum merk tersebut Rp 1.000,00 maka uang 

yang dibutuhkan  untuk mengisi penuh botol parfum tersebut adalah ... 

c. Rp 60.000,00  b.   Rp 70.000,00 c.   Rp 80.000,00 d.   Rp 90.000,00 

 

D. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

5. Sinta ingin membuat coklat untuk ulang tahun temannya. Sinta menggunakan loyang 

berbentuk prisma dengan alas berbentuk segitiga sama kaki. Panjang alas segitiga loyang 

tersebut 10 cm dan panjang kaki segitiga alas loyang adalah 13 cm. Jika tinggi loyang 

adalah 6 cm, Berapakah volum coklat dalam loyang tersebut? 

 

6. Gambar di samping adalah limas O.ABCD terletak 

dalam sebuah prisma ABCD.EFGH. Diketahui AB = BC 

= 12 cm dan OP = 8 cm. Jika V1 dan V2 berturut-turut 

volume limas dan prisma, tentukan volum prisma 

ABCD.EFGH di luar limas O.ABCD (V2 – V1)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

C 

Q 
P 

H G 

F 
E 

D 

A 

***Selamat Mengerjakan*** 
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Lampiran 14 

 KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

C. Pilihan Ganda 

5. C   

6. A     

7. C   

8. A   

Keterangan: jawaban benar skor = 1, jawaban salah skor = 0, total skor = 4. 

D. Uraian 

NO KUNCI JAWABAN SKOR 

1 Diketahui: Prisma dengan alas segitiga sama kaki, 

 Sisi alas segitiga = 10 cm 

 Tinggi segitiga = 13 cm 

 Tinggi prisma = 6 cm. 

Ditanyakan: volume prisma 

3 

Jawab: 

V prisma = luas alas x tinggi 2 

         =  
1

2
× 10 × 13 × 6 

  = 65 × 6 

  = 390 
4 

Jadi, volum prisma adalah 390 cm
3
 1 

2 Diketahui: limas terletak di dalam sebuah prisma, 

 Sisi alas limas = sisi alas prisma = 12 x 12 cm 

 Tinggi limas = tinggi prisma = 8 cm 

 Volum limas = V1. 

 Volum prisma = V2. 

Ditanyakan: V2 – V1 

3 

Jawab: 

V2 – V1  = (L Alas prisma x t prisma) – (
3

1
 L alas limas x t limas) 

2 

 =  12 × 12 × 8 − (
1

3
× 12 × 12 × 8) 

 = 1152 – 384  

 = 768 

4 

Jadi, volum prisma di luar limas adalah 768 cm
3
. 1 

TOTAL SKOR 20 

 

Nilai akhir = 100
24


totalskor
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Lampiran 15 

DATA  AWAL  

NILAI UTS SEMESTER GENAP KELAS VIII SMP N 9 PEKALONGAN  

KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

KELOMPOK KONTROL 

No. Nilai UTS Keterangan 
  

No. Nilai UTS Keterangan 
  

E01 80 Tuntas   K01 60 Tidak tuntas 

E02 60 Tidak tuntas   K02 90 Tuntas 

E03 65 Tidak tuntas   K03 65 Tidak tuntas 

E04 70 Tidak tuntas   K04 75 Tuntas 

E05 65 Tidak tuntas   K05 75 Tuntas 

E06 70 Tidak tuntas   K06 80 Tuntas 

E07 70 Tidak tuntas   K07 85 Tuntas 

E08 65 Tidak tuntas   K08 55 Tidak tuntas 

E09 50 Tidak tuntas   K09 60 Tidak tuntas 

E10 85 Tuntas   K10 65 Tidak tuntas 

E11 80 Tuntas   K11 60 Tidak tuntas 

E12 90 Tuntas   K12 55 Tidak tuntas 

E13 70 Tidak tuntas   K13 50 Tidak tuntas 

E14 85 Tuntas   K14 65 Tidak tuntas 

E15 60 Tidak tuntas   K15 75 Tuntas 

E16 75 Tuntas   K16 80 Tuntas 

E17 80 Tuntas   K17 90 Tuntas 

E18 75 Tuntas   K18 65 Tidak tuntas 

E19 65 Tidak tuntas   K19 85 Tuntas 

E20 75 Tuntas   K20 80 Tuntas 

E21 85 Tuntas   K21 75 Tuntas 

E22 75 Tuntas   K22 60 Tidak tuntas 

E23 65 Tidak tuntas   K23 55 Tidak tuntas 

E24 60 Tidak tuntas   K24 50 Tidak tuntas 

E25 70 Tidak tuntas   K25 90 Tuntas 

E26 55 Tidak tuntas   K26 75 Tuntas 

E27 60 Tidak tuntas   K27 75 Tuntas 

E28 90 Tuntas   K28 80 Tuntas 

E29 70 Tidak tuntas   K29 70 Tidak tuntas 

E30 75 Tuntas   K30 70 Tidak tuntas 

E31 85 Tuntas   K31 85 Tuntas 

E32 90 Tuntas 

 
K32 80 Tuntas 

E33 85 Tuntas 

 
K33 55 Tidak tuntas 

E34 80 Tuntas 

 
K34 70 Tidak tuntas 
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Lampiran 16 

UJI NORMALITAS DATA AWAL  

KELOMPOK EKSPERIMEN  

Hipotesis 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Uji yang digunakan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov : 

 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐹0 𝑋 –  𝑆𝑁   𝑋   

dengan  

F0(X) : distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

SN(X) : distribusi frekuensi kumulatrif skor observasi 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika D hitung < D tabel. 

Perhitungan 

597,10   ,73  sx  

No Nilai Z F(Zi) S(Zi) 
|F(Zi)-
S(Zi)| 

1 50 -2,16 0,02 0,03 -0,0142 

2 55 -1,69 0,05 0,06 -0,0136 

3 60 -1,22 0,11 0,18 -0,0655 

4 60 -1,22 0,11 0,18 -0,0655 

5 60 -1,22 0,11 0,18 -0,0655 

6 60 -1,22 0,11 0,18 -0,0655 

7 65 -0,75 0,23 0,32 -0,0967 

8 65 -0,75 0,23 0,32 -0,0967 

9 65 -0,75 0,23 0,32 -0,0967 

10 65 -0,75 0,23 0,32 -0,0967 

11 65 -0,75 0,23 0,32 -0,0967 

12 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

13 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

14 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

15 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

16 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

17 70 -0,28 0,39 0,5 -0,1681 

18 75 0,19 0,58 0,5588 0,0182 

19 75 0,19 0,58 0,5588 0,0182 

20 75 0,19 0,58 0,68 -0,0994 

21 75 0,19 0,58 0,68 -0,0994 

22 75 0,19 0,58 0,68 -0,0994 

23 80 0,67 0,75 0,68 0,0709 

24 80 0,67 0,75 0,76 -0,0174 

25 80 0,67 0,75 0,76 -0,0174 

26 80 0,67 0,75 0,76 -0,0174 

27 85 1,14 0,87 0,91 -0,0393 

28 85 1,14 0,87 0,91 -0,0393 

29 85 1,14 0,87 0,91 -0,0393 

30 85 1,14 0,87 0,91 -0,0393 

31 85 1,14 0,87 0,91 -0,0393 

32 90 1,61 0,95 1,00 -0,0537 

33 90 1,61 0,95 1,00 -0,0537 

34 90 1,61 0,95 1,00 -0,0537 
 

D = maks{|F(Zi) – S(Zi)|} = 0,0709. 

Dengan taraf nyata 5% dan n = 34 diperoleh D tabel = 0,2332.  

Karena 0,0709 < 0,2332 artinya D hitung < D tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data nilai UTS kelompok eksperimen berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL  

KELOMPOK KONTROL  

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Uji yang digunaka adalah Uji Kolmogorov-Smirnov: 

 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐹0 𝑋 –  𝑆𝑁   𝑋   

dengan  

F0(X) : distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

SN(X) : distribusi frekuensi kumulatrif skor observasi 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika D hitung < D tabel. 

Perhitungan 

9426,11  ,71  sx  

No Nilai Z F(Zi) S(Zi) 
|F(Zi)-
S(Zi)| 

1 50 -1,74 0,04 0,06 -0,0176 

2 50 -1,74 0,04 0,06 -0,0176 

3 55 -1,32 0,09 0,15 -0,0532 

4 55 -1,32 0,09 0,15 -0,0532 

5 55 -1,32 0,09 0,15 -0,0532 

6 55 -1,32 0,09 0,21 -0,1121 

7 60 -0,90 0,18 0,21 -0,0215 

8 60 -0,90 0,18 0,32 -0,1392 

9 60 -0,90 0,18 0,26 -0,0804 

10 60 -0,90 0,18 0,26 -0,0804 

11 65 -0,48 0,32 0,26 0,0508 

12 65 -0,48 0,32 0,56 -0,2433 

13 65 -0,48 0,32 0,56 -0,2433 

14 65 -0,48 0,32 0,56 -0,2433 

15 70 -0,06 0,48 0,56 -0,0834 

16 70 -0,06 0,48 0,56 -0,0834 

17 70 -0,06 0,48 0,56 -0,0834 

18 75 0,36 0,64 0,56 0,0807 

19 75 0,36 0,64 0,56 0,0807 

20 75 0,36 0,64 0,73 -0,0958 

21 75 0,36 0,64 0,73 -0,0958 

22 75 0,36 0,64 0,73 -0,0958 

23 75 0,36 0,64 0,73 -0,0958 

24 80 0,78 0,78 0,73 0,0458 

25 80 0,78 0,78 0,73 0,0458 

26 80 0,78 0,78 0,85 -0,0719 

27 80 0,78 0,78 0,85 -0,0719 

28 80 0,78 0,78 0,85 -0,0719 

29 85 1,19 0,88 0,85 0,0309 

30 85 1,19 0,88 0,91 -0,0279 

31 85 1,19 0,88 0,91 -0,0279 

32 90 1,61 0,95 1,00 -0,0534 

33 90 1,61 0,95 1,00 -0,0534 

34 90 1,61 0,95 1,00 -0,0534 
D = maks{|F(Zi) – S(Zi)|} = 0,0807. 

Dengan taraf nyata 5% dan n = 34 diperoleh D tabel = 0,2332.  

Karena 0,0807 < 0,2332 artinya D hitung < D tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data nilai UTS kelompok kontrol berdistribusi normal.
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Lampiran 17 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL  

(UJI BARTLETT) 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜎2
1 = 𝜎2

2; kedua varian homogen 

H1 : 𝜎2
1 ≠ 𝜎2

2; kedua data tidak homogen. 

Pengujian Hipotesis: 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ
2
 ≥ χ

2
(1-α)(k-1) . 

Rumus yang digunakan uji bartlett dengan statistik chi kuadrat: 

 

   χ
2
 = (ln 10){B – Σ(ni – 1)log si

2
} dengan B = (log s

2
)( Σ(ni – 1)) 

Keterangan: 

χ
2
 :  nilai uji bartlett dengan statistik chi kuadrat 

𝐵  : harga satuan bartlett 

s1
2  : varian nilai hasil belajar kelompok eksperimen 

s2
2 : varian nilai hasil belajar kelompok kontrol 

𝑛𝑖   : banyaknya sampel tiap kelompok 

Dengan rumus s
2
 (varian gabungan dari semua sampel) 

 𝑠2 =
  𝑛1−1 𝑠𝑖

2

  𝑛𝑖−1 
 

Perhitungan:  

Harga-harga yang perlu untuk uji bartlett 

sampel dk 1/dk Si^2 

log 

Si^2 

(dk)log 

Si^2 

1 33 0,0303 142,625 2,154 71,0884 

2 33 0,0303 112,299 2,050 67,6625 

jumlah 63 0,0606     138,751 

 

 

Menghitung varians gabungan dari semua sampel  

𝑠2 =
  𝑛1 − 1 𝑠𝑖

2

  𝑛𝑖 − 1 
=

 33 × 142,625 +  33 × 112,299 

33 + 33
= 126,7943 
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Menghitung harga satuan B 

B =  (log s
2
)( Σ(ni – 1)) = (log 126,7943)(33 + 33) = 2,1031 × 66 = 138,805 

Menghitung nilai χ
2 

χ
2
 = (ln 10){B – Σ(ni – 1)log si

2
} = 2,3026{138,805 – ((33 × 2,1542) + (33 × 2,0504))} 

= 2,3026{138,805 – 138,7509) 

= 2,3026 × 0,0536  

= 0,1236 

Harga χ
2

 dengan taraf nyata 0,05 dan dk = 1 didapat χ
2

0,95(1) = 3,841. 

Karena χ
2
hitung < χ

2
0,95(1) maka H0 diterima. 

Jadi, varian dari kedua data adalah homogen. 
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Lampiran 18 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA NILAI UTS 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL  

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2; Tidak ada perbedaan rata-rata nilai ulangan harian antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2; Ada perbedaan rata-rata nilai ulangan harian kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol 

 

Pengujian Hipotesis: 

Kriteria pengujian: terima H0 jika –t1-0,5α < t < t1-0,5α. 

Rumus yang digunakan : 

 

 






















21

21

11

nn
s

xx
t

 

    (Sudjana; 2005:239) 

Keterangan: 

t  :  uji t 

𝑋1
     : rata-rata nilai awal kelas eksperimen 

𝑋2
     : rata-rata nilai awal kelas kontrol 

𝑛1  : banyaknya sampel kelas eksperimen 

𝑛2  : banyaknya sampel kelas kontrol. 

s : varian gabungan kedua kelompok data  

   
2

11

21

2

22

2
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nn

snsn
s  

Perhitungan:  

       
46,127

23434

62,142134112,3134

2

11

21

2

22

2

112 










nn

snsn
s  

29,1146,1272  ss  
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806,0

34

1

34

1
29,11

74,7072,94

11

21

21 











































nn
s

xx
t  

Pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 66, diketahui nilai t tabel = 2,00 

Karena -2,00 < 0,806 < 2,00 artinya -t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ulangan harian antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol. 
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Lampiran 19 

PENGGALAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Kelas/Semester  :  VIII/2  
Standar Kompetensi    : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

bahan/Alat 
Jenis 

Kegiatan 
Bentuk Tes 

Contoh Instrumen 

5.3 Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas.   

Menentukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum prisma 

 

 

 

Menemukan 

dan 

menggunakan 

rumus untuk 

menghitung luas 

permukaan dan 

volum prisma, 

serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volum 

prisma. 

1. Menemukan rumus 

luas permukaan 

prisma. 

2. Menemukan rumus 

volum prisma. 

3. Menggunakan 

rumus untuk 

menyelesaikan soal. 

 Tanya 

jawab 

 Diskusi 

 Tugas 

individu 

 Tugas 

Produk 

 Pertanyaan 

bermakna 

 Tes Tertulis 

1. Suatu prisma alasnya 

berbentuk segitiga siku-

siku dengan panjang sisi 

6 cm, 8 cm, dan 10 cm, 

serta tinggi prisma 12 

cm. Tentukan luas 

permukaan prisma. 
2. Sebuah prisma alasnya 

berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 

panjang 14 cm dan lebar 

8 cm. Jika tinggi prisma 

16 cm, hitunglah volume 

prisma. 

2 x 40‟ 

 

 

 

 

 

 

Media: 

 Papan tulis 

 Spidol 

 LKPD 

 Alat peraga 

Sumber: 

 Buku teks 

Matematika 

kelas VIII 

Menentukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum limas 

Menemukan 

dan 

menggunakan 

rumus untuk 

menghitung luas 

permukaan dan 

volum limas, 

serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volum limas. 

1. Menemukan rumus 

luas permukaan 

limas. 

2. Menemukan rumus 

volum limas. 

3. Menggunakan 

rumus untuk 

menyelesaikan soal.  

 Tanya 

jawab 

 Diskusi 

 Tugas 

individu 

 Tugas 

Produk 

 Pertanyaan 

bermakna 

 Tes Tertulis 

1. Limas segitiga beraturan 

dengan panjang sisi alas 

8cm dan tinggi sisi 

tegaknya 12 cm. Tentukan 

luas permukaan limas 

segitiga beraturan 

tersebut! 

2. Limas segiempat 

beraturan dengan panjang 

sisi 20cm dan tinggi sisi 

tegak 26cm. Tentukan 

volum limas segiempat 

beraturan tersebut! 

2 x 40‟ 
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (1) 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) /2 (Dua) 

Materi Pokok  : Luas Permukaan dan Volume Prisma 

Pertemuan  : 1(2 x 40 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menemukan rumus luas permukaan prisma. 

2. Menemukan rumus volum prisma. 

3. Menggunakan rumus luas permukaan dan volum prismauntuk menyelesaikan masalah. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui model pembelajaran TPS,  siswa diharapkan dapat menemukan  rumus luas 

permukaan prisma. 

2. Melalui model pembelajaran TPS,siswa diharapkan dapat menemukan  rumus volum prisma. 

3. Melalui model pembelajaran TPS, siswa diharapkan dapat menggunakan rumus luas 

permukaan dan volum prisma untuk menyelesaikan masalah. 

E. Materi Ajar 

Luas permukaan dan volum prisma ( Lampiran 21 ). 

F. Alokasi Waktu  

 Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

G. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas individu. 

H. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam materi ini adalah model pembelajaran TPS. 

I. Pendidikan Karakter Bangsa yang Diharapkan 

1) Disiplin   3) Mandiri   5) Kreatif 

2) Religius   4) Rasa ingin tahu  6) Jujur 
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J. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Standar 

Proses 

PKB Alokasi 

Waktu 

  Kegiatan Pendahuluan  

1. Guru menyiapkan kondisi phisik dan psikis siswa 

agar siap menerima pelajaran. 

a. Guru memulai pelajaran tepat waktu 

b. Guru meminta siswa untuk berdoa apabila 

pada jam pelajaran pertama 

c. Guru menanyakan kehadiran siswa 

d. Siswa diminta untuk mempersiapkan 

perlengkapan yang akan digunakan untuk 

pembelajaran dan guru menanyakan PR. 

2. Guru memberikan motivasi dengan cara 

memperlihatkan bangunan-bangunan historik dan 

terkenal dengan bentuk prisma kepada siswa 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada 

siswa. 

3. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pokok di papan tulis  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

5. Guru memberikan apersepsi dengan membawa 

model prisma tegak, kemudian melalui metode 

tanya jawab mengingat kembali materi 

sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur prisma 

dan materi prasyarat lain yaitu luas persegi 

panjang, luas segitiga, dan volum balok. 

(Lampiran 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

 

 
 

 

Disiplin 

Religius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi tentang menemukan 

rumus luas permukaan prisma tegak dengan 

bantuan alat peraga / gambar / model yang 

berbentuk prisma melalui metode tanya jawab. 

(Lampiran 23). 

2. Siswa menjawab pertanyaan pada LKS yang 

dibagikan guru untuk menemukan rumus luas 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 
 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

60 menit 
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permukaan prisma (Thinking). 

3. Siswa berpasangan dan melanjutkan 

menyelesaikan pertanyaan dan tugas kinerja  

untuk menemukan   rumus luas permukaan 

prisma dengan berdiskusi. (Pairing). 

4. Guru berkeliling kelas untuk mengamati keadaan 

siswa dalam berdiskusi serta membimbing dan 

menilai kinerja produk kelompok. 

5. Salah satu pasangan siswa diminta guru 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

6. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

7. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan latihan soal yang ada di LKS 

dengan berdiskusi (Thinking&Pairing). 

8. Salah satu pasangan siswa diminta guru untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

9. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

10. Guru menyampaikan materi tentang menemukan 

rumus volum prisma dengan bantuan alat peraga / 

gambar / model yang berbentuk prisma melalui 

metode tanya jawab. (Lampiran 23). 

11. Siswa melanjutkan menjawab pertanyaan dalam 

LKS tentang menemukan rumus volum prisma 

(Thinking). 

12. Siswa berpasangan kembali dan melanjutkan 

menyelesaian pertanyaan  untuk menemukan   

rumus volum prisma dengan berdiskusi. 

(Pairing). 

13. Guru berkeliling kelas untuk mengamati keadaan 

siswa dalam berdiskusi serta membimbing 

kelompok. 

14. Satu pasangan siswa diminta guru menyampaikan 

hasil pekerjaannya (Sharing). 

15. Kelompok  lain bersama guru membahas 

 

 

 Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi 
 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

   Elaborasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Mandiri 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 
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hasilnya secara umum (Sharing). 

16. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan latihan soal yang ada di LKS 

dengan berdiskusi (Thinking&Pairing). 

17. Salah satu pasangan siswa diminta guru 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

18. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

19. Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap 

materi luas permukaan dan volume prisma  yang 

dipelajari. 

20. Setelah siswa memahami  bagaimana cara 

menemukan   rumus luas permukaan dan volume 

prisma guru memberikan kuis untuk 

mengevaluasi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan. (Lampiran 26) 

21. Siswa diminta mengerjakan  soal kuis untuk 

menguji pemahaman masing-masing siswa yang 

dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan 

percaya diri.(Lampiran 26) 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejujuran 

dan mandiri 

Kegiatan. Penutup  

1. Siswa bersama–sama guru menarik simpulan 

mengenai rumus permukaan dan volume prisma. 

Kemudian menunjuk salah satu siswauntuk 

mengungkapkannya. 

2. Guru merefleksi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan untuk koreksi pembelajaran 

selanjutnya. 

3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

matematika pada petemuan berikutnya yaitu 

menemukan rumus luas permukaan dan volume 

limas. 

4. Guru memberikan PR pada siswa. (Lampiran 

25). 

5. Siswa merapikan kondisi kelas seperti 

sebelumnya.  

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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6. Siswa berdoa apabila pada jam terakhir  

7. Guru menutup pelajaran tepat waktu. 

Religius  

Disiplin  

 

 

 

K. Sumber / Alat Pembelajaran 

Media / Alat : Papan tulis, buku tulis,bolpoint, LKS, alat peraga, tugas kinerja. 

Sumber Belajar : Buku pelajaran matematika SMP kelas VIII 

L. PENILAIAN  

Teknik  : Tes tertulis, asesmen kinerja 

Bentuk instrumen : Tugas kinerja, latihan soal yang dikemas dalam LKS dan PR. 

 

 

 

  Pekalongan,   Mei  2013 

Mengetahui,                                                          

Guru Mata Pelajaran Matematika    Mahasiswa Penelitian  

   

 

Agus Salim, S.Pd      Dian Septiani 

NIP.          NIM. 4101409053 
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Luas permukaan prisma = (2 × luas alas) + (keliling alas × 

tinggi) 

Lampiran 21 

MATERI AJAR 

 

A. Pengertian Prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang 

sejajar dan kongruen, sedangkan sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang 

yang tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atasnya. 

B. Luas Permukaan Prisma 

 

Perhatikan gambar di samping. Gambar 9.17 (a) menunjukkan 

model prisma segitiga dengan bidang alas dan bidang atas 

berbentuk segitiga. Adapun Gambar 9.17 (b) menunjukkan 

jaring-jaring prisma segitiga tersebut. Kita dapat menentukan 

luas permukaan prisma dari mencari luas jaring-jaring prisma 

tersebut. Dengan kata lain, luas permukaan bangun ruang adalah 

jumlah luas seluruh permukaan bangun ruang tersebut. 

Luas permukaan prisma  

= luas DEF + luas ABC + luas BADE + luas ACFD + luas CBEF 

= luas DEF +  luas ABC  + AB × tinggi prisma + AC× tinggi           

prisma + BC × tinggi prisma 

= luas alas + luas atas + (AB + AC + BC) × tinggi prisma  

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

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Contoh: 

1. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, 

dan 10 cm, serta tinggi prisma 12 cm. Tentukan luas permukaan prisma. 

Penyelesaian: 

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

= (2 × 
2

1
 × a × t) + [(6 + 8 + 10)×12] 

= (2 × 
2

1
 × 6 × 8) + (24 × 12) 

= 48 + 288 

= 336 cm
2
. 

Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 336cm
2
. 
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Volum prisma = luas alas × 

tinggi 

C. Volum Prisma 

 
 

 Gambar 9.20 (a)  menunjukkan sebuah balok ABCD.EFGH. Kita dapat menemukan rumus 

volum prisma dengan membagi balok ABCD.EFGH tersebut menjadi prisma yang ukurannya 

sama. Jika balok ABCD.EFGH dipotong menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua prisma 

segitiga yang kongruen seperti 9.20 (b) dan 9.20 (c). 

Volum prisma ABD.EFH = 
2

1
 × volum balok ABCD.EFGH 

  = 
2

1
 × (AB × BC × FB) 

  = 
2

1
 × luas ABCD × FB 

  = luas ABD × tinggi 

  = luas alas × tinggi. 

Jadi, secara umum rumus volum prisma sebagai berikut. 

 

 

Contoh: 

1. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga sama  kaki dengan alasnya 7 cm dan 

tinggi 10 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, hitunglah volume prisma. 

Penyelesaian: 

Volum prisma = luas alas × tinggi 

 = (
1

2
×  𝑎 ×  𝑡∆) × tinggi 

 = (
1

2
×  7 ×  10) × 12 

 = 420. 

Jadi, volum prisma tersebut adalah 420cm
3
.   
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1. Gambar di atas adalah             1. Gambar di atas adalah  1. Gambar di atas adalah 

bidang ....                                        bidang ....                                           bidang .... 
2. Alasnya   = .... 2. Alasnya   = ....                 2. Alasnya   = .... 

 

3. Tingginya= ....                            3. Tingginya= ....                 3. Tingginya= ....  
 

4. Luasnya  = ....×....×....               4. Luasnya  = ....×....×....  4.Luasnya = ....×....×.... 
 

Jadi segitiga sama kaki yang mempunyai alas=a dan tinggi= t , 
Maka Luasnya = ........X.........X....... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut ini, kemudian isilah titik-titik di bawahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

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

Kompetensi Dasar :  Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas

Tujuan : Peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan dan volum prisma

Nama / NO:  1. 

2. 

Kelas  : 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Dan 

KINERJA SISWA 

Waktu : 30 Menit 

 
LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM PRISMA 

 

KEGIATAN AWAL 

1 

simpulan 

 

D 

C 

B A 

C 

B A 

D 

C 

B A 

D 

Lampiran 22 
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Jadi persegi panjang yang memiliki panjang = pdan lebar = ldan luas =L 

maka L =....X.... 
 

Perhatikan gambar berikut ini, kemudian isilah titik-titik di bawahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Gambar di samping adalah bangun 

.... 

b. Sisi alasnya adalah …..,  

berbentuk  .... 

c. Sisi tutupnya adalah ….., 

berbentuk …. 

d. Apakah sisi alasnya sama dengan sisi 

tutupnya? .... 

e. Tinggi prismanya adalah .... 

f. Sisi tegaknya = …....., ………, dan 

………, berbentuk  .... 

g. Banyak sisi tegaknya = .... 

2 

3 

D 

A B 

C 

C 

B A 

D 

 
1. Gambar di samping adalah bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = ……X…… 

 1. Gambar di samping adalah 

bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = ……X…… 

simpulan 

 

A B 

C 

D E 

F 
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Perhatikan gambar berikut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Materi Pokok : Luas Permukaan Prisma  

Judul    : Jaring-jaring Prisma Tegak Segitiga 

Desain Produk  : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

KINERJASISWA 

4 

K 

L 

M 

N 

P 

Q 

 

1. Gambar di samping adalah bidang  .... 

2. Sisi alasnya adalah …...., berbentuk .... 

3. Sisi tutupnya adalah …….,berbentuk …. 

4. Apakah sisi alasnya sama dengan sisi 

tutupnya? …. 

5. Tinggi prismanya adalah .... 

6. Sisi tegaknya = ………, ………, dan ………, 

berbentuk  .... 

7. Banyaknya sisi tegaknya = …. 

P 

Q 

R S T 
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Alat dan bahan  
Kertas BC  1 lembar, penggaris, pensil, penghapus, gunting, spidol. 

Tugas 

Cara Pembuatan dan Penggunaan 

1. Gambarlah 1 model jaring-jaring prisma tegak segitiga, dengan alas berbentuk segitiga 

sama kaki dengan panjang sisi segitiga 12 cm, 10 cm, 10cm,serta tinggi prisma 20 cm 

menggunakan penggaris. 

2. Gunting gambar tersebut. 

3. Tandai  bagian jaring-jaring yang merupakan alas dan atas, serat sisi tegak prisma dengan 

huruf P, Q, R, S, T. 

4. Berdasarkan sisi alas dan tinggi prisma yang telah ditentukan, hitung luas masing-masing 

bagian jaring-jaring prisma. 

 

Luas alas 

P 1

2
× 𝑎 × 𝑡∆ 

… × … = ⋯ 

Q  … × … = ⋯ 

   . .. 

 

Luas sisi tegak 

R 𝑎 × 𝑡 … × … = ⋯ 

S 𝑠 × 𝑡 … × … = ⋯ 

T .... … 

 

 

 

 ... ... 

 

 

+ 

+ 
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Setelah selesai melaksanakaan kegiatan diatas  perhatikan baris yang berwarna abu-abu. 

a. Luas alas dan atas =  .... 

b. Luas sisi tegak =  .... 

c. Luas permukaan prima = luas alas + ....    

   =… 

d. FAKTA! 

……   adalah luas dari bidang alas prisma segitiga dan  

……   adalah kelilingdari bidang alas prisma segitiga, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

simpulan 

Dipunyai sebuah prisma tegak, 

dengan tinggi prisma = t, luas alas 

prisma = A, dan keliling alas prisma = 

k, luas permukaan prisma = L, maka 

luas permukaan prisma: 

 

L = ( 2 x .... ) + ( .... x .... ) 

 

5 

Menemukan rumus volum prisma 
 

F 

G H 

D 

B 

F F G 

H H 

D D 

C B B A 

F 

G H 

E 

C 

B A 

D 
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Perhatikan gambar balok dan prisma di atas!! 

Balok ABCD.EFGH dibagi dua sama besar oleh bidang BDHF menghasilkan duah buah 

prisma tegak segitiga, yaitu prisma ABD.EFH dan prisma BCD.FGH. 

Volum prisma            = 
2

1
 × volum balok  =  ................. × .... 

         = .... × .... × .... × ....  = ............... × ............ 

= ..... × ................... × .... 
= ................. × .... 

= ............... × ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

simpulan 

Dipunyai sebuah prisma tegak, 

dengan tinggi prisma = t, luas alas 

prisma = A, volum prisma = V, maka 

volum prisma: 

 

V = .... x ..... 

 

F 

G H 

D 

B 
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Soal 
1. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 26 cm 

dan salah satu sisi siku-sikunya 10 cm. Jika luas permukaan prisma 960 cm2, 

tentukan tinggi prisma. 

2. Atap rumah Pak Hari berbentuk prisma alasnya segitiga sama kaki dengan 

ukuran sisi alas 3 m, tinggi 2 m, tinggi prisma 10 m. Jika tiap 1 m
2
 atap terdiri 

atas 9 genteng, berapa buah genteng yang diperlukan Pak Hari untuk membuat 

atap rumah? 

Latihan Soal  
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Lampiran 23 

RUBRIKS PENSKORAN PENILAIAN KINERJA  

MATERI LUAS PERMUKAAN PRISMA 
Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII/ 2 

Materi   : 

Indiaktor Penilaian  

Siswa dapat menentukan rumus luas permukaan prisma 

Petunjuk pengisian 

Isilah kolom kelompok pada tabel dengan kriteria penskoran ( angka 1 sd 4) 

Tabel penskoran: 

No Kelompok Aspek yang Dinilai Skor yang 

Dicapai 

(1-5)* 

Nilai ** 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

Membuat 

jaring-jaring 

sesuai ukuran 

Menghitung luas 

jaring-jaring 

Performa 

1        

2        

...        

Keterangan: 

*    Skor 5:  Siswa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar segitiga sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segi empat benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Membuat bidang yang lain (segitiga kedua / segiempat kedua dan ketiga) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. 

Menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas kedua segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Menghitung luas  ketiga segiempat dengan benar 

menggunakan rumus luas persegi panjang. Menjumlah luas segitiga dan luas segiempat. Membuat kesimpulan tentang rumus luas 

permukaan prisma. 
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Performannya bersih dan rapi. Mampu mempresentasikan dan memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 4:   Siswa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar segitiga sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segi empat benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Membuat bidang yang lain (segitiga kedua / segiempat kedua dan ketiga) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan.. 

Tidak menuliskan / salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas kedua segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Menghitung luas  ketiga segiempat dengan benar 

menggunakan rumus luas persegi panjang. Menjumlah luas segitiga dan luas segiempat. Tidak membuat / salah membuat kesimpulan 

tentang rumus luas permukaan prisma. 

Performannya bersih dan rapi. Tidak mampu mempresentasikan tetapi memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 3:   Siswa menyiapkan alat dan bahan kurang lengkap sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar segitiga sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segi empat benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Tidak membuat / salah dalam membuat bidang yang lain (segitiga kedua / segiempat kedua dan ketiga) sesuai dengan 

ukuran yang diperintahkan. Tidak menuliskan / salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas kedua segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Menghitung luas  ketiga segiempat dengan benar 

menggunakan rumus luas persegi panjang. Tidak / salah menjumlah luas segitiga dan luas segiempat. Tidak membuat / salah 

membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan prisma. 

Performannya bersih dan rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 2:   Siswa menyiapkan alat dan bahan tidak sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar segitiga sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak membuat / salah dalam membuat segi empat benar sesuai 

dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak membuat / salah dalam membuat bidang yang lain (segitiga kedua / segiempat kedua dan 

ketiga) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak menuliskan / salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas kedua segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Tidak / salah dalam menghitung luas  ketiga 

segiempat dengan benar menggunakan rumus luas persegi panjang. Tidak / salah menjumlah luas segitiga dan luas segiempat. Tidak 

membuat / salah membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan prisma. 

Performannya bersih tetapi tidak rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 1:   Siswa tidak menyiapkan alat dan bahan tidak sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Tidak membuat / salah dalam membuat gambar segitiga sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak membuat / salah dalam 

membuat segi empat benar sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak membuat / salah dalam membuat bidang yang lain 

(segitiga kedua / segiempat kedua dan ketiga) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak menuliskan / salah menuliskan 

panjang masing-masing rusuk. 

Tidak / salah menghitung luas kedua segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Tidak / salah dalam menghitung luas  

ketiga segiempat dengan benar menggunakan rumus luas persegi panjang. Tidak / salah menjumlah luas segitiga dan luas segiempat. 
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Tidak membuat / salah membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan prisma. 

Performannya tidak bersih dan tidak rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

**  Skor maksimal : 5 x 4 = 20 

      Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  

20
× 100 

 

*** KARTU STANDAR PENILAIAN 

Nilai Tindak Lanjut 

20-40 Kelompok tersebut gagal melaksanakan tugas kinerja, kemudian diberikan kesempatan untuk 

mengulangi tugas kinerja di rumah. 

45-75 Kelompok cukup berhasil melaksanakan tugas kinerja, kemudian diberikan kesempatan untuk 

membenarkan / mengoreksi kembali pekerjaan yang salah di rumah. 

80-100 Kelompok berhasil melaksanakan tugas kinerja, diberikan latihan atau tugas pengayaan. 
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Lampiran 24 

DESAIN ALAT PERAGA LUAS PERMUKAAN PRISMA 

 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Materi Pokok : PRISMA  

Tujuan  : Siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan prisma. 

 

A. Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Luas Permukaan Prisma. 

B. Bentuk Alat Peraga   

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

Gambar 1. Model Jaring-jaring Prisma Segitiga Beraturan Gambar 2. Model Prisma Segitiga 

Beraturan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Jaring-jaring Alas 

Prisma Segitiga 

 

Gambar 3. Model Jaring-jaring Selimut Prisma   
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C. Alat dan Bahan 

a. Alat 

1) Gunting besar untuk memotong BC yang dilaminating 

2) Gunting untuk memotong seng 

3) Penggaris besi 

4) Cutter 

b. Bahan 

1) Kertas BC yang dilaminating 

2) Seng 

3) Magnet 

4) Lem tembak 

5) Isolasi bening 

 

D. Kegunaan 

Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma, yakni: 

 

 

E. Langkah-langkah Pembuatan 

Ukuran 

Tinggi prisma (panjang persegi panjang) = 20 cm 

Sisi segitiga (lebar persegi panjang) = 15 cm  

(i) Membuat Model Prisma  

Untuk membuat model prisma segitiga beraturan, langkah-langkah 

pembuatannya adalah: 

a. Membuat alas prisma segitiga beraturan yang terbuat dari seng berupa bidang 

segitiga samasisi sebanyak dua buah dan membuat sisi tegak prisma segitiga 

beraturan yang berupa bidang persegi panjang sebanyak tiga buah. 

b. Potong sisi tegak prisma dan alas prisma dengan gunting seng.  

c. Hubungkan potongan-potongan seng tersebut dengan las listrik sedemikian 

sehingga terbentuk model prisma segitiga beraturan. 

Luas Permukaan Prisma = (2 × Luas alas) + Luas sisi tegak 
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d. Setelah tersusun semuanya, terbentuklah model bangun prisma segitiga 

beraturan. 

(ii) Membuat Jaring-jaring Prisma 

Untuk membuat jaring-jaring prisma segitiga beraturan dari kertas bc dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Potonglah kertas BC yang telah dilaminating dengan menggunakan cutter 

sesuai dengan pola. Agar memperoleh hasil potongan yang lurus, gunakanlah 

penggaris besi, kemudian dirapikan dengan guting besar. 

b. Memasang magnet pada potongan-potongan gambar yang sudah dilaminating 

dengan menggunakan lem tembak 

c. Susunlah satu-persatu potongan-potongan tadi menjadi bentuk jaring-jaring 

prisma segitiga. Untuk perekatnya gunakan isolasi bening. 

d. Setelah tersusun semuanya, terbentuknya model jaring-jaring prisma segitiga. 

F. Langkah-langkah Penggunaan 

Untuk menggunakan alat peraga luas permukaan prisma langkah-langkah 

penggunaannya adalah: 

a. Acungkan model prisma yang telah diselimuti dengan jaring-jaring 

prisma, kemudian tanyakan kepada siswa, 

 ”Ini bangun ruang apa anak-anak?” (prisma segitiga beraturan) 

 ”Berbentuk apakah alasnya?” (bidang segitiga) 

 ”Berbentuk apakah tutupnya?” (bidang segitiga) 

 ”Berbentuk apakah sisi tegaknya?” (bidang persegi panjang) 

b. Lepaskanlah jaring-jaring tersebut dari model prisma, tempelkan pada 

papan tulis, lalu tanyakan pada siswa, ”Terdiri dari bangun datar apa 

sajakah jaring-jaring prisma ini?” (tiga buah bidang persegi panjang 

dan dua buah bidang segitiga), “Apakah kedua segitiga ini sama?”, 

untuk menunjukkannya bisa dengan meminta salah satu siswa untuk 

menghimpitkannya dan mintalah siswa tersebut untuk menyimpulkan 

apakah keduanya sama, dan “Apakah ketiga persegi panjang ini sama?”, 

untuk menunjukkannya bisa dengan meminta salah satu siswa untuk 

menghimpitkannya dan mintalah siswa tersebut untuk menyimpulkan 

apakah keduanya sama. 
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c. “Perhatikan model prisma ini”, guru mengangkat model prisma 

“Berapakah luas permukaan prisma ini?” (luas alas + luas tutup + (3 × 

luas segitiga)) 

d. Guru kembali menunjukkan model prisma dan membuat kesempatan 

bersama siswa, “luas alas = luas tutup dan 3 × luas segitiga = luas sisi 

tegak“. 

e. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus luas 

permukaan prisma, “Untuk semua prisma berlaku rumus luas permukaan 

prisma = (2 × luas alas) + jumlah luas sisi tegak prisma”. 
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Lampiran 25 

DESAIN ALAT PERAGA VOLUM PRISMA 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Materi Pokok : PRISMA  

Tujuan  : Siswa dapat menemukan rumus 

volum prisma. 

 

G. Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Volum Prisma. 

H. Bentuk Alat Peraga   

 

  

 

 

 

          

 

 

Gambar 1. Model Balok yang tersusun dari Gambar 2. Model dua Prisma Segitiga 

dua Prisma Segitiga Beraturan  Beraturan 

                

I. Alat dan Bahan 

c. Alat 

1) Gunting besar untuk memotong mika tebal 

2) Penggaris besi 

3) Cutter 

d. Bahan 

1) Mika tebal 

2) Isolasi bening 

 

J. Kegunaan 

Siswa dapat menemukan rumus volum prisma, yakni: 

Volum Prisma = Luas alas × tinggi 
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K. Langkah-langkah Pembuatan 

Ukuran 

Tinggi prisma = 20 cm 

Alas prisma : segitiga dengan alas 15cm dan tinggi 10cm. 

 

Membuat dua model prisma segitiga dari mika tebal, masing-masing prisma 

segitiga dibuat menurut langkah sebagai berikut : 

a. Membuat alas prisma segitiga yang terbuat dari mika tebal berupa bidang 

segitiga sebanyak dua buah dengan ukuran panjang sisi bidang segitiga 

tersebut 10 cm, 15 cm, 5 13 𝑐𝑚 

b. Membuat sisi tegak prisma segitiga yang berupa bidang persegi panjang 

sebanyak tiga buah yang dibuat dari seng dengan ukuran: 

Persegi panjang 1: panjang = 20 cm dan lebar = 10 cm 

Persegi panjang 2: panjang = 20 cm dan lebar = 15 cm 

Persegi panjang 3: panjang = 20 cm dan lebar = 5 13 𝑐𝑚  

c. Potong mika tebal sesuai pola dengan menggunakan gunting besar..  

d. Hubungkan potongan-potongan mika tebal tersebut dengan isolasi bening 

sedemikian sehingga terbentuk model prisma segitiga. 

e. Ulangi langkah a-d untuk membuat prisma segitiga yang kedua. 

 

L. Langkah-langkah Penggunaan 

Untuk menggunakan alat peraga volum prisma langkah-langkah 

penggunaannya adalah: 

a. Acungkan model balok yang tersusun dari dua buah model prisma segitiga 

yang digabungkan, kemudian tanyakan kepada siswa, 

 ”Ini bangun ruang apa anak-anak?” (balok) 

 ”Berbentuk apakah alasnya?” (bidang persegi panjang) 

 ”Berbentuk apakah tutupnya?” (bidang persegi panjang) 
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 ”Berbentuk apakah sisi tegaknya?” (bidang persegi panjang) 

b. Lepaskanlah penghubung antar kedua prisma segtiga, lalu tanyakan pada 

siswa, ”Terdiri dari bangun ruang apa sajakah bangun ruang balok ini?” 

(dua buah prisma segitiga),  

c. “Perhatikan model prisma ini”, guru mengangkat model prisma 

“Berapakah volum prisma ini?” (½ × volum balok). 

d. Guru membimbing siswa mengaitkan hubungan antara volum prisma dan 

volum balok sampai siswa dapat menemukan rumus volum prisma. 

e.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus volum 

prisma, “Untuk semua prisma berlaku rumus volum prisma =  luas alas × 

tinggi”. 
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Lampiran 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PR 

 

1. Sebuah prisma tegak memiliki volum 450cm
3
. Alas prisma 

tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-

sikunya 5cm dan 12cm. Hitung tinggi prisma tersebut. 

2. Prisma segiempat memiliki panjang p, lebar l, tinggi t dan 

volum V1. Jika prisma kedua memiliki panjang 2p, lebar l, 

tinggi 3t dan volum V2, tentukan V1:V2.  

Nama : …………………… 

No. : …………………… 

Kelas : …………………… 
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Lampiran 27 

KISI-KISI KUIS 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATERI POKOK : PRISMA 

WAKTU   : 5 menit 

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

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma dan limas. 

Indikator  :5.3.1 Menggunakan rurmus untuk menghitung luas permukaan dan volum prisma tegak. 

URAIAN MATERI INDIKATOR SOAL 
PERILAKU 

YANG DIUKUR 

BANYAK 

BUTIR 

NOMOR 

BUTIR 

BENTUK 

TES 

 Luas permukaan prisma  

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

 Volum prisma  

= luas alas × tinggi 

1. Jika sebuah makanan berbentuk 

prisma diketahui luas permukaan 

dan panjang sisi-sisi alasnya, maka 

siswa dapat menentukan volum 

makanan tersebut. 

Pemahaman 

konsep 

1 1 Uraian 
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Lampiran 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Jawaban: 

 
1.  .............................................................................................................................. 

 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

KUIS 1 
Waktu : 10 Menit  

1. Andi membeli coklat yang berbentuk prisma segitiga, bungkus 
coklat tersebut mempunyai luas permukaan 344 cm2, jika 
alasnya merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 6 
cm dan sisi miring 5cm, berapa volum coklat yang dibeli Andi? 

  

5 cm 

6 cm 

Nama : …………………… 

No. : …………………… 

Kelas : …………………… 
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Lampiran 29 

 KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

A. KUIS 

NO KUNCI JAWABAN SKOR 

1 Diketahui: prisma dengan alas segitiga sama kaki, 

 Luas permukaan = 344 cm
2
 

 Sisi alas prisma = 6cm 

 Sisi miring alas prisma = 5 cm. 

Ditanyakan: Volum prisma 

2 

Jawab: 

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

344 = 2 × 
2

1
 × a × t + (5 + 5 + 6)× tp  

344 = 2 × 
2

1
 × 6 × ( 52 − 32) + 16 × tp 

344 = 2 × 
2

1
 × 6 × 4 + 16 × tp 

344 = 24 + 16  tp 

344 – 24= 16 tp 

320 = 16 tp 

tp = 
16

320
 

tp = 20cm 

4 

Volum prisma = luas alas × tinggi 

= 
2

1
 × a × t ×  tp 

= 
2

1
 × 6 × 4 ×  20 

= 240cm
3
. 

3 

Jadi, volum prisma tersebut adalah 240cm
3
. 1 

TOTAL SKOR 10 

 

 Nilai akhir = 100
10


totalskor
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Lampiran 30 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  

 

Uji Coba Ke-  : ………………………... 

Nama Pengamat : ……………………….. 

Hari/ Tanggal  : ……………………….. 

 

Petunjuk : Berilah Penilaian Anda dengan memberikan tanda chek (√ ) pada kolom 

yang sesuai! 

No Aktivitas yang diamati 
Skor  

Ya Tidak 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

Kegiatan Awal 

Tingkat kesiapan siswa dalam mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Respon siswa saat guru menggali pengetahuan 

prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Perhatian siswa saat guru menyampaikan materi dan 

memanipulasi alat peraga.. 

Keaktifan dan kemandirian siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Keaktifan dan kemandirian siswa dalam mengerjakan 

LKSdan tugas kinerja. 

Keaktifan siswa bertanya kepada teman/guru tentang 

hal-hal yang kurang jelas. 

Perhatian siswa terhadap siswa yang melakukan 

presentasi, bertanya, memberi tanggapan atau 

menyanggah. 

Kemampuan siswa menyelesaikan soal. 

Kejujuran siswa dalam mengerjakan soal kuis. 

Kegiatan Penutup 
Keterlibatan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa merapikan kondisi kelas seperti sebelumnya. 
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Penilaian : 

Persentase kemampuan guru dalam pengelolaan kelas = 
10

""YakolomceklisJml
 x 100% 

Kriteria : 

Persentase  < 50% : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas tidak baik. 

Persentase  50% - 59%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas kurang baik 

Persentase  60% - 69%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas cukup baik 

Persentase  70% - 84%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas baik 

Persentase 85% - 100%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas sangat baik  
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Lampiran 31 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran  

 

Uji Coba Ke-  : ………………………... 

Nama Pengamat : ……………………….. 

Hari/ Tanggal  : ……………………….. 

 

Petunjuk : Berilah Penilaian Anda dengan memberikan tanda chek (√ ) pada kolom 

yang sesuai! 

No Aktivitas yang diamati 
Skor  

Ya Tidak 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

 

 

Kegiatan Awal 

Membuka pelajaran dengan memberi salam dan 

memimpin doa. 

Menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa. 

Menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

Menggali pengetahuan prasyarat siswa melalui 

pertanyaan. 

Merangsang siswa dengan menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan materi. 

Kegiatan Inti 

Menyampaikan materi. 

Mengelola penyajian materi dengan menggunakan alat 

peraga. 

Mengelola kelas saat siswa memanipulasi alat peraga. 

Membimbing siswa untuk membentuk kelompok 

pasangan. 

Peran guru dalam membimbing siswa mengerjakan 

LKS. 

Melakukan penilaian kinerja siswa. 

Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil 

belajarnya. 

Memberikan penghargaan terhadap usaha hasil belajar 

siswa. 

Memberikan kuis. 

Kegiatan Penutup 

Membimbing siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

Memberikan PR. 

Mengingatkan tentang materi pertemuan selanjutnya. 

Menutup pelajaran dengan mengucap salam dan 

memimpin doa. 
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Penilaian : 

Persentase kemampuan guru dalam pengelolaan kelas = 
maksimalskorJml

totalskor
 x 100% 

Kriteria : 

Persentase  < 50% : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas tidak baik. 

Persentase  50% - 59%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas kurang baik 

Persentase  60% - 69%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas cukup baik 

Persentase  70% - 84%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas baik 

Persentase 85% - 100%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas sangat baik  
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Lampiran 32 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (2) 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) /2 (Dua) 

Materi Pokok  : Luas Permukaan dan Volume Limas 

Pertemuan  : 1(2 x 40 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Menemukan rumus volum limas. 

3. Menggunakan rumus luas permukaan dan volum limas untuk menyelesaikan masalah. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui model pembelajaran TPS,  siswa diharapkan dapat menemukan  rumus luas 

permukaan limas. 

2. Melalui model pembelajaran TPS,siswa diharapkan dapat menemukan  rumus volum limas. 

3. Melalui model pembelajaran TPS, siswa diharapkan dapat menggunakan rumus luas 

permukaan dan volum limas untuk menyelesaikan masalah. 

E. Materi Ajar 

Luas permukaan dan volum limas ( Lampiran 33 ). 

F. Alokasi Waktu  

 Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

G. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas individu. 

H. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam materi ini adalah model pembelajaran TPS. 

I. Pendidikan Karakter Bangsa yang Diharapkan 

1) Disiplin   4) Mandiri 

2) Religius   5) Rasa ingin tahu 

3) Kreatif   6) Jujur 
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J. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Standar 

Proses 

PKB Alokasi 

Waktu 

  Kegiatan Pendahuluan  

1. Guru menyiapkan kondisi phisik dan psikis 

siswa agar siap menerima pelajaran. 

a. Guru memulai pelajaran tepat waktu 

b. Guru meminta siswa untuk berdoa apabila 

pada jam pelajaran pertama 

c. Guru menanyakan kehadiran siswa 

d. Siswa diminta untuk mempersiapkan 

perlengkapan yang akan digunakan untuk 

pembelajaran dan guru menanyakan PR. 

2. Guru memberikan motivasi dengan cara 

memperlihatkan bangunan-bangunan historik dan 

terkenal dengan bentuk limas kepada siswa untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. 

3. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pokok di papan tulis  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

5. Guru memberikan apersepsi dengan membawa 

model limas tegak, kemudian melalui metode 

tanya jawab mengingat kembali materi 

sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur limas dan 

materi prasyarat lain yaitu luas persegi, luas 

segitiga, dan volum kubus. (Lampiran 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

 

 
 

 

Disiplin 

Religius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi tentang menemukan 

rumus luas permukaan limas tegak dengan 

bantuan alat peraga / gambar / model yang 

berbentuk limas melalui metode tanya jawab. 

(Lampiran 35). 

2. Siswa menjawab pertanyaan pada LKS yang 

dibagikan guru untuk menemukan rumus luas 

permukaan limas (Thinking). 

3. Siswa berpasangan dan melanjutkan 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 
 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

menyelesaikan pertanyaan dan tugas kinerja  

untuk menemukan   rumus luas permukaan limas 

dengan berdiskusi. (Pairing). 

4. Guru berkeliling kelas untuk mengamati keadaan 

siswa dalam berdiskusi serta membimbing dan 

menilai kinerja produk kelompok. 

5. Salah satu pasangan siswa diminta guru 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

6. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

7. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan latihan soal yang ada di LKS 

dengan berdiskusi (Thinking&Pairing). 

8. Salah satu pasangan siswa diminta guru untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

9. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

10. Guru menyampaikan materi tentang menemukan 

rumus volum limas dengan bantuan alat peraga / 

gambar / model yang berbentuk limas melalui 

metode tanya jawab. (Lampiran 35). 

11. Siswa melanjutkan menjawab pertanyaan dalam 

LKS tentang menemukan rumus volum limas 

(Thinking). 

12. Siswa berpasangan kembali dan melanjutkan 

menyelesaian pertanyaan  untuk menemukan   

rumus volum limas dengan berdiskusi. (Pairing). 

13. Guru berkeliling kelas untuk mengamati keadaan 

siswa dalam berdiskusi serta membimbing 

kelompok. 

14. Satu pasangan siswa diminta guru menyampaikan 

hasil pekerjaannya (Sharing). 

15. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

16. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan latihan soal yang ada di LKS 

 Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi 
 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

   Elaborasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi  

Mandiri 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 
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dengan berdiskusi (Thinking&Pairing). 

17. Salah satu pasangan siswa diminta guru 

menyampaikan hasil pekerjaannya (Sharing). 

18. Kelompok  lain bersama guru membahas 

hasilnya secara umum (Sharing). 

19. Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap 

materi luas permukaan dan volume limas  yang 

dipelajari. 

20. Setelah siswa memahami  bagaimana cara 

menemukan   rumus luas permukaan dan volume 

limas guru memberikan kuis untuk mengevaluasi 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

(Lampiran 38) 

21. Siswa diminta mengerjakan  soal kuis untuk 

menguji pemahaman masing-masing siswa yang 

dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan 

percaya diri.(Lampiran 38) 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejujuran 

dan mandiri 

Kegiatan. Penutup  

1. Siswa bersama–sama guru menarik simpulan 

mengenai rumus permukaan dan volume limas. 

Kemudian menunjuk salah satu siswa untuk 

mengungkapkannya. 

2. Guru merefleksi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan untuk koreksi pembelajaran 

selanjutnya. 

3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

matematika pada petemuan berikutnya yaitu 

menemukan rumus luas permukaan dan volume 

limas. 

4. Guru memberikan PR pada siswa. (Lampiran 

37). 

5. Siswa merapikan kondisi kelas seperti 

sebelumnya.  

6. Siswa berdoa apabila pada jam terakhir  

7. Guru menutup pelajaran tepat waktu. 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

Disiplin  

10 menit 
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K. Sumber / Alat Pembelajaran 

Media / Alat : Papan tulis, buku tulis,bolpoint, LKS, alat peraga, tugas kinerja. 

Sumber Belajar : Buku pelajaran matematika SMP kelas VIII 

L. PENILAIAN  

Teknik  : Tes tertulis, asesmen kinerja 

Bentuk instrumen : Tugas kinerja, latihan soal yang dikemas dalam LKS dan PR. 

 

 

 

  Pekalongan,   Mei  2013 

Mengetahui,                                                          

Guru Mata Pelajaran Matematika    Mahasiswa Penelitian  

   

 

Agus Salim, S.Pd      Dian Septiani 

NIP.          NIM. 4101409053 
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Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

Lampiran 33 

MATERI AJAR 

A. Luas Permukaan Limas 

Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan bangun 

ruang tersebut. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, perhatikan bentuk dan 

banyak sisi bangun ruang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Gambar 9.18. Gambar 9.18 (a) menunjukkan limas segi empat T.ABCD 

dengan alas berbentuk persegi panjang. Adapun Gambar 9.18 (b) menunjukkan jaring-jaring 

limas segiempat tersebut. Kita dapat menentukan luas permukaan limas dari mencari luas 

jaring-jaring limas tersebut. 

Luas permukaan limas = luas persegi ABCD + luas TAB + luas TBC + luas TCD + 

luas TAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas sebagai berikut. 

 

 

Contoh: 

1. Diketahui alas sebuah limas T.ABCD berbentuk persegi dengan panjang rusuk 10cm dan tinggi 

limas 12cm. Hitunglah luas permukaan limas. 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

F E 

D C 

B A 

T 
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Luas alas limas = luas persegi ABCD 

= 1010 

= 100 cm
2
. 

Panjang EF = 
2

1
AB = 

2

1
10 = 5 cm. 

Perhatikan bahwa TEF siku-siku. Karena TEF siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras, 

sehingga 

TF
2
 = TE

2
 + EF

2
 

= 12
2
 + 5

2
 

= 144 + 25 

=169 

TF  = 169 = 13cm. 

Luas TAB = luas TBC = luas TCD = luas TAD 

Luas TBC = 
2

1
BCTF 

 = 
2

1
1013 = 65cm

2
. 

Luas permukaan limas = luas alas ABCD + (4 luas TAB) 

 = 100cm
2
 + (465)cm

2 

 = 100 cm
2
 + 260cm

2
 = 360 cm

2
. 

Jadi luas permukaan limas T.ABCD adalah 360cm
2
. 

 

B. Volum Limas 
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Gambar 9.22 (a) menunjukkan sebuah kubus yang panjang rusuknya 2a. Keempat 

diagonal ruangnya berpotongan di sati titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk enam buah limas 

yang kongruen seperti gambar 9.22 (b). 

Volum limas = 
6

1
× volum kubus 

= 
6

1
× 2a × 2a × 2a 

= 
6

1
× (2a)

2
 ×  2a 

= 
3

1
× (2a)

2
 ×  a 

= 
3

1
× luas alas ×  tinggi 

Jadi, dapat disimpulkan untuk setiap limas beerlaku rumus: 

 

       

 

Contoh: 

1. Limas segiempat beraturan dengan panjang sisi 20cm dan tinggi 15cm. Tentukan volum limas 

segiempat beraturan tersebut!  

Penyelesaian: 

Volum limas = 
3

1
× luas alas ×  tinggi 

= 
3

1
× (sisi × sisi) × tinggi 

= 
3

1
× (20 × 20) × 15 

= 2.000cm
3
. 

Jadi, volum limas tersebut adalah 2.000cm
3
. 

 

 

Volum limas = = 
3

1
× luas alas ×  tinggi 
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM PRISMA 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut ini, kemudian isilah titik-titik di sampingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

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

Kompetensi Dasar :  Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, 
dan limas

Tujuan : Peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan dan volum 
limas

Nama / NO:  1. 

2. 

Kelas  : 

 

KEGIATAN AWAL 

1 

LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM LIMAS 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Dan 

KINERJA SISWA 

Waktu : 30 Menit 

 

 

 

 

a A B 

C 

t 

Jika segitiga ABC dengan alas a, tinggi t dan 

luas segitiga  L, maka , 
            L = .......    
 

s A B 

s 

D C 

Jika segitiga ABC dengan panjang sisi s 

dan luas persegi  L, maka , 
            L = ....... 

Lampiran 34 
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)  

 

 

 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Gambar di samping adalah 

bangun .... 

i. Sisi alasnya adalah ...... , 

berbentuk ...... 

j. Tinggi limasnya adalah ..... 

k. Sisi-sisi tegaknya adalah 

......, ......, ......., dan ....... 

berbentuk ....... 

l. Banyak sisi tegaknya = ... 

2 

 
E 

F 

D C 

B A 

T 

P 

Q 

N 

M 

L 

K 

O 

m. Gambar di samping 

adalah bangun .... 

n. Sisi alasnya adalah 

...... , berbentuk ...... 

o. Tinggi limasnya 

adalah ..... 

p. Sisi-sisi tegaknya 

adalah ......, ......, ......., 

dan ....... berbentuk 

....... 

q. Banyak sisi tegaknya = 

... 
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Sub Materi Pokok : Luas Permukaan Prisma  

Judul    : Jaring-jaring Limas 

Desain Produk  : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan bahan  
Kertas BC  1 lembar, penggaris, pensil, penghapus, gunting, spidol. 

Tugas 

Cara Pembuatan dan Penggunaan 

5. Gambarlah 1 model jaring-jaring limas T.ABCD, dengan panjang AB 12 cm, panjang TA 

10 cm menggunakan penggaris. 

6. Gunting gambar tersebut. 

7. Berdasarkan sisi alas dan tinggi prisma yang telah ditentukan, hitung luas masing-masing 

bagian jaring-jaring limas. 

Luas ABCD 𝑠 × 𝑠 … × … = ⋯ 

KEGIATAN INTI 

KINERJASISWA 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 
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TAB … … 

TBC … … 

TCD … … 

TAD … … 

  … 

 

. .. 

 

 

Perhatikan tabel di atas. 

e. Luas alas =  ....  

f. Luas sisi tegak =  .... 

g. Luas permukaan limas = luas alas + ....    

   = … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

simpulan 

Dipunyai sebuah limas, dengan tinggi 

sisi alas = s, tinggi sisi tegak = tsisi , 

luas permukaan prisma = L, maka 

luas permukaan prisma: 

 

L =        ....       +       .... 

        =      ... 

 

5 

+ 

 
E 

F 

D C 

B A 

T 
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Perhatikan gambar kubus dan limas di atas! 

Kubus dengan panjang rusuk 2a, keempat diagonal ruangnya berpotongan di satu titik, 

yaitu titik T, sehingga terbentuk enam buah limas dengan panjang sisi alas 2a dan tinggi 

limas a. 

Volum limas         = 
6

1
× volum kubus 

= ..... × ..... × ..... × .....  

= ..... × (.....) 2 × ..... 

= ...... × (.....) 2 × ..... 

= ...... × .................. × .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan rumus volum limas 
 

 
 

simpulan 

Dipunyai sebuah limas, dengan tinggi 

= t, sisi alas = a, luas alas limas = A, 

volum prisma = V, maka volum 

prisma: 

V = .... x ..... 

 

a 

2a 

2a 

2a 

T 
a 

2a 

2a 

T 

 

t 

a 

a 
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Soal 
3. Diketahui volum sebuah limas adalah 560cm

3
 dan tingginya 12cm. Berapakah 

luas alasnya? 

4. Sebuah miniatur piramida dengan ukuran tinggi 30 cm, sisi alas 40 cm. Jika 

miniatur tersebut akan diisi dengan gliter hias (sejenis pasir warna-warni), 

berapa volume gliter untuk mengisi miniatur piramida hingga penuh? 

Latihan Soal  
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Lampiran 35 

RUBRIKS PENSKORAN PENILAIAN KINERJA  

MATERI LUAS PERMUKAAN LIMAS 
Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII/ 2 

Materi   : 

Indiaktor Penilaian  

Siswa dapat menentukan rumus luas permukaan limas 

Petunjuk pengisian 

Isilah kolom kelompok pada tabel dengan kriteria penskoran ( angka 1 sd 4) 

Tabel penskoran: 

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Skor yang 

Dicapai 

(1-5)* 

Nilai ** 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

Membuat 

jaring-jaring 

sesuai ukuran 

Menghitung luas 

jaring-jaring 

Performa 

1        

2        

...        

Keterangan: 

*    Skor 5:  Siswa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar persegi sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segitiga benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Membuat bidang yang lain (segitiga kedua dst) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Menuliskan panjang 

masing-masing rusuk. 

Menghitung luas persegi dengan benar menggunakan rumus persegi. Menghitung luas keempat segitiga dengan benar menggunakan 

rumus luas segitiga. Menjumlah persegi dan luas segitiga. Membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan limas. 

Performanya bersih dan rapi. Mampu mempresentasikan dan memahami tentang apa yang ditampilkan. 
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     Skor 4:   Siswa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar persegi sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segitiga benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Membuat bidang yang lain (segitiga kedua dst) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak / salah menuliskan 

panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas persegi dengan benar menggunakan rumus persegi. Menghitung luas keempat segitiga dengan benar menggunakan 

rumus luas segitiga. Menjumlah persegi dan luas segitiga. Tidak / salah dalam membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan 

limas. 

Performanya bersih dan rapi. Tidak mampu mempresentasikan tetapi memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 3:   Siswa menyiapkan alat dan bahan kurang lengkap sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Membuat gambar persegi sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Membuat segitiga benar sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Tidak / salah dalam membuat bidang yang lain (segitiga kedua dst) sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak / 

salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas persegi dengan benar menggunakan rumus persegi. Menghitung luas keempat segitiga dengan benar menggunakan 

rumus luas segitiga. Tidak / salah menjumlah persegi dan luas segitiga. Tidak / salah dalam membuat kesimpulan tentang rumus luas 

permukaan limas. 

Performanya bersih dan rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 2:   Siswa menyiapkan alat dan bahan tidak sesuai dengan petunjuk pada LKS.  

Membuat gambar persegi sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak / salah dalam membuat segitiga benar sesuai dengan 

ukuran yang diperintahkan. Tidak / salah dalam membuat bidang yang lain (segitiga kedua dst) sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Tidak / salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Menghitung luas persegi dengan benar menggunakan rumus persegi. Tidak / salah dalam menghitung luas keempat segitiga dengan 

benar menggunakan rumus luas segitiga. Tidak / salah menjumlah persegi dan luas segitiga. Tidak / salah dalam membuat 

kesimpulan tentang rumus luas permukaan limas. 



162 

 

 

 

Performanya bersih tetapi tidak rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

     Skor 1:   Siswa tidak menyiapkan alat dan bahan tidak sesuai dengan petunjuk pada LKS. 

Tidak / salah membuat gambar persegi sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak / salah dalam membuat segitiga benar sesuai 

dengan ukuran yang diperintahkan. Tidak / salah dalam membuat bidang yang lain (segitiga kedua dst) sesuai dengan ukuran yang 

diperintahkan. Tidak / salah menuliskan panjang masing-masing rusuk. 

Tidak / salah menghitung luas persegi dengan benar menggunakan rumus persegi. Tidak / salah dalam menghitung luas keempat 

segitiga dengan benar menggunakan rumus luas segitiga. Tidak / salah menjumlah persegi dan luas segitiga. Tidak / salah dalam 

membuat kesimpulan tentang rumus luas permukaan limas. 

Performanya tidak bersih dan tidak rapi. Tidak mampu mempresentasikan dan tidak memahami tentang apa yang ditampilkan. 

**  Skor maksimal : 5 x 4 = 20 

      Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  

20
× 100 

 

KARTU STANDAR PENILAIAN 

Nilai Tindak Lanjut 

20-40 Kelompok tersebut gagal melaksanakan tugas kinerja, kemudian diberikan kesempatan untuk 

mengulangi tugas kinerja di rumah. 

45-75 Kelompok cukup berhasil melaksanakan tugas kinerja, kemudian diberikan kesempatan untuk 

membenarkan / mengoreksi kembali pekerjaan yang salah di rumah. 

80-100 Kelompok berhasil melaksanakan tugas kinerja, diberikan latihan atau tugas pengayaan. 
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Lampiran 36 

DESAIN ALAT PERAGA LUAS PERMUKAAN LIMAS  

Satuan Pendidikan :  SMP 

Kelas / Semester :  VIII / 2  

Materi Pokok  :  Limas 

Tujuan  : Siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan limas 

A. Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Luas Permukaan Limas. 

 

B. Bentuk Alat Peraga 

 

 

 

 

(i) (ii) 

 

C. Bahan dan alat 

a. Bahan : 

1) Seng ukuran 70cm x 70 cm. 

2) BC dilaminating ukuran 70 cm x 70 cm. 

3) Isolasi bening “panfik” (1 gulung). 

4) Kertas karton ukuran 70 cm x 70 cm. 

5) Lem tembak. 

6) Magnet. 

b. Alat: 

1) Gunting untuk memotong seng. 

2) Gunting besar untuk memotong BC yang dilaminating. 

3) Penggaris besi ukuran  60 cm. 
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D. Kegunaan 

Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas,   yakni: 

 

 

 

E. Cara Membuat 

(i) Membuat Model Limas  

Untuk membuat model limas segiempat beraturan, langkah – langkah 

pembuatannya adalah : 

a. Potonglah seng menggunakan gunting seng sesuai dengan ukuran yang 

dibutuhkan. Agar memperoleh hasil potongan yang sesuai, gunakanlah model 

limas segiempat di kertas karton sebagai ukuran. 

b. Susunlah satu - persatu potongan – potongan tadi menjadi bangun limas 

segiempat beraturan  . Untuk merekatkan setiap potongan digunakan las listrik. 

c. Setelah tersusun semuanya, terbentuklah model bangun limas segiempat 

beraturan. 

(i) Membuat Jaring-jaring Limas 

Untuk membuat model jaring-jaring limas segiempat beraturan langkah – langkah 

pembuatannya adalah : 

a. Potonglah BC yng sudah dilaminating dengan menggunakan cutter sesuai 

dengan pola. Agar memperoleh hasil potongan yang lurus, gunakanlah 

penggaris besi, kemudian dirapikan dengan gunting besar. 

b. Rekatkan magnet pada setiap bagian juring limas dengan menggunakan lem 

tembak. 

c. Susunlah satu-persatu potongan–potongan tadi menjadi bentuk juring limas 

segiempat beraturan. Untuk perekatnya gunakan isolasi bening “panfik”. 

d. Setelah tersusun semuanya, terbentuklah model juring limas segiempat 

beraturan. 

Luas Permukaan Limas = Luas alas + Luas sisi tegak 
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F. Cara Menggunakan 

Untuk menggunakan alat peraga luas permukaan limas langkah-langkah 

penggunaannya adalah: 

a. Acungkan model limas segi empat beraturan yang telah diselimuti dengan 

jaring-jaring limas segiempat beraturan. Kemudian tanyakan kepada peserta 

didik,”Disebut bangun ruang apakah ini?”(limas segiempat beraturan), 

“Berbentuk apakah alasnya ?” (bidang persegi), dan “Berbentuk apakah sisi 

tegak limas tersebut?”(bidang segitiga beraturan) 

b. Lepaskanah jarring-jaring limas dari model limas, tempelkan pada papan tulis, 

lalu tanyakan kepada siswa ,”Terdiri dari bangun datar apa sajakah jaring-

jaring limas ini?” (1 buah bidang persegi dan 4 buah bidang  segitiga), 

”Apakah keempat bidang segitiga ini sama?”, untuk menunjukkannya bisa 

dengan meminta salah satu siswa untuk menghimpitkannya dan mintalah siswa 

tersebut untuk menyimpulkan apakah keduannya sama. 

c. “Perhatikan model limas ini”, guru mengangkat model limas “Berapakah luas 

permukaan limas ini?” (luas persegi + 4× luas segitiga)  

d. Guru kembali menunjukkan model limas dan membuat kesepakatan bersama 

siswa,”luas persegi = luas alas dan 4×luas segitiga = luas sisi tegak”.  

e. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus luas 

permukaan limas, “Untuk semua limas berlaku rumus luas permukaan limas = 

luas alas + jumlah luas sisi tegak limas”. 

 

1
5
9
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Lampiran 37 

DESAIN ALAT PERAGA VOLUM LIMAS 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Materi Pokok : LIMAS 

Tujuan  : Siswa dapat menemukan rumus 

volum limas. 

 

A. Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Volum Limas. 

B. Bentuk Alat Peraga   

 

  

 

 

 

          

 

 

 

Gambar 1. Model kubus yang tersusun dari Gambar 2. Model Limas Segiempat 

enam Limas Segiempat Beraturan  Beraturan 

                

C. Alat dan Bahan 

e. Alat 

1) Gunting besar untuk memotong mika tebal 

2) Penggaris besi 

3) Cutter 

f. Bahan 

1) Mika tebal 

2) Isolasi bening 

D. Kegunaan 

Siswa dapat menemukan rumus volum prisma, yakni: 

Volum Prisma = 
3

1
 × Luas alas × tinggi 
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E. Langkah-langkah Pembuatan 

Ukuran 

Tinggi limas = 7,5 cm 

Alas limas : 15cm × 15cm. 

 

Membuat enam model limas segiempat dari mika tebal, masing-masing limas 

segiempat dibuat menurut langkah sebagai berikut : 

a. Membuat alas limas segiempat yang terbuat dari mika tebal berupa bidang 

persegi sebanyak satu buah dengan ukuran panjang sisi 15cm × 15cm. 

b. Membuat sisi tegak limas segiempat yang berupa bidang segitiga sama kaki 

sebanyak empat buah yang dibuat dari mika tebal dengan ukuran:  

alas = 15cm dan tinggi = 7,5 2 cm. 

c. Potong mika tebal sesuai pola dengan menggunakan gunting besar..  

d. Hubungkan potongan-potongan mika tebal tersebut dengan isolasi bening 

sedemikian sehingga terbentuk model prisma segitiga. 

e. Ulangi langkah a-d untuk membuat limas segiempat yang kedua sampai yang 

keenam. 

 

F. Langkah-langkah Penggunaan 

Untuk menggunakan alat peraga volum limas langkah-langkah penggunaannya 

adalah: 

a. Acungkan model kubus yang tersusun dari enam buah model limas 

segiempat yang digabungkan, kemudian tanyakan kepada siswa, 

 ”Ini bangun ruang apa anak-anak?” (kubus) 

 ”Berbentuk apakah alasnya?” (bidang persegi) 

 ”Berbentuk apakah tutupnya?” (bidang persegi  

 ”Berbentuk apakah sisi tegaknya?” (bidang persegi) 

b. Lepaskanlah penghubung antar keenam limas segiempat, lalu tanyakan 

pada siswa, ”Terdiri dari bangun ruang apa sajakah bangun ruang kubus 

ini?” (enam buah limas segiempat),  
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c. “Perhatikan model prisma ini”, guru mengangkat model prisma 

“Berapakah volum limas ini?” (
6

1
× volum kubus). 

d. Guru membimbing siswa mengaitkan hubungan antara volum limas dan 

volum kubus sampai siswa dapat menemukan rumus volum limas. 

e.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus volum 

prisma, “Untuk semua prisma berlaku rumus volum limas = 
3

1
× luas alas 

× tinggi”. 
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Lampiran 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PR 

 

1. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 

cm dan panjang rusuk tegaknya masing-masing 26 cm. Hitung 

luas permukaan limas tersebut. 

2. Sebuah tenda modern berbentuk limas segiempat, kerangka 

tenda tersebut telah dipersiapkan dan diketahui panjang 

kerangka alasnya adalah 200cm×200cm dan tinggi tenda 

adalah 2,4m. Berapa luas kain parasit yang dibutuhkan untuk 

membuat selimut dan alas tenda tersebut. 

Nama : …………………… 

No. : …………………… 

Kelas : …………………… 
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Lampiran 39 

KISI-KISI KUIS 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATERI POKOK : LIMAS 

WAKTU   : 5 menit 

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

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma dan limas. 

Indikator  :5.3.1 Menggunakan rurmus untuk menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma tegak dan limas tegak 

URAIAN MATERI INDIKATOR SOAL 
PERILAKU 

YANG DIUKUR 

BANYAK 

BUTIR 

NOMOR 

BUTIR 

BENTUK 

TES 

 Luas permukaan limas  

    = luas alas + jumlah luas sisi tegak 

 Volum limas  

    = 
3

1
luas alas × tinggi 

1. Jika sebuah limas diketahui panjang 

rusuk alasnya dan volumnya maka 

siswa dapat menentukan luas 

permukaan limas tersebut. 

Pemahaman 

konsep 

1 1 Uraian 
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Lampiran 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Jawaban: 

 
1.  ................................................................................................................................. 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

KUIS 1 
Waktu : 10 Menit  

1. Sebuah limas segiempat beraturan mempunyai panjang rusuk alas 

12cm dan volum 384cm3.  

Berapakah a. tinggi limas 

  b. tinggi sisi tegak limas 

  c. luas permukaan limas  

Nama : …………………… 

No. : …………………… 

Kelas : …………………… 
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Lampiran 41 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

E. KUIS 

NO KUNCI JAWABAN SKOR 

1. Diketahui: limas segiempat dengan alas persegi, 

 panjang rusuk alas = 12cm 

 volum limas = 384cm
3
. 

Ditanyakan: a. tinggi limas 

b. tinggi sisi tegak limas 

c. luas permukaan limas 

2 

Jawab:  

a. Volum limas = 
3

1
× luas alas × tinggi 

 384 = 
3

1
× 12 × 12 × t 

384 = 
3

1
× 144 × t 

384 = 48t 

t = 8cm. 

Jadi, tinggi limas tersebut adalah 8cm. 

6 

b. Tinggi sisi tegak =  
2

2
alasrusuk 

2

1
limas tinggi 








  

 = 

2

2 12
2

1
8 








  

=  2
664   

= 3664  

= 100  

= 10cm. 

Jadi, tinggi sisi tegak tersebut adalah 10cm. 

6 

c. Luas permukaan limas = luas alas + luas sisi tegak 

 = (r × r) + (4 × 
2

1
× a × t) 

 = (12 × 12) + (4 × 
2

1
× 12 × 10) 

 = 144 + 240 

 = 384cm
2
. 

Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 384cm
2
. 

6 

TOTAL SKOR 20 

 

 

 

 

Nilai akhir = 100
20


totalskor
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Lampiran 42 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  

 

Uji Coba Ke-  : ………………………... 

Nama Pengamat : ……………………….. 

Hari/ Tanggal  : ……………………….. 

 

Petunjuk : Berilah Penilaian Anda dengan memberikan tanda chek (√ ) pada kolom 

yang sesuai! 

No Aktivitas yang diamati 
Skor  

Ya Tidak 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

Kegiatan Awal 

Tingkat kesiapan siswa dalam mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Respon siswa saat guru menggali pengetahuan 

prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Perhatian siswa saat guru menyampaikan materi dan 

memanipulasi alat peraga.. 

Keaktifan dan kemandirian siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Keaktifan dan kemandirian siswa dalam mengerjakan 

LKSdan tugas kinerja. 

Keaktifan siswa bertanya kepada teman/guru tentang 

hal-hal yang kurang jelas. 

Perhatian siswa terhadap siswa yang melakukan 

presentasi, bertanya, memberi tanggapan atau 

menyanggah. 

Kemampuan siswa menyelesaikan soal. 

Kejujuran siswa dalam mengerjakan soal kuis. 

Kegiatan Penutup 
Keterlibatan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa merapikan kondisi kelas seperti sebelumnya. 
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Penilaian : 

Persentase kemampuan guru dalam pengelolaan kelas = 
10

""YakolomceklisJml
 x 100% 

Kriteria : 

Persentase  < 50% : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas tidak baik. 

Persentase  50% - 59%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas kurang baik 

Persentase  60% - 69%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas cukup baik 

Persentase  70% - 84%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas baik 

Persentase 85% - 100%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas sangat baik  



175 

 

 

 

Lampiran 43 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru dalam Pembelajaran  

 

Uji Coba Ke-  : ………………………... 

Nama Pengamat : ……………………….. 

Hari/ Tanggal  : ……………………….. 

 

Petunjuk : Berilah Penilaian Anda dengan memberikan tanda chek (√ ) pada kolom 

yang sesuai! 

No Aktivitas yang diamati 
Skor  

Ya Tidak 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

 

 

Kegiatan Awal 

Membuka pelajaran dengan memberi salam dan 

memimpin doa. 

Menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa. 

Menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

Menggali pengetahuan prasyarat siswa melalui 

pertanyaan. 

Merangsang siswa dengan menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan materi. 

Kegiatan Inti 

Menyampaikan materi. 

Mengelola penyajian materi dengan menggunakan alat 

peraga. 

Mengelola kelas saat siswa memanipulasi alat peraga. 

Membimbing siswa untuk membentuk kelompok 

pasangan. 

Peran guru dalam membimbing siswa mengerjakan 

LKS. 

Melakukan penilaian kinerja siswa. 

Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil 

belajarnya. 

Memberikan penghargaan terhadap usaha hasil belajar 

siswa. 

Memberikan kuis. 

Kegiatan Penutup 

Membimbing siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

Memberikan PR. 

Mengingatkan tentang materi pertemuan selanjutnya. 

Menutup pelajaran dengan mengucap salam dan 

memimpin doa. 
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Penilaian : 

Persentase kemampuan guru dalam pengelolaan kelas = 
maksimalskorJml

totalskor
 x 100% 

Kriteria : 

Persentase  < 50% : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas tidak baik. 

Persentase  50% - 59%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas kurang baik 

Persentase  60% - 69%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas cukup baik 

Persentase  70% - 84%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas baik 

Persentase 85% - 100%  : kemampuan guru dalam pengelolaan kelas sangat baik  
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Lampiran 44 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (3) 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 9 Pekalongan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) /2 (Dua) 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Pertemuan  : 1(2 x 40 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

C. Indikator 

1. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan luas permukaan dan volum prisma 

dan limas. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan model pembelajaran TPS siswa mampu menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan volum prisma dan limas. 

E. Materi Ajar  

Soal-soal luas permukaan dan volum prisma dan limas ( Lampiran 1 ). 

F. Alokasi Waktu 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

G. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : diskusi, tanya jawab, tugas individu. 

H. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam materi ini adalah model 

pembelajaran TPS. 

I. Pendidikan Karakter Bangsa Yang Diharapkan 

Religius, jujur, disiplin, kreatif, mandiri dan rasa ingin tahu. 
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J. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Karakter 

Bangsa 

Standar 

proses 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Guru datang ke kelas tepat waktu dan semua peserta 

didik sudah siap di dalam kelas. 

2. Guru memberi salam dan memimpin doa. 

3. Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa. 

4. Guru menanyakan PR materi sebelumnya dan 

membahas PR. 

5. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran.  

6. Peserta didik dengan bimbingan guru melalui metode 

tanya jawab mengingat kembali materi sebelumnya, 

yaitu luas permukaan dan volum prisma dan limas. 

15 menit 

 

 

 

 

  

kedisiplinan 

 

religius 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

Elaborasi 

KEGIATAN INTI 

1. Siswa diminta mengerjakan soal latihan yang 

dibagikan guru. (Thinking) 

2. Siswa berpasangan dengan teman sebangku dan 

mendiskusikan masalah yang tidak dapat dikerjakan 

secara individu. (Pairing) 

3. Guru berkeliling kelas untuk mengamati keadaan siswa 

dalam berdiskusi serta membimbing kelompok. 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. (Sharing) 

5. Guru memberikan penguatan atas apa yang diperoleh 

siswa.  

6. Siswa diberikan kesempatan bertanya jika masih 

merasa kesulitan. 

7. Guru memberikan kuis untuk mengecek kemampuan 

siswa secara individual. 

8. Siswa diminta mengerjakan  soal kuis untuk menguji 

pemahaman masing-masing siswa yang dikerjakan 

sendiri-sendiri dengan jujur dan percaya diri 

55 menit 

 

 

  

 

 

Percaya diri 

Kerja sama 

Menghargai 

Kreatif 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

  

 

 

Konfirmasi 

 

Elaborasi 

Konfirmasi 

KEGIATAN PENUTUP 

1. Siswa membuat rangkuman dan menyimpulkan materi 

10 menit    

 

Konfirmasi 
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pembelajaran dengan bimbingan guru. 

2. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

sudah dilakukan. 

3. Guru memberikan PR pada siswa. (Lampiran 5) 

4. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya, yaitu tes akhir materi luas 

permukaan dan volum prisma dan limas. 

5. Siswa merapikan kondisi kelas seperti sebelumnya.  

6. Siswa berdoa apabila pada jam terakhir  

7. Guru menutup pelajaran tepat waktu. 

8. Guru menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu  

dengan mengucapkan salam. 

   

 

Eksplorasi 

 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

K. Alat Dan Sumber Belajar 

1. Media / Alat : Papan tulis, buku tulis, bolpoint, LKS, alat peraga. 

2. Sumber Belajar : Buku pelajaran matematika SMP kelas VIII  

 

 

L. Penilaian 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrumen : Latihan soal yang dikemas dalam LKS dan PR. 

 

Pekalongan, Mei 2013   

Mengetahui,  

Guru Kelas  Mahasiswa Penelitian 

 

 

 

Agus Salim Dian Septiani 

NIP. NIM.4101409053 
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Lampiran 46 

DATA  AKHIR 

NILAI HASIL BELAJAR PRISMA DAN LIMAS KELAS VIII  

SMP N 9 PEKALONGAN  

      LATIHAN SOAL 

 

1. Lengkapilah tabel data prisma segitiga siku-siku ABC.DEF berikut ini. 

No. AB BC AC AD (tinggi) Luas Permukaan 

Prisma 

a. 3 cm 4 cm 5 cm 7cm .....cm
2
 

b. 5 cm ...cm 13cm 10cm 330cm
2
 

c. 6 cm 8 cm 10cm ...cm 144cm
2
 

2.  

 

 

 

 

 

3. Anita mempunyai coklat yang akan dia berikan kepada adiknya sebagai 

hadiah. Coklat tersebut berbentuk prisma segitiga sama kaki dengan alas 

segitiga 6cm dan tinggi segitiga 4cm. Tinggi coklat itu 30cm. Jika Anita 

ingin membungkusnya dengan kertas kado, maka tentukan luas kertas kado 

minimum yang dibutuhkan. 

4. Andi memiliki sebuah aquarium yang alasnya berbentuk trapesium, dengan 

ukuran tinggi trapesium 2 0cm, sisi-sisi sejajar trapesium 35 cm dan 15 cm. 

Tinggi aquarium 50 cm. Jika setengah dari aquarium sudah terisi air, berapa 

volume air yang diperlukan Andi agar aquarium terisi penuh? 

5. Tentukan tinggi setiap prisma dengan alas persegi panjang berikut jika 

volum (V), panjang alas (p) dan lebar alas (l) adalah: 

a. V= 420cm
3
, p= 10cm, dan l= 7cm; 

b. V= 1728cm
3
, p= 12cm, dan l= 12cm; 

6. Sebuah miniatur piramida dengan ukuran tinggi 30 cm, sisi alas 40 cm. Jika 

miniatur tersebut akan diisi dengan gliter hias (sejenis pasir warna-warni), 

berapa volume gliter untuk mengisi miniatur piramida hingga penuh? 

 

Nama : 1.…………………… 

: 2.…………………… 

Kelas : ……………………... 

Pak Ali mendapat pesanan tenda tanpa alas 

berbentuk prisma segitiga dengan ukuran tinggi 

tenda 2 m, lebar tenda 3 m, dan panjang tenda 4 m. 

Berpa luas kain yang diperlukan Pak Ali untuk 

membuat tenda? 

Lampiran 45 
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Lampiran 46 

DATA HASIL BELAJAR PRISMA DAN LIMAS 

KELOMPOK EKSPERIMEN 
 

KELOMPOK KONTROL 

No. Nilai Keterangan   No. Nilai Keterangan 

E01 92 Tuntas   K01 62,5 Tidak tuntas 

E02 58 Tidak tuntas   K02 92 Tuntas 

E03 62,5 Tidak tuntas   K03 67 Tidak tuntas 

E04 75 Tuntas   K04 75 Tuntas 

E05 75 Tuntas   K05 79 Tuntas 

E06 79 Tuntas   K06 87,5 Tuntas 

E07 83 Tuntas   K07 87,5 Tuntas 

E08 79 Tuntas   K08 54 Tidak tuntas 

E09 75 Tuntas   K09 67 Tidak tuntas 

E10 87,5 Tuntas   K10 71 Tidak tuntas 

E11 92 Tuntas   K11 71 Tidak tuntas 

E12 100 Tuntas   K12 58 Tidak tuntas 

E13 79 Tuntas   K13 58 Tidak tuntas 

E14 92 Tuntas   K14 79 Tuntas 

E15 71 Tidak tuntas   K15 71 Tidak tuntas 

E16 79 Tuntas   K16 79 Tuntas 

E17 83 Tuntas   K17 96 Tuntas 

E18 79 Tuntas   K18 71 Tidak tuntas 

E19 67 Tidak tuntas   K19 87,5 Tuntas 

E20 79 Tuntas   K20 83 Tuntas 

E21 100 Tuntas   K21 71 Tidak tuntas 

E22 79 Tuntas   K22 58 Tidak tuntas 

E23 75 Tuntas   K23 71 Tidak tuntas 

E24 62,5 Tidak tuntas   K24 54 Tidak tuntas 

E25 75 Tuntas   K25 83 Tuntas 

E26 62,5 Tidak tuntas   K26 75 Tuntas 

E27 62,5 Tidak tuntas   K27 79 Tuntas 

E28 96 Tuntas   K28 83 Tuntas 

E29 75 Tuntas   K29 71 Tidak tuntas 

E30 83 Tuntas   K30 75 Tuntas 

E31 92 Tuntas   K31 87,5 Tuntas 

E32 96 Tuntas 

 
K32 87 Tuntas 

E33 83 Tuntas 

 
K33 90 Tuntas 

E34 92 Tuntas 

 
K34 75 Tuntas 
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Lampiran 47 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR  

KELOMPOK EKSPERIMEN  

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Uji yang digunakan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov : 

 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐹0 𝑋 –  𝑆𝑁   𝑋   

dengan  

F0(X) : distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

SN(X) : distribusi frekuensi kumulatrif skor observasi 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika D hitung < D tabel. 

Perhitungan 

534,11   ,80  sx  

No Nilai Z F(Zi) S(Zi) 
|F(Zi)-

S(Zi)| 

1 58 -1,94 0,026 0,03 -0,0034 

2 62,5 -1,55 0,061 0,15 -0,0859 

3 62,5 -1,55 0,061 0,15 -0,0859 

4 62,5 -1,55 0,061 0,15 -0,0859 

5 62,5 -1,55 0,061 0,15 -0,0859 

6 67 -1,15 0,125 0,18 -0,0510 

7 71 -0,80 0,213 0,21 0,0073 

8 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

9 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

10 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

11 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

12 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

13 75 -0,44 0,329 0,38 -0,0533 

14 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

15 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

16 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

17 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

18 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

19 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

20 79 -0,09 0,464 0,59 -0,1239 

21 83 0,26 0,604 0,71 -0,1020 

22 83 0,26 0,604 0,71 -0,1020 

23 83 0,26 0,604 0,71 -0,1020 

24 83 0,26 0,604 0,71 -0,1020 

25 87,5 0,66 0,745 0,74 0,0102 

26 92 1,06 0,855 0,88 -0,0275 

27 92 1,06 0,855 0,88 -0,0275 

28 92 1,06 0,855 0,88 -0,0275 

29 92 1,06 0,855 0,88 -0,0275 

30 92 1,06 0,855 0,88 -0,0275 

31 96 1,41 0,921 0,94 -0,0204 

32 96 1,41 0,921 0,94 -0,0204 

33 100 1,76 0,961 1,00 -0,0389 

34 100 1,76 0,961 1,00 -0,0389 

D = maks{|F(Zi) – S(Zi)|} = 0,0102. 

Dengan taraf nyata 5% dan n = 34 diperoleh D tabel = 0,2332.  

Karena 0,0102< 0,2332 artinya D hitung < D tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data nilai UTS kelompok eksperimen berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL  

KELOMPOK KONTROL  

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Uji yang digunaka adalah Uji Kolmogorov-Smirnov: 

 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐹0 𝑋 –  𝑆𝑁   𝑋   

dengan  

F0(X) : distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

SN(X) : distribusi frekuensi kumulatrif skor observasi 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika D hitung < D tabel. 

Perhitungan 

0457,11  ,74  sx  

No Nilai Z F(Zi) S(Zi) 
|F(Zi)-

S(Zi)| 

1 54 -1,81 0,06 0,06 -0,0236 

2 54 -1,81 0,06 0,06 -0,0236 

3 58 -1,45 0,07 0,18 -0,1025 

4 58 -1,45 0,07 0,18 -0,1025 

5 58 -1,45 0,07 0,18 -0,1025 

6 58 -1,45 0,07 0,18 -0,1025 

7 62,5 -1,04 0,15 0,21 -0,0567 

8 67 -0,63 0,26 0,26 -0,0011 

9 67 -0,63 0,26 0,26 -0,0011 

10 71 -0,27 0,39 0,47 -0,0771 

11 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

12 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

13 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

14 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

15 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

16 71 -0,27 0,39 0,26 0,1288 

17 75 0,09 0,54 0,59 -0,0516 

18 75 0,09 0,54 0,59 -0,0516 

19 75 0,09 0,54 0,59 -0,0516 

20 75 0,09 0,54 0,59 -0,0516 

21 79 0,45 0,68 0,73 -0,0602 

22 79 0,45 0,68 0,73 -0,0602 

23 79 0,45 0,68 0,73 -0,0602 

24 79 0,45 0,68 0,73 -0,0602 

25 79 0,45 0,68 0,73 -0,0602 

26 83 0,82 0,79 0,82 -0,0307 

27 83 0,82 0,79 0,82 -0,0307 

28 83 0,82 0,79 0,82 -0,0307 

29 87,5 1,22 0,89 0,94 -0,0517 

30 87,5 1,22 0,89 0,91 -0,0223 

31 87,5 1,22 0,89 0,91 -0,0223 

32 87,5 1,22 0,89 0,91 -0,0223 

33 92 1,63 0,95 1,00 -0,0515 

34 96 1,99 0,98 1,00 -0,0231 

D = maks{|F(Zi) – S(Zi)|} = 0,1288. 

Dengan taraf nyata 5% dan n = 34 diperoleh D tabel = 0,2332.  

Karena 0,1288 < 0,2332 artinya D hitung < D tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data nilai UTS kelompok kontrol berdistribusi normal. 
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Lampiran 48 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL  

(UJI BARTLETT) 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜎2
1 = 𝜎2

2; kedua varian homogen 

H1 : 𝜎2
1 ≠ 𝜎2

2; kedua data tidak homogen. 

 

Pengujian Hipotesis: 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ
2
 ≥ χ

2
(1-α)(k-1) . 

Rumus yang digunakan uji bartlett dengan statistik chi kuadrat: 

 

   χ
2
 = (ln 10){B – Σ(ni – 1)log si

2
} dengan B = (log s

2
)( Σ(ni – 1)) 

Keterangan: 

χ
2
 :  nilai uji bartlett dengan statistik chi kuadrat 

𝐵  : harga satuan bartlett 

s1
2  : varian nilai hasil belajar kelompok eksperimen 

s2
2 : varian nilai hasil belajar kelompok kontrol 

𝑛𝑖   : banyaknya sampel tiap kelompok 

Dengan rumus s
2
 (varian gabungan dari semua sampel) 

 𝑠2 =
  𝑛1−1 𝑠𝑖

2

  𝑛𝑖−1 
 

Perhitungan:  

Harga-harga yang perlu untuk uji bartlett 

sampel dk 1/dk Si^2 

log 

Si^2 

(dk)log 

Si^2 

1 33 0,0303 128,492 2,109 69,593 

2 33 0,0303 122,007 2,086 68,851 

jumlah 63 0,0606     138,444 
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Menghitung varians gabungan dari semua sampel  

𝑠2 =
  𝑛1 − 1 𝑠𝑖

2

  𝑛𝑖 − 1 
=

 33 × 128,482 +  33 × 122,0074 

33 + 33
= 132,6045 

 

Menghitung harga satuan B 

B =  (log s
2
)( Σ(ni – 1)) = (log 132,6045)(33 + 33) = 2,1226 × 66 = 140,088 

Menghitung nilai χ
2 

χ
2
 = (ln 10){B – Σ(ni – 1)log si

2
} = 2,3026{140,088 – ((33 × 2,109) + (33 × 2,086))} 

= 2,3026{140,088 – 138,4437) 

= 2,3026 × 1,6451  

= 3,788 

Harga χ
2

 dengan taraf nyata 0,05 dan dk = 1 didapat χ
2

0,95(1) = 3,841. 

Karena χ
2
hitung < χ

2
0,95(1) maka H0 diterima. 

Jadi, varian dari kedua data adalah homogen. 
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Lampiran 49 

UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜋 ≤ 0,75; Persentase siswa yang mencapai KKM sudah melampaui 75% 

𝐻1 : 𝜇 > 0,75 ; Persentase siswa yang mencapai KKM tidak melampaui 75% 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 𝑧 =
𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

      (Sudjana, 2005:235) 

Kriteria: 𝐻0  diterima jika 𝑧 < 𝑧(0,5−𝛼) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

x 

n 

 𝜋0 

28 

34 

0,75 

 

𝑧 =
28

34
−0,75

 
0,75(1−0,75)

34

   

    = 0,9901 

Dari daftar normal baku dengan 𝛼 = 5 % di dapat z tabel = 1,64.  

Untuk uji pihak kiri, maka terima H0 jika z hitung ≤  1,64  

Karena 0,9901<1,64 artinya  𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima. 

Hal ini menyatakan bahwa persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok 

eksperimen secara klasikal sudah melampaui 75%. Jadi, siswa pada kelompok 

eksperimen secara  klasikal telah mencapai ketuntasan belajar. 
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Lampiran 50 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AKHIR 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL  

Hipotesis: 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2; rata-rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen kurang dari atau sam 

dengan rata-rata nilai hasil belajar kelompok kontrol. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2; rata-rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dibanding rata-

rata nilai hasil belajar kelompok kontrol. 

Pengujian Hipotesis: 

Kriteria pengujian: terima H0 jika  t < t1-α. 

Rumus yang digunakan : 

 






















21

21

11

nn
s

xx
t

 

    (Sudjana; 2005:243) 

Keterangan: 

t  :  uji t 

𝑋1
     : rata-rata nilai awal kelas 

eksperimen 

𝑋2
     : rata-rata nilai awal kelas 

kontrol 

𝑛1  : banyaknya sampel kelas 

eksperimen 

𝑛2  : banyaknya sampel kelas  

kontrol. 

s : varian gabungan kedua 

kelompok data  

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s  

Perhitungan:  

       
2498,125

23434

0074,1221344922,281134

2

11

21

2

22

2

112 










nn

snsn
s  

1915,112498,1252  ss  

22,2

34

1

34

1
19,11

985,73015,80

11

21

21 











































nn
s

xx
t  

Pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 66, diketahui nilai t tabel = 1,67. 

Karena 2,22 > 1,67 artinya t hitung > t tabel, maka H0 ditolak. 

Jadi, rata-rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dibanding rata-rata hasil 

belajar kelompok kontrol. 
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