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ABSTRAK 

 
Handayani, Ika, Martyana. 2013. Keefektifan  Model Auditory Intellectually 
Repetition (AIR) Berbantuan LKPD terhadap Kemampuan Penalaran Matematis 
Peserta Didik SMP. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dra. Emi 
Pujiastuti, M.Pd., dan Pembimbing Pendamping Drs. Suhito, M.Pd 
 
Kata kunci: model Auditory intellectually Repetition, kemampuan penalaran 

matematis, LKPD 
 

Sebagian besar peserta didik SMP kesulitan dalam menyelesaikan soal-
soal bertipe penalaran. Sebanyak 62,1% hasil belajar materi kubus dan balok 
peserta didik kelas VIII SMP N 1 Blado Kabupaten Batang Tahun 2011/2012 
belum mencapai KKM. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
AIR berbantuan LKPD merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan 
untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematis peserta didik.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) hasil belajar 
aspek kemampuan penalaran materi luas dan volume kubus dan balok peserta 
didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Auditory 
Intellectually Repetition berbantuan LKPD mencapai KKM., (2) rata-rata 
kemampuan penalaran materi luas dan volume kubus dan balok peserta didik yang 
memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran   Auditory Intellectually 
Repetition (AIR) berbantuan LKPD lebih baik dibanding peserta didik yang 
memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Student Teams 
Achievment Division (STAD). 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
1 Blado Kabupaten Batang. Dengan teknik random sampling terpilih dua 
kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan uji proporsibpihak kanan dan uji kesamaan rata-rata (uji pihak 
kanan). 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kemampuan penalaran matematis 
kelas eksperimen adalah 76,62 dan kelas kontrol 71,75. Persentase ketuntasan 
belajar secara klasikal kelas eksperimen adalah 94,73% dan kelas kontrol 78,94%. 
Dari hasil uji proporsi pihak kiri diperoleh bahwa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol mencapai KKM. Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan rata-rata 
menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas 
eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran AIR berbantuan LKPD efektif terhadap 
kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado 
Kabupaten Batang pada materi luas dan volume kubus dan balok. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan persaingan era global, perkembangan informasi dan komunikasi,  

dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta 

perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas SDM yang 

handal. Kualitas SDM yang dimaksud adalah SDM yang mempunyai daya saing 

secara terbuka dengan negara lain, adaptif dan antisipatif terhadap berbagai 

perubahan dan kondisi baru, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki dasar-

dasar kemampuan luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang di masa yang akan 

datang (Wagiran, 2005: 423).  

Dalam upaya menyiapkan SDM yang dibutuhkan dalam era global, 

pendidikan yang merupakan pranata utama penyiapan SDM sudah seharusnya 

diorientasikan pada upaya pemenuhan tuntutan tersebut agar dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Sebagai bangsa yang besar dan masih berkembang, 

masyarakat Indonesia sangat berharap banyak dari sistem pendidikan. Sekolah 

yang merupakan institusi pembelajaran diharapkan mencerminkan kondisi 

masyarakat dengan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus juga 

merintis transformasi yang diinginkan oleh masyarakat (Wagiran, 2005: 424). 

Dari beberapa hal yang diajarkan di sekolah, matematika adalah salah satu 

materi pembelajaran yang sangat dekat hubungannya dengan dunia nyata. 
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Menurut Rachman (2009: 192) matematika adalah bahasa yang sangat simbolik. 

Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti 

setelah sebuah makna diberikan padanya. Sebagai bahasa, matematika sangat 

lugas, sebab ia terbebas dari unsur emotif. Kelebihan lain matematika 

dibandingkan dengan bahasa verbal adalah berkembangnya bahasa numerik yang 

memungkinkannya dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan bahasa 

verbal hanya dapat diungkap siapa yang lebih tinggi antara dua orang, namun 

dengan bahasa matematika dapat diungkap secara esak perbedaan tinggi antara 

keduanya. Oleh karena itu, matematika dikatakan dekat hubungannya dengan 

dunia nyata atau dalam kehidupan. 

Selain matematika dikatakan dekat dengan dunia nyata. Matematika juga 

sering dipandang sebagai cara bernalar, karena matematika memuat cara 

pembuktian yang sahih dan valid, serta sifat penalaran matematika yang 

sistematis. Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Shadiq (2004: 3) menyatakan 

bahwa ”Materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dapat dipahami melalui penalaran 

dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika.” 

Kemampuan bernalar tidak hanya dibutuhkan para peserta didik pada saat 

pembelajaran matematika ataupun mata pelajaran lainnya, namun sangat 

dibutuhkan ketika peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah dan 

mengambil kesimpulan dalam permasalahan hidup (Shadiq, 2004: 3). 

Kemampuan penalaran yang tertuang dalam permendiknas No. 22 tahun 

2006 tentang standar isi (SI) merupakan salah satu dari kompetensi yang harus 
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dimiliki oleh peserta didik. Menurut Shadiq sebagaimana dikutip oleh Wardhani 

(2008: 11) penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas 

berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang 

benar berdasarkan beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau 

diasumsikan sebelumnya. Penalaran dibedakan menjadi dua yaitu penalaran 

induktif dan penalaran deduktif. 

Mencermati begitu pentingnya kemampuan penalaran pada pembelajaran 

matematika, maka peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan ini. Namun 

berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari salah satu guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Blado, bahwa rata-rata kemampuan penalaran 

peserta didik masih tergolong rendah. Dari analisis soal ulangan harian termasuk 

ulangan harian materi Kubus dan Balok, peserta didik diketahui belum terampil 

mengajukan conjecture dari suatu pernyataan, peserta didik masih kesulitan 

menyusun bukti, memberikan alasan dan belum terampil menarik kesimpulan dari 

suatu pernyataan matematika yang semua itu merupakan indikator penalaran. 

Oleh karena itu, penelitian yang akan dialakukan ini diharapkan bisa melatih dan 

mengembangkan kemampuan penalaran matematis peserta didik.  

Matematika merupakan pembelajaran yang mencakup wawasan yang sangat 

luas, salah satunya yaitu geometri. Materi geometri, khususnya geometri ruang 

juga telah diajarkan sejak SD, namun ternyata kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal dimensi tiga masih rendah. Hasil survey Programme for 

International Student Assesment (PISA) 2000/2001 menunjukkan bahwa peserta 

didik lemah dalam geometri. Pada hasil Training Needs Assesment (TNA) Calon 
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Peserta Diklat Guru Matematika SMP yang dilaksanakan PPPPTK Matematika 

tahun 2007 dengan sampel sebanyak 268 guru SMP dari 15 propinsi menunjukkan 

bahwa untuk materi luas selimut, volum tabung, kerucut, dan bola sangat 

diperlukan oleh guru, dimana 48,1% guru responden menyatakan sangat 

memerlukan. Sementara itu, untuk materi luas permukaan dan volum balok, 

kubus, prisma serta limas, 43,7% guru menyatakan sangat memerlukan. 

 Materi volum dan luas permukaan balok, kubus, prisma serta limas adalah 

salah satu materi yang diajarkan di tingkat SMP. Sesuai dengan standar isi dan 

standar kompetensi, peserta didik SMP harus mempelajari dan menguasai materi 

volume dan luas permukaan bangun ruang. Namun kenyataannya, masih banyak 

peserta didik SMP yang masih mengalami kesulitan dalam materi tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 1 Blado 

dan hasil observasi, peserta didik di sekolah ini masih mengalami kesulitan pada 

materi volume dan luas permukaan bangun ruang yaitu pada Kubus dan Balok. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian pada tahun pelajaran 2011/2012 

hanya 37,9% dari keseluruhan kelas VIII yang bisa mencapai ketuntasan belajar 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Adapun faktor yang diduga 

menjadi penyebabnya adalah (1) peserta didik masih terfokus pada rumus; (2) 

peserta didik tidak mampu memahami soal; (3) peserta didik tidak mempunyai 

minat untuk mempelajari materi; (4) penyampaian materi yang kurang bisa 

diterima peserta didik. 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil analisis data ujian Nasional (UN) dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dari tahun pelajaran 2010/2011 dan 



5 
 

 
 

2011/2012 menunjukkan daya serap peserta didik yang rendah terhadap materi 

Volume dan Luas Permukaan Bangun Ruang. Data tersebut disajikan dalam tabel 

berikut 

Tabel 1.1 Tingkat Daya Serap UN Materi Volume dan Luas Permukaan 

Bangun Ruang 

Tahun 
Pelajaran 

Tingkat 
Sekolah Kabupaten Batang Nasional 

 
Daya 
Serap 

Peringkat Daya 
Serap Peringkat Daya 

Serap Peringkat 

2010/2011 27,13 
 
35 (dari 40 
soal) 

28,82% 39 (dari 
40 soal) 38,93% 39 (dari 40 

soal) 

2011/2012 48,44% 21 (dari 26 
soal) 44,05% 25 (dari 

26 soal) 63,93% 25 (dari 26 
soal) 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa materi volume dan luas permukaan 

bangun ruang baik di sekolah, kabupaten, provinsi maupun nasioanal masih 

menempati lima urutan terbawah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

pembelajaran yang terjadi di sekolah belum efektif. Menurut guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP N 1 Blado, model pembelajaran yang diterapkan di 

kelas adalah model pembelajaran ekspositori dan pembelajaran kooperatif. 

Namun, waktu yang sedikit dan materi yang banyak menjadi pertimbangan untuk 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Analisis peneliti, kemungkinan 

model pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan materi yang diajarkan, 

sehingga pembelajaran belum efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

dilakukan suatu upaya yaitu dengan mengimplementasikan suatu model 

pembelajaran yang inovatif dan pemanfaatan media pembelajaran yang 
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memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang kondusif, 

menyenangkan dan tepat digunakan pada materi geometri, khususnya materi 

Kubus dan Balok.  

Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah salah satu alternatif model 

pembelajaran yang bisa dipraktekan dalam pembelajaran matematika. Model ini 

mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada repetisi yaitu pengulangan yang 

bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara peserta didik dilatih 

dengan cara pemberian tugas atau kuis (Suyatno, 2009: 65). Model pembelajaran 

AIR menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika memperhatikan tiga 

hal, yaitu Auditory, Intellectual dan Repetition. Auditory berarti indra telinga 

digunakan dalam belajar dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intellectual berarti 

kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, 

memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan menerapkan. Repetition berarti 

pengulangan diperlukan dalam pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam 

dan lebih luas, peserta didik perlu dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian 

tugas atau kuis (Maulana, 2012: 14). 

Model pembelajaran AIR ini diharapkan cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran matematika materi geometri karena dalam pelaksanaanya model 

pembelajaran AIR bisa memanfaatkan semua indra, sehingga bisa mempermudah 

peserta didik untuk belajar tentang objek-objek geometri yang abstrak. Pada 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran AIR ini kita bisa 

menggunakan alat peraga sebagai media pendukungnya. Media alat peraga ini 
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akan cocok jika diterapkan pada materi geometri karena seperti yang telah 

diketahui bahwa alat peraga sangatlah berkaitan erat dengan geometri. 

Model pembelajaran AIR ini juga diharapkan bisa meningkatkan 

kemampuan bernalar peserta didik. Karena dalam model AIR ini terdapat  bagian 

Intellectual yang berarti kemampuan berpikir peserta didik perlu dilatih melalui 

latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan 

menerapkan. 

Dengan model pembelajaran yang tepat dan dibantu media pembelajaran 

yang sesuai, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Seperti penelitian 

yang dikutip dari Journal of Education and practice, 2012, Vol. 3, No. 1, pp.6-7 

tentang Multimedia in Teacher Education: Perception & Uses menyebutkan 

bahwa, 

“Multimedia provide an array of powerful tools that may help in 
transforming the present isolated, teacher centered and text-bound 
classroom into rich, student-focused, interactive knowledge environment. 
…” 
(Gouraf Mahajan, 2012: 5-13) 

Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) ini diharapkan 

menjadi lebih baik jika diterapkan dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

LKPD merupakan salah satu bentuk bahan ajar. Dengan bantuan LKPD ini 

diharapkan bisa lebih mengaktifkan peserta didik karena aktifitas peserta didik 

bertambah, tidak hanya mendengarkan dan melihat tapi juga bisa melakukan 

kegiatan yaitu menulis. Menurut Sinambela (2008) aktivitas merupakan prinsip 

yang sangat penting dalam interaksi mengajar dan belajar. Selama proses 

mengajar belajar berlangsung, peserta didik tidak hanya mendengarkan sejumlah 
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teori-teori secara pasif melainkan terlibat aktif dan sungguh-sungguh dalam 

semua kegiatan pembelajaran.  

SMP Negeri 1 Blado, SMP yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

salah satu SMP Negeri yang ada di Kabupaten Batang, tepatnya terletak di 

Kecamatan Blado. Sekolah ini memiliki 15 kelas. Pada pembelajaran yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini, peneliti memasukkan pendidikan karakter bangsa 

(PKB), karena selain program dari pemerintah, PKB juga sedang digalakkan di 

SMP Negeri 1 Blado seperti yang tercantum di dalam visinya yaitu “Unggul 

dalam prestasi, santun dalam perilaku”.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang keefektifan model pembelajaran AIR yang dibantu dengan media LKPD 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi geometri 

dengan judul : “Keefektifan Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Berbantuan LKPD terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik 

SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah hasil belajar aspek kemampuan penalaran materi luas dan volume 

kubus dan balok peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) berbantuan 

LKPD mencapai ketuntasan klasikal yaitu 75%? 
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(2) Apakah rata-rata kemampuan penalaran materi luas dan volume kubus dan 

balok peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran   Auditory Intellectually Repetition (AIR) berbantuan LKPD 

lebih baik dibanding peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

model pembelajaran Student Teams Achievment Division (STAD)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui hasil belajar aspek kemampuan penalaran materi luas dan 

volume kubus dan balok peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD mencapai ketuntasan 

klasikal yaitu 75%.  

(2) Untuk mengetahui rata-rata kemampuan penalaran materi luas dan volume 

kubus dan balok peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik dibanding peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran STAD? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi peserta didik 

Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pokok Kubus dan Balok dan mengembangkan kemampuan penalaran 

matematika. 

(2) Bagi guru / sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau 
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sekolah untuk memilih model pembelajaran matematika yang tepat 

khususnya pada materi pokok Kubus dan Balok sehingga hasil belajar 

peserta didik menjadi lebih baik. 

(3) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh 

pengalaman langsung dalam memilih cara, model, dan metode yang tepat 

dalam pembelajaran. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata ”efektif” yang berarti tindakan yang membawa 

hasil atau berhasil guna (tentang usaha, tindakan) (KBBI, 2003: 284). Indikator 

keefektifan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar aspek kemampuan penalaran peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD telah mencapai KKM. 

(2) Rata-rata tes kemampuan penalaran peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD lebih baik dibanding peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran STAD. 

1.5.2 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Model pembelajaran AIR dalam penelitian ini merupakan model 

pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectual dan Repetition. Auditory 
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berarti indra telinga digunakan dalam belajar dengan cara menyimak, berbicara, 

presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intellectual 

berarti kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, 

memecahkan masalah,  mengkonstrksi, dan menerapkan.  Repetition berarti 

pengulangan diperlukan dalam pembelajaran agar pemahamna lebih mendalam 

dan lebih luas, peserta didik perlu dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian 

tugas atau kuis. 

1.5.3 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dalam penelitian ini merupakan salah 

satu bentuk bahan ajar tertulis yang berupa lembaran kertas berisi good Question 

yang dapat menuntun peserta didik menemukan konsep. Dengan berbantuan 

LKPD dapat membantu terlaksananya proses belajar mengajar sehingga 

pembelajaran matematika dapat berjalan lancar dan kompetensi-kompetensi dasar 

dalam pembelajaran matematika dapat tercapai dengan baik. 

1.5.4 Kemampuan Penalaran Matematis 

Dalam penelitian ini, kemampuan penalaran yang dimaksud adalah 

kemampuan penalaran induktif. Berpikir induktif dalam matematika diartikan 

sebagai berpikir dari unsur-unsur atau pola-pola menuju  ke  suatu  generalisasi  

(kesimpulan  yang  bersifat  umum), yang meliputi antara lain : menarik 

kesimpulan generalisasi; menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis 

situasi matematika; menyusun dan menguji konjektur. 
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1.5.5 Kubus dan Balok 

Materi Kubus dan Balok dalam penelitian ini adalah materi SMP kelas VIII 

semester genap. Adapun kompetensi dasar yang dipilih adalah KD 5.3 

Menghitung luas dan volume ruang bangun ruang sisi tegak. 

1.5.6 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Pembelajaran dikatakan tuntas jika peserta didik telah memenuhi KKM 

individual dan KKM klasikal. Hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Blado 

dikatakan memenuhi KKM individual apabila peserta didik tersebut memperoleh 

nilai ≥65 dan peserta didik SMP Negeri 1 Blado dikatakan memenuhi KKM 

klasikal apabila sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik yang berada pada 

kelas tersebut memperoleh nilai ≥65. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal skripsi, bagian inti 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian awal skripsi berisi halaman judul, 

halaman pernyataan bebas plagiat, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. 

Bagian inti skripsi terdiri atas lima bab: (1) pendahuluan, (2) tinjauan 

pustaka, (3) metode penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan, dan (5) 

penutup. Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian teori dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang menjadi kerangka berpikir penyelesaian masalah penelitian yang 
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disajikan ke dalam beberapa subbab. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdiri  

dari  landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.  

Bab 3 Metode Penelitian membahas mengenai subjek penelitian (populasi 

dan sampel), variabel penelitian, metode pengumpulan data, desain penelitian, 

instrumen penelitian, analisis instrumen penelitian, dan model analisis data.  

 Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi hasil analisis data dan 

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji kebenaran hipotesis 

yang diajukan. Bab 5 Penutup berisi simpulan dan saran. Bagian akhir skripsi 

meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks (Dimyati, 

1994: 8). Menurut Skinner, sebagaimana dikutip oleh Dimyati (1994: 8), belajar 

adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. Sedangakan menurut gagne yang juga dikutip oleh Dimyati (1994: 9) belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Perubahan 

perilaku tersebut merupakan hasil interaksi berbagai macam unsur-unsur dalam 

belajar. Selain pengertian di atas pengertian tentang belajar telah banyak 

didefinisikan oleh seorang pakar psikologi yang bernama Anni (2004: 2), antara 

lain adalah sebagai berikut. 

1) Menurut Gagne dan Berliner, belajar merupakan proses dimana 
suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 
pengalaman. 

2) Menurut Morgan et.al., belajar merupakan perubahan relatif 
permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. 

3) Menurut Slavin, belajar merupakan perubahan individu yang 
disebabkan oleh pengalaman. 

4) Menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kecakapan 
manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 
perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

 
Menurut Anni (2009: 84-85) belajar dipandang sebagai suatu sistem yang di 

dalamnya terdapat berbagai macam unsur,antara lain:  
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1) pembelajar, yaitu peserta didik, warga belajar, atau siswa;  
2) rangsangan (stimulus) indera pembelajar, dapat berupa warna atau 

suara, dimana pembelajar harus fokus pada stimulus tertentu agar 
dapat belajar dengan optimal;  

3) memori pembelajar, yakni berisi berbagai kemampuan seperti  
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan yang dihasilkan dari 
aktualisasi memori;  

4) respon, yaitu tindakan dari aktualisasi memori.  
 

Teori belajar yang mendukung model AIR salah satunya adalah aliran 

psikologis tingkah laku diantaranya ausubel dan Edward L. Thorndike. Teori 

Ausubel (Suherman, 2001: 32) dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya 

pengulangan sebelum pembelajaran dimulai. Teori Thorndike (Suherman, 2001: 

29) salah satunya mengungkapkan the law of exercise (hukum latihan) yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan satu 

sama lain secara kuat jika proses pengulangan sering terjadi. Semakin banyak 

kegiatan pengulangan dilakukan maka hubungan yang terjadi semakin bersifat 

otomatis. Keberhasilan dalam belajar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Keberhasilan belajar menurut Slameto (2010: 54-72), yaitu (1) jasmaniah, 

meliputi faktor kesehatan dan kesiapan peserta didik secara fisik untuk mengikuti 

pembelajaran; (2) psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan secara psikis. Pada awal pembelajaran peneliti 

memusatkan perhatian dan menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar, 

memberikan motivasi dengan menceritakan masalah yang berkaitan dengan 

materi yang dipelajari serta menampilkan gambar kontekstual dan video; (3) 

sekolah, mencakup metode mengajar, kurikulum. 
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2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Menurut Sugandi et al. (2007: 9), pembelajaran merupakan suatu kumpulan 

proses yang bersifat individual, yang merupakan stimuli dari lingkungan 

seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan 

adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Sedangkan Menurut 

Briggs dalam Anni (2009: 191) pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

(events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan. Selain itu definisi lain dari pembelajaran adalah 

upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 

bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik 

(Suyitno, 2004: 2). 

Matematika adalah bahasa yang sangat simbolik. Lambang-lambang 

matematika bersifat artificial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna 

diberikan padanya. Sebagai bahasa, matematika sangat lugas, sebab ia terbebas 

dari unsur emotif (Rachman, dkk, 2009: 192).  

Menurut Suyitno (2004: 2) pembelajaran matematika adalah suatu proses 

atau kerja guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika 

kepada peserta didiknya, yang didalammya terkandung upaya guru untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 

dan kebutuhan peserta didik tentang matematika yang sangat beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik 

dengan peserta didik dalam mempelajari matematika. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

merupakan kumpulan proses kerja guru mata pelajaran matematika dalam 

mengajarkan matematika kepada peserta didik.  

Pembelajaran matematika diharapkan berakhir dengan sebuah pemahaman 

peserta didik yang komprehensif dan holistik (lintas topik bahkan lintas bidang 

studi jika memungkinkan) tentang materi yang telah disajikan. Pemahaman 

peserta didik yang dimaksud tidak sekedar memenuhi tuntutan tujuan 

pembelajaran matematika secara substantif saja, namun diharapkan pula muncul 

‘efek iringan’ dari pembelajaran matematika tersebut. Menurut Suherman (2003: 

299), efek iringan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Lebih memahami keterkaitan antara suatu topik matematika dengan 
topik matematika yang lain. 

2) Lebih menyadari akan penting dan strategisnya matematika bagi 
bidang lain. 

3) Lebih memahami peranan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
4) Lebih mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis. 
5) Lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi pemecahan sebuah 

masalah. 
6) Lebih peduli pada lingkungan sekitarnya. 

Pembelajaran matematika mengoptimalkan keberadaan dan peran peserta 

didik sebagai  

pembelajar. Menurut Suherman (2003: 12), pembelajar matematika tidak sekedar 

learning to know, melainkan juga harus meliputi learning to do, learning to be, 

hingga learning to live together. Berdasarkan pemikiran tersebut maka 

pembelajaran matematika harus mendasarkan pada pemikiran bahwa peserta didik 

yang harus belajar. 
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Pada SI (Standar Isi) Mata Pelajaran Matematika untuk semua jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika di sekolah adalah agar peserta didik mampu :  

1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; 

2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisai, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 

3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh; 

4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 
pemecahan masalah.  

(Wardhani, 2008: 2) 

2.1.3 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Model pembelajaran AIR mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada 

repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan 

dengan cara siswa dilatih melalui pemberian kuis atau tugas (Suyatno, 2009: 65) 

 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. 

1) Auditory 

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, hendaknya 

peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, 

menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak mereka 

berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, 
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membuat rencana kerja, menguasai ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman 

belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri (Meier, 

2002: 97). 

Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran, antara lain: 

(1) membaca keras-keras; 
(2) mempraktikan suatu ketrampilan atau memeragakan sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 
(3) pembelajar berpasang-pasangan membincangkan secara terperinci 

apa yang baru mereka pelajari. 
(4) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah 
(Meier, 2002: 96). 
 

2) Intellectually 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar 

yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika menggunakan 

kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, 

makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Meier  (2002:100) menemukan  

bahwa  aspek  dalam  intellectually  dalam belajar  akan  terlatih  jika  peserta 

didik  dilibatkan  dalam  aktifitas  memecahkan masalah,  menganilisis  

pengalaman,  mengerjakan  perencanaan  strategis, melahirkan  gagasan  kreatif, 

mencari  dan menyaring  informasi, menemukan pertanyaan,  menciptakan  model  

mental,  menerapkan  gagasan  baru, menciptakan  makna  pribadi  dan  

meramalkan  implikasi  suatu  gagasan. Hal ini sejalan dengan teori belajar Bruner 

(Slameto, 2010: 11) bahwa dalam belajar memerlukan partisipasi aktif dari tiap 

peserta didik melalui kegiatan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum 

dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui, dan mengenal 

dengan baik adanya perbedaan kemampuan 
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Beberapa contoh aktifitas intellectual di dalam pembelajaran : “(1) 

memecahkan masalah; (2) melahirkan gagasan kreatif; (3) merumuskan 

pertanyaan” (Meier, 2002: 99).  

3) Repetition 

Trianto (2007: 22) menyatakan masuknya informasi ke dalam otak yang 

diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke dalam memori jangka 

pendek, penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek memiliki jumlah 

dan waktu terbatas. Proses mempertahankan ini dapat dilakukan dengan adanya 

kegiatan pengulangan informasi yang masuk ke dalam otak. Dengan adanya 

latihan dan pengulangan akan membantu dalam proses mengingat, karena 

semakin lama informasi tersebut tinggal dalam memori jangka pendek, maka 

semakin besar kesempatan memori tersebut ditransfer ke memori jangka panjang.  

Pengulangan yang dilakukan tidak berarti dilakukan dengan bentuk 

pertanyaan atau pun informasi yang sama, melainkan dalam bentuk informasi 

yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Dengan pemberian soal dan tugas, 

peserta didik akan mengingat informasi-informasi yang diterimanya dan terbiasa 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. 

Tahapan-tahapan pada model pembelajaran AIR yaitu sebagai berikut. 

a) Tahap auditory, dimana peserta didik belajar dengan mendengarkan, dan 

berbicara. 

b) Tahap intellectually, dimana peserta didik berpikir untuk memecahkan 

masalah. 

c) Tahap repetition, dimana peserta didik mengulang pembelajaran dengan tes. 
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Pada model AIR, guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didiklah 

yang lebih aktif. Peserta didik ditempatkan sebagai pusat perhatian utama dalam 

kegiatan pembelajaran melalui tahapan-tahapannya, peserta didik diberikan secara 

aktif membangun sendiri pengetahuannya secara pribadi maupun kelompok. 

Sedangkan guru bertanggung jawab penuh dalam mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran, struktur materi, dan keterampilan dasar yang akan diajarkan. 

Kemudian menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, memberikan 

pemodelan atau demonstrasi, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari, dan 

memberikan umpan balik. Dengan model pembelajaran AIR diharapkan 

pembelajaran bisa lebih efektif dan peserta didik bisa berlatih untuk hidup 

bermasyarakat (sosial). 

2.1.4 Penalaran dan Kemampuan Penalaran 

Penalaran merupakan terjemahan dari reasoning. Penalaran merupakan 

salah satu kompetensi dasar matematik di samping pemahaman, komunikasi dan 

pemecahan masalah. Menurut Wikipedia (2012), penalaran adalah proses berpikir 

yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan 

sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan 

terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang 

diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang 

sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Penalaran juga 

merupakan kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasar pada beberapa 



22 
 

 
 

pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar ataupun yang diasumsikan 

kebenarannya yang disebut dengan premis.  

Sedangkan menurut Keraf, sebagaimana dikutip oleh Shadiq (2004: 2) 

penalaran (jalan pikiran/reasoning) merupakan proses berpikir yang berusaha 

menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada 

suatu kesimpulan. Penalaran matematika penting untuk mengetahui dan 

mengerjakan matematika. Kemampuan untuk bernalar menjadikan peserta didik 

dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya, baik di dalam atau di luar 

sekolah.  

Pada pembelajaran matematika dikenal ada dua macam bentuk penalaran, 

yaitu induksi atau penalaran induktif dan deduksi atau penalaran deduktif. Induksi 

merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk 

menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat 

umum (general) berdasar pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar 

(Shadiq, 2004: 4). Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan 

kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan 

menggunakan logika. Sebagaimana dinyatakan kurikulum 2004 (Shadiq, 2009: 2) 

berikut : “Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu 

konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. 

Sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan  dalam matematika bersifat 

konsisten. Namun demikian, dalam pembelajaran, pemahaman konsep sering 

diawali secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi”. 
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Pada peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 

tanggal 11 November tentang rapor (Wardhani, 2008: 14) pernah diuraikan bahwa 

indikator peserta didik memiliki kemampuan dalam penalaran adalah mampu : 

a) mengajukan dugaan, 
b) melakukan manipulasi matematika, 
c) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi, 
d) menarik kesimpulan dari pernyataan, 
e) memeriksa kesahihan suatu argumen, dan 
f) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 
 

Kemampuan merupakan kata benda dari kata mampu yang berarti kuasa 

(bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sehingga kemampuan dapat diartikan 

kesanggupan/kecakapan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematika adalah kemampuan dalam menarik kesimpulan melalui langkah-

langkah formal yang didukung oleh argumen matematis berdasarkan pernyataan 

yang diketahui benar atau yang telah diasumsikan kebenarannya, yang dilihat dari 

tes peserta didik dalam mengerjakan soal-soal tipe penalaran. 

2.1.5 Model Pembelajaran Student Teams Achievment Division (STAD) 

Model pembelajaran STAD adalah model pembelajaran kooperatif untuk 

mengelompokkan kemampuan campur yang melibatkan pengakuan tim dan 

tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu. 

Ciri-ciri model pembelajaran STAD, yaitu kelas terbagi dalam kelompok-

kelompok kecil, tiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik yang heterogen. 

Menurut Arends (2012: 368) ciri-ciri dari STAD sebagai berikut. 

“...Students within a given class are divided into four- or five-
member learning teams, with representatives of both sexes, various 
racial or ethnic groups, and high, average, and low achievers on each 
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team. Team members use worksheets or other study devices to master the 
academic materials and then help each other learn the materials through 
tutoring, quizzing one another, or carrying on team discussions. 
Individually, students take weekly or biweekly quizzes on the academic 
materials. These quizzes are scored and each individual is given an 
“improvement score.” This improvement score (explained later) is based 
not on a student’s absolute score but instead on the degree to which the 
score exceeds a student’s past averages” 

 
Menurut Wdyantini (2006 : 8) langkah-langkah model pembelajaran STAD 

yaitu sebagai berikut : (1) guru menyampaikan tujuan pembelajaran, (2) guru 

membentuk kelompok, (3) bekerja dalam kelompok, (4) guru melakukan 

bimbingan kepada kelompok atau kelas, (5) guru mengadakan validasi terhadap 

hasil kerja kelompok, (6) guru mengadakan kuis secara individual, (7) 

penghargaan kelompok. 

2.1.6 Materi Kubus dan Balok 

Pernahkah kalian memperhatikan 

ruang kelas kalian? Bagian dalam 

dan luar ruang kelasmu dibatasi oleh 

beberapa dinding, bukan? Dinding 

itu merupakan batas yang 

memisahkan bagian dalam dan 

bagian luar ruang kelas. Berapa banyaknya dinding itu? Bagaimanakah 

bentuknya? Apakah ruang kelasmu hanya dibatasi dinding-dinding saja? Apakah 

langit-langit dan lantai kelasmu merupakan batas ruang kelasmu? 

 

 

 

Gb. 2.1 ruang kelas 
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Perhatikanlah benda-benda yang ada di sekitar 

kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering 

memanfaatkan benda-benda seperti gambar di 

samping, misalnya kipas angin, video cd, dan 

kardus bekas mainan.  

 

Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Dari benda-benda tersebut, manakah 

yang berbentuk kubus? Mana pula benda yang berbentuk balok? Dapatkah kalian 

menunjukkan sisi, rusuk, dan titik sudutnya? 

2.1.8.1 Unsur-Unsur Kubus dan Balok 

2.1.8.1.1 Sisi Kubus dan Balok 

Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang (Agus, 2008: 184) . 

Sisi-sisi kubus berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. 

Kubus dan balok memiliki 6 buah sisi. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar kubus dan balok di atas! 

Sisi-sisi dari kubus dan balok di atas adalah sisi ABCD, sisi EFGH, sisi BCFG, 

sisi ADEH, sisi ABEF, dan sisi DCGH. 

H G 

F E 

D C 

B A 

H G 

F E 

D C 

B A 
D 

Gb. 2.3  Kubus (sebelah kiri) dan balok (sebelah 
kanan) 

Gb. 2.2 Alat-alat berbentuk 
kubus dan balok 
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2.1.8.1.2 Rusuk Kubus dan Balok 

Rusuk adalah perpotongan dua sisi bangun ruang (Agus, 2008: 184). 

Kubus mempunyai rusuk-rusuk dengan ukuran yang sama. Sedangkan balok 

memiliki tiga jenis rusuk, yaitu panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran masing-

masing yang tidak sama. Kubus dan balok memiliki rusuk sebanyak 12 buah. 

Perhatikan kembali gambar kubus dan balok pada sub bab sebelumnya. Rusuk 

kubus dan balok tersebut adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk  

AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk GH, rusuk FG dan rusuk 

EH. 

2.1.8.1.3 Titik Sudut Kubus dan Balok 

Titik sudut merupakan titik perpotongan dari tiga buah rusuk atau lebih 

(Agus, 2008: 184). Kubus dan balok memiliki 8 buah titik sudut. Pada gambar 

kubus dan balok yang terdapat di sub bab sebelumnya titik sudut kubus dan balok 

adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik, F, titik G, dan titik H. 

2.1.8.1.4 Diagonal Sisi dan Diagonal Ruang 

Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang ”berhadapan” yaitu dua titik sudut yang mana rusuk yang membentuk sudut 

itu tidak sama (Agus, 2008: 184) 

 

 

 

 

 
Gb. 2.4 Diagonal sisi 

H G 

F E 

D C 

B A 

H G 

F E 

D C 

B A 
D 
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Gambar di atas adalah beberapa contoh diagonal sisi kubus dan balok. 

diagonal sisi kubus dan balok yaitu garis AF, garis BE, garis CH, garis DG, garis 

BG, garis CF, garis AH, garis DE, garis BD, garis AC, garis EG, dan garis FH. 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

pada ruang yang ”berhadapan” yaitu dua titik sudut yang dibangun dari tiga 

bidang sisi yang tidak sebidang (coplanar) (Agus, 2008: 185). 

 

 

 

 

 

 

Kubus dan balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu garis CE, garis BH, garis AG 

dan garis DF. 

2.1.8.2 Sifat-Sifat Kubus dan Balok 

2.1.8.2.1  Sifat-Sifat Kubus 

Menurut Agus (2008:186) kubus ABCD.EFGH   

di samping, memiliki sifat-sifat sebagai berikut.  

(1) Semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi ABCD, 
EFGH, ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan 
memiliki luas yang sama.  

(2) Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-rusuk kubus 
AB, BC, CD, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama 
panjang. Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat ruas 
garis BG dan CF tersebut merupakan diagonal bidang kubus 
ABCD.EFGH yang memiliki ukuran sama panjang.  

Gb. 2.6 Kubus 

Gb. 2.5 Diagonal ruang 

H G 

F E 

D C 

B A 

D 

H G 

F E 

D C 

B A 

F 
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(4) Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. 
Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas, terdapat dua diagonal 
ruang, yaitu HB dan DF yang keduanya berukuran sama panjang.  

(5) Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk 
persegipanjang. Pada bidang diagonal ACGE dari gambar kubus 
ABCD.EFGH di atas terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal 
tersebut memiliki bentuk persegi panjang. 

 
2.1.8.2.2 Sifat-Sifat Balok 

Perhatikan gambar balok di samping. 

Menurut Agus (2008:194), sifat-sifat balok 

meliputi. 

(1) Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang. Dari gambar balok 
ABCD.EFGH di atas terdapat sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan 
seterusnya. Sisi- sisi tersebut memiliki bentuk persegipanjang. Dalam 
balok, minimal memiliki dua pasang sisi yang berbentuk 
persegipanjang.  

(2) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Rusuk-rusuk 
gambar balok ABCD.EFGH di atas sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH 
memiliki ukuran yang sama panjang begitu pula dengan rusuk AE, BF, 
CG, dan DH memiliki ukuran yang sama panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran 
sama panjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas terlihat bahwa 
panjang diagonal bidang pada sisi yang berhadapan, yaitu ABCD 
dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE 
memiliki ukuran yang sama panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. 
Diagonal ruang pada balok ABCD.EFGH, yaitu AG, EC, DF, dan HB 
memiliki panjang yang sama.  

(5) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegipanjang. 
Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas, bidang diagonal balok EDFC 
memiliki bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal 
lainnya. 
 

2.1.8.3 Model Kerangka Kubus dan Balok 

Dari sebuah kubus dan balok dapat dibuat model kerangka yang 

menunjukkan jumlah panjang rusuk dari kedua bangun tersebut. Model kerangka 

dapat dibuat dari kawat ataupun yang lainnya. 

Gb. 2.7 Balok 
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2.1.8.4 Membuat jaring-jaring Kubus dan Balok 

2.1.8.4.1 Gambar Jaring-Jaring Kubus 

Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang merupakan 

gabungan dari sisi-sisi pada bangun ruang kubus yang terletak pada satu 

bidang. Jaring-jaring kubus berjumlah 11 buah. Gambar di bawah ini adalah  

beberapa contoh gambar jaring-jaring kubus. 

 

 

2.1.8.4.2 Gambar Jaring-Jaring Balok 

Jaring-jaring balok adalah bangun datar yang merupakan gabungan dari 

sisi-sisi pada bangun ruang balok yang terletak pada satu bidang. Jaring-jaring 

Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah s maka jumlah 

panjang rusuknya = 12 x s 

Jika sebuah balok berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = 

t maka jumlah panjang rusuknya = 4p + 4l + 4t = 4(p + l + t) 

Gb. 2.8 Jaring-jaring kubus 
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kubus berjumlah 54 buah. Gambar di bawah ini adalah beberapa contoh gambar 

jaring-jaring balok.  

 

 

2.1.8.5 Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah dari luas daerah yang ada 

di samping ditambah luas daerah dasar. Hal ini seperti yang dituliskan Clemens 

(1984: 440)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk setiap kubus yang panjang rusuk-rusuknya s, maka: 

Luas Permukaan Kubus =  jumlah semua sisinya 

                                    = 6 × 푠푖푠푖 

                                       = 6 × 푠   

  

Surface area = Sum of areas of lateral faces + Area of the bases 

Gb. 2.9 jaring-jaring balok 
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Pada sebuah Balok dengan panjang rusuk-rusuknya  
berlaku: 

Volum Balok    

                              

Pada sebuah Kubus dengan panjang rusuk s berlaku: 

Volum Kubus  

              

 

 

 

 

 

 

2.1.8.6 Volume Kubus dan Balok 

Clemens (1984: 444) menjelaskan bahwa “the volume of a rectangular 

solid is equal to the product of its length l, width w, and height h”. 

Maka dapat dirumuskan volume kubus dan balok sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika adalah salah satu materi pembelajaran yang sangat dekat 

hubungannya dengan dunia nyata. Menurut Rachman (2009: 192) matematika 

adalah bahasa yang sangat simbolik. Kelebihan lain matematika dibandingkan 

dengan bahasa verbal adalah berkembangnya bahasa numerik yang 

memungkinkannya dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan bahasa 

verbal hanya dapat diungkap siapa yang lebih tinggi antara dua orang, namun 

Untuk setiap balok yang memiliki panjang rusuk-rusuknya  , 

maka : 

Luas Permukaan Balok = jumlah semua sisinya 
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dengan bahasa matematika dapat diungkap secara esak perbedaan tinggi antara 

keduanya. Oleh karena itu, matematika dikatakan dekat hubungannya dengan 

dunia nyata atau dalam kehidupan. Selain matematika dikatakan dekat dengan 

dunia nyata. Matematika juga sering dipandang sebagai cara bernalar, karena 

matematika memuat cara pembuktian yang sahih dan valid, serta sifat penalaran 

matematika yang sistematis. 

Pembelajaran matematika yang diterapkan di SMP N 1 Blado selama ini 

masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kurang 

aktifnya peserta didik dan rendahnya hasil belajar peserta didik terutama pada 

materi geometri. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP 

Negeri 1 Blado dan hasil observasi, dengan model pembelajarn yang biasa 

dilakukan yaitu contohnya dengan model pembelajaran STAD, peserta didik di 

sekolah ini masih mengalami kesulitan pada materi volume dan luas permukaan 

bangun ruang yaitu pada Kubus dan Balok. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan 

harian pada tahun pelajaran 2011/2012 hanya 37,9% dari keseluruhan kelas VIII 

yang bisa mencapai ketuntasan belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 65. Adapun faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah (1) 

peserta didik masih terfokus pada rumus; (2) peserta didik tidak mampu 

memahami soal; (3) peserta didik tidak mempunyai minat untuk mempelajari 

materi; (4) penyampaian materi yang kurang bisa diterima peserta didik. 

Dalam penelitian ini model pembelajaran yang digunakan adalah AIR 

(Auditory Intellectually Repetition). Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

adalah salah satu alternatif model pembelajaran yang bisa dipraktekan dalam 
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pembelajaran matematika. Model ini mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada 

repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan 

dengan cara peserta didik dilatih dengan cara pemberian tugas atau kuis. Model 

pembelajaran AIR menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectual dan Repetition. Model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) ini diharapkan menjadi 

lebih baik jika diterapkan dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD 

merupakan salah satu bentuk bahan ajar. Dengan bantuan LKPD ini diharapkan 

bisa lebih mengaktifkan peserta didik karena aktifitasnya menjadi bertambah, 

tidak hanya mendengarkan dan melihat tapi juga bisa melakukan kegiatan yaitu 

menulis. 

Penggunaan model pembelajaran AIR dan LKPD pada penelitian ini 

diharapkan efektif terhadap hasil belajar dan kemampuan penalaran peserta didik 

pada materi sudut pada bangun ruang. 

Untuk memperjelas kerangka berpikir penelitian ini, berikut disajikan 

bagan kerangka berpikir. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1) Hasil belajar aspek kemampuan penalaran peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition) berbantuan LKPD telah mencapai ketuntasan 

klasikal yaitu 75%. 

2) Rata-rata kemampuan penalaran peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition) berbantuan LKPD lebih baik dibanding peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model STAD (Student Team 

Achievment Division). 

Gb. 2.10 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran 

Kubus dan Balok 

Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran AIR Model pembelajaran STAD 

Hasil Belajar 

Ada perbedaan hasil belajar dalam penggunaan kedua model 
pembelajaan di atas 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Blado semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari lima kelas yaitu VIII 

A, VIII B, VIII C, VIII D dan VIII E yang berjumlah 194 peserta didik. 

3.1.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas. Satu kelas peserta didik 

tergabung dalam satu kelas eksperimen, yaitu kelas yang akan diberikan 

perlakuan berupa model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) 

berbantuan LKPD (Lembar Kerja Pesera Didik) dan satu kelas peserta didik 

dengan peserta didik tergabung dalam satu kelas kontrol yang akan diberikan 

perlakuan berupa pembelajaran dengan model pembelajaran Student Teams 

Achievment Division (STAD).  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random dari lima kelas 

dipilih dua kelas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan 

peserta didik dalam kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, 

jenis kelamin peserta didik, dan golongan peserta didik, sehingga peserta didik 

sudah tersebar secara acak dalam kelas yang ditentukan. Selain itu, banyaknya 

peserta didik dalam kelas sama, peserta didik diajar oleh guru yang sama, peserta 
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didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, dan peserta didik 

mendapat waktu pelajaran yang sama. Berdasarkan pemilihan secara acak dalam 

penelitian ini, terpilih dua kelompok sampel, yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

3.2 Variabel Penelitian 

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

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 

61) 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 61). Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran AIR pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran STAD pada kelas kontrol. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

(Sugiyono, 2010: 61). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan 

penalaran peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan menggunakan desain 

penelitian posttest-only control design. (Sugiyono, 2010: 112). 
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Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yang dipilih secara random yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

penerapan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD sedangkan kelas 

kontrolnya memperoleh model pembelajaran kooperatif. Pada akhir pembelajaran 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan treatment berupa tes pemecahan 

masalah sebagai evaluasi pembelajaran. Melalui kelas kontrol yang memperoleh 

metode ekspositori dapat diketahui efektivitas model pembelajaran AIR 

berbantuan LKPD. Desain penelitian yang dilaksanakan disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Desain  Penelitian 
Kelas    Tahap Perlakuan        Test 
Eksperimen 
Kontrol                    

            X 
      

O  
O  

 
(Sugiyono, 2010: 112) 

Keterangan : 

O , O   :  Post-test untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

  : Model pembelajaran AIR berbantuan LKPD. 

3.4 Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada dengan 

langkah-langkah sebagai berikut.  

1) Penelitian ini diawali dengan penentuan sampel penelitian.  

2) Meminta kepada guru, nilai ulangan semester 1 peserta didik kelas VIII A 

dan kelas VIII B.  Data tersebut diuji normalitas dan homogenitas. Setelah 
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dianalisis, diketahui bahwa peserta didik kelasVIII A dan VIII B berawal dari 

kemampuan yang sama.  

3) Menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) dan 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) yang dituangkan 

dalam RPP.  

4) Menyususn kisi-kisi tes dan menyusun instrumen uji coba berdasarkan kisi-

kisi yang ada.  

5) Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen yaitu VIII A dengan 

menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) 

dengan media LKPD pada materi pokok volume dan luas kubus dan balok 

dan menggunakan pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) 

pada kelas kontrol yaitu kelas VIII B.  

6) Instrumen uji coba diujikan pada kelompok uji coba yang sebelumnya telah 

diajarkan materi pokok volume dan luas kubus dan balok, dimana instrumen 

tersebut akan diujikan sebagai tes kemampuan penalaran matematis pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

7) Data hasil uji coba pada kelompok uji coba dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda.  

8) Soal-soal yang memenuhi syarat, kemudian dipilih untuk dijadikan soal 

kemampuan penalaran matematis pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  
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9) Melaksanakan tes hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  

10) Menganalisis data tes hasil belajar.  

11) Menyusun laporan hasil penelitian. 

Langkah penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Data 

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

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

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

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

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

tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut (mutlak), sedangkan data rasio adalah 

data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut (Sugiyono, 2007: 24). 

Berdasarkan pengelompokan data di atas, dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk data interval. Data dalam 

penelitian ini adalah data rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas VIII SMP N 1 Batang. 

3.5.2 Metode Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan (Sugiyono, 2011: 197). Wawancara dilakukan kepada guru mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMP N 1 Blado. Hal ini bertujuan untuk 

menanyakan keadaan peserta didik. 
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3.5.3 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, 2009: 150). Pelaksanaan tes 

dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Alat tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya ini digunakan untuk 

mendapatkan data nilai kemampuan penalaran peserta didik. Tes diberikan kepada 

kedua kelompok dengan alat tes yang sama. Tes ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data kuantitatif mengenai kemampuan penalaran peserta didik dan 

hasilnya diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

3.6  Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen Kemampuan Penalaran 

3.6.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi SMP kelas VIII semester 2 

yaitu luas dan volume kubus dan balok. Bentuk tes yang digunakan adalah 

bentuk soal uraian. Menurut Slameto (1994: 36) kebaikan-kebaikan tes bentuk 

uraian antara lain sebagai berikut. 

(a) Dapat mengukur proses mental yang tinggi yaitu pengertian dan 
penerapan (termasuk analisis, sintesa dan evaluasi), mengorganisasikan 
bahan dan pikiran serta membanding-bandingkan. 

(b) Dapat mengukur kesanggupan siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dengan kata-kata sendiri. 

(c) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang 
diteskan. 

(d) Sedikit sekali memberi kesempatan kepada siswa untuk menerka 
jawaban ataupun untuk menyontek teman.  

(e) Mudah dalam membuat soal dan tidak memakan waktu yang lama. 
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3.6.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(a) Menentukan tujuan mengadakan tes. 
(b) Menyusun kisi-kisi. 
(c) Menulis soal. 
(d) Uji coba dan analisis soal. 
(e) Revisi dan merakit soal 

 
(Arifin, 2012: 88) 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Uji Coba Instrumen 

Sebelum melaksanakan tes penalaran pada sampel, maka dilaksanakan tes 

uji coba terlebih dahulu. Setelah dilakukan tes uji coba, dilaksanakan analisis butir 

tes yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang 

baik, dan soal yang jelek. Analisis butir tes ini dapat membantu mengetahui butir 

mana yang telah memenuhi syarat serta membantu memperoleh gambaran secara 

selintas tentang keadaan soal yang disusun. Analisis butir uji tes tersebut meliputi 

taraf kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas butir tes 

3.7.1.1 Analisis Taraf Kesukaran 

Jawaban terhadap butir item soal bentuk uraian secara teoritis tidak ada 

yang salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan 

berperingkat sesuai dengan mutu jawaban masing-masing peserta didik. Rumus 

yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran soal bentuk uraian adalah 

sebagai berikut. 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  
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Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran digunakan tolok 

ukur sebagai berikut. 

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

(2) 0,31 ≤ TK ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang 

(3) 0,00 ≤ TK ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar 

(Arifin, 2012 : 135). 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 15, diperoleh indeks kesukaran nomor 1 

sebesar 0,673, nomor 2 sebesar 0,553, nomor 3 sebesar 0.638, nomor 4 sebesar 

0,314, nomor 5 sebesar 0,047, nomor 6 sebesar 0,412, nomor 7 sebesar 0,124, dan 

nomor 8 sebesar 0,520. Oleh karena itu, soal nomor 1, 2, 3, 4, 6 dan 8 termasuk 

soal dengan kriteria sedang serta soal nomor 5 dan 7 termasuk kriteria sukar. 

3.7.1.2 Daya Pembeda 

  Menurut Arikunto (2007: 211) ,daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi 

dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung daya pembeda soal dalam Arifin (2012: 146) adalah sebagai 

berikut. 

퐷푃 =
XKA − XKA

Skor maksimum soal 

Keterangan:  

XKA : rata-rata kelompok atas, 

XKB : rata-rata kelompok bawah. 
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Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda, dapat digunakan kriteria 

sebagai berikut,  

(1) 퐷푃 ≥ 0,40  = sangat baik 

(2) 0,30 ≤ 퐷푃 < 0,40  = baik 

(3) 0,20 ≤ 퐷푃 < 0,30  = cukup, soal perlu perbaikan 

(4) 퐷푃 < 0,20    = kurang baik, soal tidak digunakan. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 16, diperoleh koefisien daya 

pembeda soal nomor 1 sebesar 0,06, nomor 2 sebesar 0,05, nomor 3 sebesar 0,34, 

nomor 4 sebesar 0,44, nomor 5 sebesar 0,08, nomor 6 sebesar 0,42, nomor 7 

sebesar 0,28, dan nomor 8 sebesar 0,56. Oleh karena itu, soal nomor 1, 2 dan 5 

termasuk kriteria daya pembeda tidak baik, nomor 7 termasuk kriteria cukup,  

nomor 3 termasuk kategori baik, serta no 4, 6 dan 8 termasuk kriteria sangat baik. 

3.7.1.3 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan hasil suatu tes. Suatu tes 

dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, artinya 

apabila tes dikenakan pada sejumlah subjek yang sama pada lain waktu, maka 

hasil yang diperoleh akan tetap sama/relatif sama. Karena pada tes ini, soalnya 

berbentuk uraian maka digunakan rumus  (alpha), yaitu sebagai berikut. 

푟 =
푛

(푛 − 1) 1 −
∑휎
휎  

Keterangan : 

r11  : reliabilitas instrumen, 

n     : banyaknya butir soal, 
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 2
i  : jumlah varians butir, 

2
t  : varians total. 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

휎 =
∑푋 − (∑ )

푁  

Rumus varians total, yaitu: 

휎 =
∑푌 − (∑ )

푁  

Keterangan:  

N : Jumlah peserta tes 

X : Skor pada tiap butir soal 

Y : Jumlah skor total 

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga r11 kemudian 

harga r11 tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel, jika   

r 11 > r tabel  maka item tes yang diujicobakan reliabel  (Arikunto, 2009: 109). 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 14, diperoleh skor reliabilitas sebesar 

0,532 dengan 푟 = 0,316, maka instumen tes dinyatakan reliabel. 

3.7.1.4 Validitas 

Validitas adalah salah satu bukti bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai 

dengan apa yang ada dalam dunia kenyataan (Nasution, 1996: 105).  

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total, 

∑X2 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y2 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen pada 

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

dikatakan valid (Arikunto, 2009: 72). Berdasarkan hasil perhitungan pada 

lampiran 13, diperoleh koefisien korelasi untuk soal nomor 1 sebesar 0,556, 

nomor 2 sebesar 0,09, nomor 3 sebesar 0,567, nomor 4 sebesar 0.581, nomor 5 

sebesar 0.289, nomor 6 sebesar 0,695, nomor 7 sebesar 0,612, dan nomor 8 

sebesar 0,609. Dengan harga 푟 = 0,316, maka diperoleh bahwa butir 1, 3, 4, 

6, 7 dan 8 valid, sedangkan butir 2 dan 5 tidak valid. 

Pemilihan butir soal yang akan digunakan untuk pengambilan data 

didasarkan pada validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal serta 

memperhatikan indikator yang ingin diukur. Soal yang akan digunakan sebagai 

soal tes hasil belajar adalah soal nomor 2, 4, 5, 7 dan 8. Sedangkan soal nomor 1, 

3, dan 6 tidak digunakan. 
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3.7.2 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui sampel berangkat dari 

titik tolak yang sama atau tidak. Data awal yang dianalisis adalah nilai ulangan 

matematika semester gasal peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado. Analisis 

data awal meliputi uji normalitas populasi, uji homogenitas populasi, dan uji 

kesamaan dua rata-rata. 

Langkah-langkah analisis data tahap awal adalah sebagai berikut. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas  digunakan untuk  menentukan  data dalam kelompok 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis statistika yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Chi Kuadrat, yaitu: 

휒 = ∑ ( )    

Keterangan: 

χ2 : harga chi kuadrat, 

푓  : Frekuensi hasil pengamatan, 

푓  : Frekuensi yang diharapkan. 

Kriteria pengujiannya: tolak H0 jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, χ2
tabel dicari menggunakan 

tabel distribusi χ2 dengan derajat kebebasan dk= (k–1) dan taraf signifikan 5% 

(Sugiono, 2010: 81). 
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3.7.2.1.1 Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 6, diperoleh 휒 = 9,230. 

Sedangkan dengan 푑푘 = 6 − 1 = 5  dan 훼 = 5% , diperoleh 휒 = 11,070 . 

Karena 휒 < 휒 , maka data awal kelas kontrol berdistribusi normal. 

3.7.2.1.2 Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 5, diperoleh 휒 = 9,846. 

Sedangkan dengan 푑푘 = 6 − 1 = 5  dan 훼 = 5% , diperoleh 휒 = 11,070 . 

Karena 휒 < 휒 , maka data awal kelas eksperimen berdistribusi normal. 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data awal kelas sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika data mempunyai varians yang 

sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan 

menggunakan distribusi F. 

퐹 =
푉푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푏푒푠푎푟
푉푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푘푒푐푖푙  

Rumusan hipotesis uji homogenitas: 

0H  : 휎 = 휎  

aH  : 휎 ≠ 휎  

Kriteria pengujian: terima H0 퐹 < 퐹 ( , ) dengan 퐹 ( , ) didapat dari 

daftar distribusi F dengan peluang 훼 , sedangkan derajat kebebasan 푣 , 푣  
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masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut yang terdapat pada 

rumus. (Sudjana, 2005: 249-250). 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 7, diperoleh 퐹 = 1,176. Sedangkan 

dengan 푑푘 = 38 − 1 = 37 , 푑푘 = 38 − 1 = 37 , dan 훼 = 5% , 

diperoleh 퐹 = 1,808. Karena 퐹 < 퐹 , maka kedua kelas memiliki 

varians yang sama atau kedua kelas homogen. 

3.7.2.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata data awal dilakukan untuk mengetahui kedua 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan awal yang sama atau tidak. Analisis data 

dengan menggunakan uji dua pihak. Hipotesis statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Ho:  휇 =  휇  (rata- rata nilai UAS kelas eksperimen dan kelas kontrol sama). 

H1:   휇 ≠ 휇  (rata- rata nilai UAS kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda). 

Keterangan: 

휇  : rata-rata nilai UAS kelas eksperimen. 

휇  : rata-rata nilai UAS kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 푡 =   

  
 

dengan 

 푠 =  ( )  ( )
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Keterangan: 

t     :  푡  

푥    : nilai rata-rata kelompok eksperimen 

푥    : nilai rata-rata kelompok kontrol 

푛    : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

n    : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

s   : varians kelompok eksperimen 

s   : varians kelompok kontrol 

s     : simpangan baku gabungan (Sudjana, 2005: 239-240) 

Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila −푡   < 푡 < 푡    dan 

Ho ditolak untuk harga-harga yang lainnya, nilai 
)

2
11( 

t didapat dari daftar 

distribusi t dengan derajat kebebasan (푑푘) =  푛 +  푛 −  2 dan taraf signifikansi 

훼 = 5% (Sudjana, 2005: 239). 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 8, diperoleh 푡 = 0.086. Sedangkan 

dengan 푑푘 = 38 + 38− 2 = 74 , 훼 = 5% , dan peluang (1 − 훼) , diperoleh 

푡 = 1,67. Karena −푡 < 푡 < 푡 , maka disimpulkan bahwa rata-

rata kedua kelas sampel tudak berbeda atau dengan kata lain kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama. 

3.7.3 Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah semua perlakuan berakhir kemudian diberi tes. Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah 
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hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan.analisis data akhir meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan jenis statistik yang 

digunakan. Langkah-langkah pengujian normalitas sama dengan langkah-langkah 

uji normalitas pada analisis data awal. 

3.7.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki apakah kemampuan 

pemecahan masalah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Langkah-langkah pengujian homogenitas sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas pada analisis data awal. 

3.7.3.3 Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar dalam penelitian ini untuk menguji apakah 

kemampuan penalaran siswa pada materi luas dan volume kubus dan balok 

dengan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD dapat mencapai ketuntasan. 

Ketuntasan individual didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 1 Blado untuk mata 

pelajaran matematika adalah 65. Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu 

presentase peserta didik yang mencapai ketuntasan individual minimal sebesar 

75%. Uji ketuntasan belajar menggunakan menggunakan uji proporsi satu pihak.  

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar 

data akhir pada kelas sampel memenuhi ketuntasan klasikal atau tidak. Uji 
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ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu uji pihak kanan, 

dengan hipotesis: 

퐻 : 휋 ≤ 745%  (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 belum mencapai 

ketuntasan klasikal) 

퐻 : 휋 > 745%  (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 sudah mencapai 

ketuntasan klasikal) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 푧 =
( )

   

Keterangan: 

z     : nilai t yang dihitung; 

x    : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual; 

0  : nilai yang dihipotesiskan, dengan 휋 = 74,5% 

n   : jumlah anggota sampel  (Sudjana, 2005: 233). 

Kriteria pengujian H0 ditolak jika 푧   ≥ −푧 ( ,  )  dengan taraf signifikansi 

5% dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z (Sudjana, 2005: 

234). 
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3.7.3.4 Uji Perbedaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui mana yang lebih 

baik antara kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD dan kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD. Untuk 

menguji kesamaan dua rata-rata digunakan uji rata-rata satu pihak yaitu uji pihak 

kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.  

H0 : µ1   µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD kurang dari atau 

sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar menggunakan model pembelajaran STAD).  

H1: µ1 > µ2 (rata-rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik 

daripada yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD).  

Karena 21    , maka digunakan rumus: 

푡 =   

  
  

dengan 

 푠 =  ( )  ( )
 

  

Keterangan: 

t  :  푡  

푥  : nilai rata-rata kelompok eksperimen 

푥  : nilai rata-rata kelompok kontrol 
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푛  : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

n  : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

s  : varians kelompok eksperimen 

s  : varians kelompok kontrol 

s  : simpangan baku gabungan (Sudjana, 2005: 239) 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika t < t (1 – α) dan tolak H0 jika t mempunyai harga 

lain, dimana t (1 – α) , didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan α 

= 5% (Sudjana, 2005: 243). 

Apabila pada uji t tolak H0 maka diteruskan dengan uji lanjut. 

 

2

2
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada bab 4 ini adalah uraian hasil penelitian yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Blado tahun pelajaran 2012/2013, yaitu kelas VIII 

A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen pada penelitian ini dikenai model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD, sedangkan kelas kontrol dikenai model pembelajaran STAD. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-26 Mei 2013 

diperoleh data akhir yaitu nilai tes kemampuan penalaran pada materi luas dan 

volume kubus dan balok. Berikut ini adalah data awal dan hasil penelitian. 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

sampel memiliki kondisi awal yang sama. Analisis yang dilakukan untuk data 

awal adalah uji normalitas, homogenitas dan kesamaan rata-rata. Data yang 

digunakan adalah nilai ulangan semester I tahun pelajaran 2012/ 2013. Data 

awal kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran 11. 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 5, diperoleh 휒 =

9,230. Sedangkan dengan 푑푘 = 6 − 1 = 5  dan 훼 = 5% , diperoleh 휒 =
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11,070. Karena 휒 < 휒 , maka data awal kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 6, diperoleh 휒 =

9,846. Sedangkan dengan 푑푘 = 6 − 1 = 5  dan 훼 = 5% , diperoleh 휒 =

11,070 . Karena 휒 < 휒 , maka data awal kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data awal kelas sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika data mempunyai varians yang 

sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan 

menggunakan distribusi F. 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 7, diperoleh 퐹 = 1,176. 

Sedangkan dengan 푑푘 = 38 − 1 = 37 , 푑푘 = 38− 1 = 37 , 

dan 훼 = 5%, diperoleh 퐹 = 1,808. Karena 퐹 < 퐹 , maka kedua 

kelas memiliki varians yang sama atau kedua kelas homogen. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata data awal dilakukan untuk mengetahui kedua 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan awal yang sama atau tidak. 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 8, diperoleh 푡 = 0.085. 

Sedangkan dengan 푑푘 = 38 + 38 − 2 = 74, 훼 = 5%, dan peluang (1 − 훼), 

diperoleh 푡 = 2.004 . Karena −푡 < 푡 < 푡 , maka 
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disimpulkan bahwa rata-rata kedua kelas sampel tudak berbeda atau dengan 

kata lain kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. 

4.1.2 Proses Pembelajaran 

4.1.2.1 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menerapkan model pembelajaran 

AIR berbantuan LKPD untuk mempelajari materi Kubus dan Balok. 

Pembelajaran dilaksanakan dalam 3 pertemuan pada tanggal 7, 14, dan 16 Mei 

2013, dimana alokasi waktu tiap pertemuan adalah 80 menit. Hasil yang 

diperoleh dalam pembelajaran ini meliputi aktivitas peserta didik, kinerja guru, 

pelaksanaan model pembelajaran, penerapan media LKPD dan alat peraga, 

latihan soal, serta hasil evaluasi. 

4.1.2.1.1 Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil lembar pengamatan aktivitas peserta didik pada 

pertemuan I, diperoleh persentase keaktifan peserta didik sebesar 62,5% 

termasuk kategori cukup. Sedangkan persentase keaktifan pada pertemuan II 

sebesar 71,87% termasuk kategori aktif, dan pada pertemuan III sebesar 

92,18% termasuk kategori sangat aktif. Pada pertemuan pertama peserta didik 

memang masih malu-malu untuk mengajukan gagasan atau pertanyaan 

walaupun kalau ditanya mereka bisa aktif menjawab. Tapi untuk pertemuan 

kedua dan ketiga mereka lebih baik atau lebih aktif dari pertemuan pertama. 

4.1.2.1.2 Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil lembar pengamatan kinerja guru pada pertemuan 

I, diperoleh persentase kinerja guru sebesar 61,9% termasuk kategori cukup. 
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Pada pertemuan pertama, alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai 

dengan RPP dan belum begitu menguasai kelas. 

Sedangkan persentase kinerja guru pada pertemuan II sebesar 

83,33% termasuk kategori sangat baik. Manajemen waktu pada pertemuan ini 

sudah lebih baik dan lebih menguasai kelas. 

Pada pertemuan III persentase kinerja guru sebesar 94,04% 

termasuk kategori sangat baik. Waktu dan situasi kelas telah dikuasai dengan 

baik sehingga pembelajaran dilaksanakan sesuai RPP. 

4.1.2.1.3 Pelaksanaan Model Pembelajaran AIR 

Pada pertemuan pertama model pembelajaran AIR dilaksanakan 

sesuai tahapan-tahapan yang ada pada RPP, yaitu yang terdiri dari tiga tahapan, 

Auditory, Intellectually, dan Repetition. Pada tahap Auditory, peserta didik 

masih malu untuk mengungkapkan gagasan atau pertanyaan tentang materi. 

Pada tahap Intellectually, masing-masing kelompok bisa bekerja dengan baik. 

Kendala yang dihadapi pada tahap ini yaitu peserta didik belum berani 

menyanggah jawaban dari kelompok lain yang kurang tepat. Sedangkan untuk 

tahap repetition, kuis bisa dilaksanakan. Namun alokasi waktu pelaksanaan 

tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ada di RPP. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga, pelaksanaan model 

pembelajaran AIR bisa berjalan lebih baik daripada pertemuan pertama. Pada 

pertemuan kedua dan ketiga, peserta didik lebih aktif dalam mengikuti tahapan 

Auditory maupun tahap Intellectually.  
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4.1.2.1.4 Penerapan Media LKPD dan Alat Peraga 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah hal baru bagi peserta 

didik, karena sebelumnya mereka belum pernah menggunakannya. Pada 

pertemuan pertama, peserta didik masih terlihat bingung dalam pengisian 

LKPD. Peserta didik masih banyak yang bertanya dalam pengisiannya. Pada 

pertemuan pertama ini kesalahan yang banyak ditemukan adalah pada 

pengisian pengertian jaring-jaring. Penggunaan alat peraga pada pertemuan 

pertama memberikan hasil yang baik. Peserta didik menjadi mengerti dan 

membedakan kubus dan balok, model kubus dan balok, dan benda-benda yang 

menyerupai kubus dan balok. Hanya saja pada pertemuan pertama, alat peraga 

kurang banyak sehingga tidak semua peserta didik bisa mempraktekan 

penggunaan alat peraga. 

Pada pertemuan kedua, LKPD digunakan untuk membantu peserta 

didik mengetahui rumus dari luas kubus dan balok. pada pertemuan kedua ini, 

peserta didik tidak mengalami kebingungan atau kesulitan dalam pengisian 

LKPD. Hanya saja ditemui kesalahan pada salah satu kelompok, yaitu pada 

pada rumus luas balok. Kesalahan dapat dilihat pada lampiran 26. 

Pada pertemuan ketiga, LKPD digunakan untuk membantu peserta 

didik mengetahui rumus volume kubus dan balok. Pada pertemuan ketiga ini, 

peserta didik tidak ada yang mengalami kesulitan. Semua kelompok bisa 

mengetahui rumus volume kubus dan balok dengan benar. 
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4.1.2.1.5 Latihan soal 

Pada pembelajaran dengan model AIR, latihan soal dilakukan pada 

tahap Intellectually. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk berdiskusi, 

berpikir, dan menyelesaikan masalah. Pada pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga masing-masing kelompok mendapatkan soal kelompok yang harus 

dikerjakan bersama. Pada pertemuan kedua, beberapa kelompok tidak bisa 

menyelesaikan soal kelompoknya, dikarenakan waktunya telah habis. 

4.1.2.1.6 Evaluasi 

Evaluasi pada pembelajaran dilakukan melalui kuis untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. Pada pertemuan pertama kuis bisa dilaksanakan dengan baik, 

namun alokasai waktunya tidak sesuai dengan RPP. Untuk pertemuan kedua 

dan ketiga, kuis juga bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan alokasi 

waktu pada RPP. Pada pertemuan pertama, rata-rata kelas eksperimen 67,54. 

Pada pertemuna pertama ini, evaluasi belum tuntas secara klasikal. Kesulitan 

yang dialami peserta didik adalah menghitung panjang diagonal sisi dan 

panjang diagonal ruang jika diketahui panjang rusuk kubus. Pada pertemuan 

kedua rata-rata untuk nilai kuis adalah 71,14. Pada pertemuan kedua ini 

kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah dalam penghitungan. Peserta 

didik kurang teliti dalam menghitung. Pada pertemuan ketiga, rata-rata nilai 

kuis adalah 80,26.  
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4.1.2.2 Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol menerapkan model pembelajaran 

kooperatif STAD untuk mempelajari materi Kubus dan Balok. Pembelajaran 

dilaksanakan dalam 3 pertemuan pada tanggal 6, 13, dan 16 Mei 2013, dimana 

alokasi waktu tiap pertemuan adalah 80 menit.Hasil yang diperoleh dalam 

pembelajaran ini meliputi aktivitas peserta didik, kinerja guru, pelaksanaan 

model pembelajaran, penerapan media LKPD, latihan soal, dan hasil evaluasi. 

4.1.2.2.1 Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil lembar pengamatan aktivitas peserta didik pada 

pertemuan I, diperoleh persentase keaktifan peserta didik sebesar 59,37% 

termasuk kategori cukup. Sedangkan persentase keaktifan pada pertemuan II 

sebesar 75% termasuk kategori aktif, dan pada pertemuan III sebesar 82,81% 

termasuk kategori sangat aktif. 

4.1.2.2.2 Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil lembar pengamatan kinerja guru pada pertemuan 

I, diperoleh persentase kinerja guru sebesar 60,00% termasuk kategori cukup. 

Pada pertemuan pertama penguasaan kelas belum baik dan waktu pelaksanaan 

tidak sesuai dengan RPP. 

Sedangkan persentase kinerja guru pada pertemuan II sebesar 

80,00% termasuk kategori baik. Manajemen waktu pada pertemuan ini sudah 

lebih baik dan lebih menguasai kelas. 
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Pada pertemuan III persentase kinerja guru sebesar 91,25% 

termasuk kategori sangat baik. Waktu dan situasi kelas telah dikuasai dengan 

baik sehingga pembelajaran dilaksanakan sesuai RPP. 

4.1.2.2.3 Pelaksanaan Model Pembelajaran STAD 

Pelaksanaan model pembelajaran STAD pada pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga di kelas kontrol ini berjalan dengan lancar sesuai dengan 

tahapan-tahapan atau fase-fase yang terdapat pada RPP. Pembelajaran STAD 

ini memang sudah sering diterapkan di kelas ini sebelumnya. Hanya saja pada 

pertemuan pertama, waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan RPP, sehingga 

banyak tahapan yang juga waktunya berkurang. Meskipun demikian 

pembelajarn tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pada pertemuan pertama, peserta didik juga masih terlihat malu 

untuk mengajukan gagasan atau pertanyaan, sehingga keaktifan peserta didik 

belum begitu terlihat. Pada kelas kontrol ini, kendalanya adalah para peserta 

didik awalnya tidak mau dikelompokkan secara heterogen. Tapi setelah diberi 

penjelasan, mereka mau mengikuti pembagian kelompok yang sudah ada. 

4.1.2.2.4 Penerapan Media LKPD 

Penggunaan media LKPD adalah hal baru bagi peserta didik, 

karena pada pembelajaran sebelumnya mereka belum pernah 

menggunakannya. Pada pertemuan pertama, banyak kelompok-kelompok yang 

bertanya tentang pengisiannya. Pada pertemuan pertama ini, alokasi waktu 

yang digunakan untuk pengisian LKPD juga tidak sesuai dengan RPP. Namun 
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penggunaan LKPD memberikan hasil yang baik, karena melalui LKPD peserta 

didik berdiskusi untuk menyimpulkan definisi unsur-unsur kubus dan balok. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga, penggunaan LKPD berjalan 

lebih baik daripada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua dan ketiga ini, 

peserta didik dibantu untuk mengetahui rumus luas dan volume kubus dan 

balok. Peserta didik merasa bangga ketika mereka bisa mengetahui sendiri 

tanpa dibertahu oleh guru. 

4.1.2.2.5 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan melalui kuis yang dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta 

didik memahami materi yang dipelajari.  

Pada pertemuan pertama, kuis tidak terlaksana karena waktu yang 

tersisa tidak memungkinkan diadakannya kuis. Hal ini terjadi karena 

pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran. Pada 

pertemuan kedua dan ketiga kuis bisa dilaksanakan dengan baik. Rata-rata nilai 

kuis pada pertemuan kedua 70,17. Kesulitan yang dialami peserta didik adalah 

dalam proses penghitungannya. Sedangkan rata-rata nilai kuis pada pertemuan 

ketiga 75,70. Pada soal kuis ini, peserta didik kesulitan dalam memahami soal 

penalaran. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

Setelah dilakukan penelitian terhadap kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan VIII B sebagai kelas kontrol pada tanggal 6-26 Mei 2013, 

maka dilaksanakan kemampuan tes penalaran pada tanggal 23 Mei 2013. Tes 
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kemampuan penalaran terdiri dari 5 butir soal dengan materi Kubus dan Balok. 

Tes diikuti oleh 76 peserta didik yang terdiri dari 38 peserta didik kelas VIII A 

dan 38 peserta didik kelas VIII B. Hasil analisis deskriptif kemampuan 

penalaran pada materi kubus dan balok dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Tes Kemampuan Penalaran  

Kelas N Nilai 
tertinggi 

Nilai 
Terendah 

Rata-
rata Varian Standar 

Deviasi 
Eksperimen 38 95 46,67 76,97 80,76 8,98 
Kontrol 38 96.67 45 71,75 138,57 11,77 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dilakukan uji analisis data hasil tes kemampuan 

penalaran yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, dan uji 

kesamaan rata-rata 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik adalah 

data berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji normalitas ini digunakan 

untuk mengetahui apakah nilai hasil tes kemampuan penalaran peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini uji normalitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft 

excel dan diuji menggunakan rumus Chi Kuadrat. Berdasarkan perhitungan dan 

analisis data diperoleh hasil pengujian normalitas data akhir yang terlihat pada 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Kelas 휒  휒  Keterangan 
Eksperimen 10,46 11,07 Normal 
Kontrol 9,47 11,07 Normal 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 휒  = 10,46 dan 휒 = 11,07 

untuk kelas eksperimen dan 휒  = 9,47 dan 휒 = 11,07 untuk kelas 

kontrol dengan taraf nyata 훼 = 5% dan dk = k-1 = 6-1 = 5. Karena 휒 <

 휒  maka H0 diterima, artinya data akhir kelas baik kelas eksperimen 

maupun kontrol berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 46 untuk kelas kontrol dan lampiran 47 untuk kelas eksperimen. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data awal kelas sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika data mempunyai varians yang 

sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan 

menggunakan distribusi F. Berdasarkan perhitungan dan analisis data pada 

lampiran 48, diperoleh hasil pengujian homogenitas pada tabel 4.3 berikut.  

Tabel 4.3 Uji Homogenitas Data Akhir Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Kelas Varians (푠 ) 퐹  퐹  Keterangan 
Eksperimen 246,671 1,57 1,80 Homogen Kontrol 138,572 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas, diperoleh 퐹 = 1,57 dan 

퐹 = 1,808  dengan 푑푘 = 38− 1 = 37 , 푑푘 = 38 − 1 =

37, dan 훼 = 5%. Karena 퐹 < 퐹 , maka kedua kelas memiliki varians 

yang sama atau kedua kelas homogen. 
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4.1.3.3 Analisis Hipotesis 

4.1.3.3.1 Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis 

peserta didik kelas VIII SMP N 1 Blado materi kubus dan balok yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR dapat mencapai ketuntasan klasikal 

menggunakan uji proporsi satu pihak kanan. Dalam hal ini, dikatakan 

memenuhi ketuntasan belajar apabila lebih dari atau sama dengan 75% dari 

peserta didik yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 65. Dalam penelitian ini uji ketuntasan klasikal data akhir kelas 

eksperimen dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan diuji menggunakan 

uji proporsi satu pihak yaitu uji pihak kanan.  

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

퐻 : 휋 ≤ 745% (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang 

diajar menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 

belum mencapai ketuntasan klasikal) 

퐻 : 휋 > 745% (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang 

diajar menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 

sudah mencapai ketuntasan klasikal) 
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Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil uji 

ketuntasan klasikal kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

pembelajaran AIR berbantuan LKPD terlihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Eksperimen 

Kelas 풕풖풏풕풂풔 N Persentase 
Ketuntasan (π) 

풛풉풊풕풖풏품 풛풕풂풃풆풍 Keterangan 

Eksperimen  36 38 75% 2,86 1,736 H  ditolak 
Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal, pada kelas eksperimen 

diperoleh zhitung = 2,86  dan ztabel = z(0,5− α) = 1,736  dengan taraf nyata 

훼 = 5%.  Karena zhitung >  ztabel   maka H0  ditolak, artinya rata-rata 

kemampuan penalaran pada kelas yang diajar menggunakan model 

pembelajaran AIR berbantuan LKPD mencapai ketuntasan klasikal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 49. 

4.1.3.3.2 Uji Perbedaan Rata-Rata 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata kemampuan penalaran 

matematis peserta didik kelas VIII SMP N 1 Blado materi kubus dan balok 

yang diajar menggunakan model pembelajaran AIR lebih baik dari peserta 

didik yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD. Dalam penelitian 

ini uji kesamaan rata-rata data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel 

dan diuji menggunakan uji kesamaan rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kanan. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : µ1   µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang 

diajar menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD kurang 

dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD).  
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H1: µ1 > µ2 (rata-rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik 

daripada yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD).   

Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil uji 

kesamaan rata-rata terlihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Uji Perbedaan Rata-rata  

Kelas N Rata-rata 풕풉풊풕풖풏품 풕풕풂풃풆풍 Keterangan 
Eksperimen  38 76,62 1,99 1,674 H  ditolak Kontrol 38 71,75 

Berdasarkan hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa 푡 = 1,99. Nilai 

 푡  = 푡( )( )  pada 훼  = 5% adalah 1,674. Karena 푡 > 푡    

sehingga hipotesis H0 ditolak, artinya rata-rata kemampuan penalaran kelas 

yang diajar dengan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih dari 

kelas yang diajar diajar dengan model pembelajaran STAD. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada Lampiran 50. 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran AIR berbantuan alat peraga terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik SMP. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Batang, yaitu tepatnya di SMP Negeri 1 Blado. Penelitian ini menggunakan 

dua kelas yang dipilih secara random diantara lima kelas yang ada di SMP N 1 

Blado. Dua kelas tersebut terdiri dari kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 

yang dikenai dengan model pembelajaran AIR dan kelas VIII B sebagai kelas 
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kontrol yang dikenai dengan model pembelajaran yang sering digunakan oleh 

guru matematika kelas VIII yaitu model pembelajaran STAD. 

Model pembelajaran AIR berbantuan LKPD ini merupakan hal baru 

bagi peserta didik kelas VIII SMP N 1 Blado. Model pembelajaran AIR ini 

memiliki tiga tahapan penting, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. 

Pada pembelajaran yang dilakukan sebanyak tiga pertemuan di kelas 

eksperimen, peneliti menerapkan model pembelajaran AIR sesuai dengan 

tahapan-tahapan yang ada dalam RPP. Pada tahapan auditory, kegiatan peserta 

didik meliputi mendengarkan, dan berbicara. Pada tahapan ini, peserta didik 

harus aktif mendengarkan penjelasan dari peneliti dan setelah itu peserta didik 

aktif untuk bertanya, mengungkapkan gagasan ataupun menjawab pertanyaan 

dari peneliti. Kesulitan yang dialami peserta didik pada tahap ini terlihat pada 

pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama peserta didik masih terlihat malu 

dan kurang percaya diri untuk mengungkapkan gagasan atau pertanyaan. Pada 

tahap auditory, peneliti juga menggunakan alat peraga dalam melakukan 

penjelasan. Penggunaan alat peraga ini sangat memberikan hal positif, namun 

keterbatasan alat peraga yang ada membuat tidak semua peserta didik bisa 

mempraktekan alat peraga tersebut. Pada pertemuan selanjutnya peserta didik 

terlihat lebih berani dan aktif. Pada tahap intellectually, peserta didik diajak 

untuk berpikir dan memecahkan masalah. Pada tahapan ini, kegiatan peserta 

didik adalah mengerjakan LKPD dan tugas kelompok secara berkelompok. 

Menurut  Meier  (2003:99)  bahwa  “Intellectualy  menunjukkan  apa  yang 

dilakukan pembelajaran dalam  pemikiran suatu pengalaman dan menciptakan 
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hubungan makna, rencana dan nilai dari pengalaman tersebut”. Pada pengisian 

LKPD 01 peserta didik mengalami kesulitan ketika harus menyimpulkan 

definisi dari unsur-unsur kubus dan balok, sedangkan untuk LKPD 02 dan 

LKPD 03, banyak peserta didik yang melakukan kesalahan dalam 

menyimpulkan rumus luas dan volume kubus dan balok. Ada beberapa 

kelompok yang mengalami kesalahan pada tahap akhir, yaitu pada perkalian 

aljabar. Sedangkan untuk tugas kelompok, peserta didik memang dilatih untuk 

benar-benar berpikir dan memecahkan masalah, karena ada beberapa soal 

kelompok yang merupakan soal penalaran. Tahapan yang terakhir adalah tahap 

Repetition. Pada tahap ini peserta didik diberikan pengulangan. Pada 

pembelajaran yang dilakukan peneliti, pengulangan berupa pemberian soal kuis 

di akhir pembelajaran dan tugas untuk latihan di rumah. Teori yang 

mendukung hal ini adalah Teori Thorndike (Suherman, 2001: 29) yang salah 

satunya mengungkapkan the law of exercise (hukum latihan) yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan satu 

sama lain secara kuat jika proses pengulangan seing terjadi. Semakin banyak 

kegiatan pengulangan dilakukan maka hubungan yang terjadi semakin bersifat 

otomatis.  

Secara keseluruhan, model pembelajaran AIR bisa berjalan dengan baik 

sesuai dengan tahap-tahap dalam RPP. Meskipun demikian ada beberapa 

kendala yang dialami peneliti ketika menerapkan model pembelajaran AIR. 

Beberapa kendala tersebut yakni: (1) masih ditemukan beberapa peserta didik 

yang tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. (2) Beberapa 
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peserta didik masih sulit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Hal ini 

terlihat dari beberapa peserta didik  mengerjakan sendiri tugas yang diberikan 

guru dan ada pula beberapa peserta didik yang mengobrol dengan teman satu 

kelompoknya.  

Oleh karena itu, dilakukan beberapa usaha untuk mengatasi kendala 

tersebut dengan cara: (1) meningkatkan frekuensi peneliti untuk berkeliling 

memonitor kegiatan diskusi pada kelompok-kelompok yang sudah ada, (2) 

mengajak peserta didik untuk selalu fokus dan semangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. 

Pada kelas kontrol, pelaksanaan model pembelajaran STAD dapat 

berjalan sesuai dengan tahap-tahap pada RPP. Model STAD ini sudah tidak 

asing bagi peserta didik karena guru matematika sudah sering menggunakan 

model ini dalam pembelajaran, sehingga peneliti dalam menerapkan model ini 

tidak mengalami kendala yang berarti.  

Setelah memperoleh perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kedua kelas diberikan tes untuk memperoleh data nilai hasil 

belajar dan kemampuan penalaran peserta didik. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis sesuai dengan hipotesis pada BAB II. Langkah awal 

untuk menganalisis adalah melakukan uji normalitas dan homogenitas data. 

Dari uji normalitas diperoleh fakta bahwa data nilai hasil belajar dan 

kemampuan penalaran peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal dan homogen, sehingga selanjutnya digunakan statistik 

parametris. 
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Pengujian hipotesis pertama mengenai ketuntasan belajar peserta didik 

yang dilakukan dengan uji ketuntasan klasikal. Dari hasil analisis data 

diperoleh fakta bahwa peserta didik pada kelas eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan model AIR berbantuan LKPD telah mencapai 

ketuntasan klasikal yaitu sebesar 75% dengan banyaknya peserta didik yang 

tuntas sebesar 94,73%. Berdasarkan hasil uji ketuntasan dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik pada kelas eksperimen yaitu yang dikenai model 

pembelajaran AIR mencapai ketuntasan klasikal. Pencapaian hasil pada 

penelitian ini sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar menurut Slameto (2010: 54-72), yaitu (1) jasmaniah, meliputi faktor 

kesehatan dan kesiapan peserta didik secara fisik untuk mengikuti 

pembelajaran; (2) psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan secara psikis. Pada awal pembelajaran 

peneliti memusatkan perhatian dan menanyakan kesiapan peserta didik untuk 

belajar, memberikan motivasi dengan menceritakan masalah yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari serta menampilkan gambar kontekstual dan 

video; (3) sekolah, mencakup metode mengajar, kurikulum. Dalam penelitian 

ini digunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD untuk menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kooperatif, intellectual dan menarik perhatian peserta 

didik untuk belajar. 

Pengujian hipotesis kedua mengenai perbedaan rata-rata antara dua 

kelas sampel. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh fakta bahwa rata-rata 

hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang pembelajarannya 
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menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik daripada 

rata-rata hasil belajar peserta didik kelas kontrol yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran STAD. Model pembelajaran AIR 

beranggapan bahwa ada tiga tahap penting dalam pembelajaran, yaitu Auditory, 

Intellectually dan Repetition. Meier  (2002:100) menemukan  bahwa  aspek  

dalam  intellectually  dalam belajar  akan  terlatih  jika  peserta didik  

dilibatkan  dalam  aktifitas  memecahkan masalah,  menganilisis  pengalaman,  

mengerjakan  perencanaan  strategis, melahirkan  gagasan  kreatif, mencari  

dan menyaring  informasi, menemukan pertanyaan,  menciptakan  model  

mental,  menerapkan  gagasan  baru, menciptakan  makna  pribadi  dan  

meramalkan  implikasi  suatu  gagasan. Sehingga pada model pembelajaran 

AIR berbantuan LKPD menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan 

konsep dan memcahkan masalah pada materi kubus dan balok. Hal ini sejalan 

dengan teori belajar Bruner (Slameto, 2010: 11) bahwa dalam belajar 

memerlukan partisipasi aktif dari tiap peserta didik melalui kegiatan eksplorasi, 

penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip 

dengan yang sudah diketahui, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan 

kemampuan. Selain itu, Slameto (2010: 12) mengungkapkan bahwa dalam 

belajar, guru perlu menganalisis struktur materi yang akan diajarkan, dan juga 

perlu disajikan secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta 

didik. Hal ini dilakukan melalui pemilihan model pembelajaran AIR serta 

penggunaan alat peraga dan LKPD sehingga memudahkan peserta didik 

mengikuti pembelajaran. 
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Pengujian hipotesis kedua mengenai perbedaan kemampuan penalaran 

antara dua kelas sampel. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan 

diperoleh fakta bahwa rata-rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik 

kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

AIR berbantuan LKPD lebih baik daripada rata-rata hasil tes kemampuan 

penalaran peserta didik kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran STAD. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran AIR dapat memberikan hasil yang positif terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik. Pada peraturan Dirjen Dikdasmen 

Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November tentang rapor 

(Wardhani, 2008: 14) pernah diuraikan bahwa indikator peserta didik memiliki 

kemampuan dalam penalaran adalah mampu : (1) mengajukan dugaan, (2) 

melakukan manipulasi matematika, (3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, (4) menarik 

kesimpulan dari pernyataan, (5) memeriksa kesahihan suatu argumen, dan (6) 

menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Pada penelitian ini, kemampuan penalaran yang dimaksud adalah kemampuan 

penalarn induktif. Oleh karena itu indikator kemampuan penalaran yang 

digunakan antara lain menarik kesimpulan generalisasi; memberikan alasan; 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika; 

menyusun dan menguji konjektur. Tes kemampuan penalaran yang dilakukan 

juga mencakup indikator-indikator tersebut. 
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Pada penelitian ini, aktivitas guru dan peserta didik juga diamati. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 1 Blado 

Kabupaten Batang diketahui bahwa aktivitas guru yaitu peneliti pada 

bertemuan pertama berkategori cukup, pada pertemuan kedua dan ketiga 

berkategori sangat baik untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada 

pertemuan pertama peneliti mengalami kendala terutama pada alokasi waktu 

yang tidak sesuai dengan RPP. Namun, untuk pertemuan kedua dan ketiga 

peneliti bisa mengatur waktu dengan baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas peserta didik diketahui bahwa 

pada pertemuan pertama peserta didik masuk dalam cukup, pada pertemuan 

kedua aktif dan pada pertemuan ketiga masuk dalam kategori sangat aktif 

untuk kelas eksperimen dan kontrol. Keaktifan peserta didik ini mempengaruhi 

hasil evaluasi yang dialkukan di akhir pembelajaran berupa kuis. Pada 

pertemuan pertama, untuk kelas eksperimen hanya 68,42% dari jumlah peserta 

didik yang tuntas. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis rata-rata keaktifan 

peserta didik pada lampiran 28 diketahui bahwa rata-rata aktivitas peserta didik 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan rata-rata skor 

kelas eksperimen sebesar 78,68 dan kelas kontrol sebesar 76,04. Hasil analisis 

ini sesuai dengan hasil uji perbedaan rata-rata hasil belajar. Dapat dilihat 

bahwa dengan lebih tingginya aktivitas peserta didik kelas eksperimen 

daripada kelas kontrol, maka hasil belajar dan kemampuan penalaran kelas 

eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sinambela (2008: 78) bahwa aktivitas peserta didik 
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menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan keefektifan 

pembelajaran. Sedangkan menurut teori Bruner dalam Slameto (2010: 12) 

bahwa keaktifan yang dalam hal ini aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis I dan hipotesis II serta 

memperhatikan aktivitas didik, disimpulkan bahwa model pembelajaran AIR 

berbantuan LKPD efektif terhadap kemampuan penalaran matematis peserta 

didik pada materi kubus dan balok. Ini sesuai dengan kriteria keefektifan 

pembelajaran yaitu (1) tercapainya ketuntasan klasikal sebesar 75% dari 

banyaknya peserta didik yang mencapai KKM, (2) hasil belajar peserta didik 

yang pembelajarannya menggunakan model AIR berbantuan LKPD lebih baik 

daripada hasil belajar peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran STAD. 

 

 

 



77 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  

sebagai berikut. 

(1) Kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Blado Kabupaten Batang pada materi luas dan volume kubus dan balok yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD dapat memenuhi KKM klasikal yaitu ≥75% dari banyaknya peserta 

didik tersebut dengan ketuntasan klasikal mencapai 94,73%.  

(2) Kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Blado Kabupaten Batang pada materi luas dan volume kubus dan balok yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran AIR berbantuan 

LKPD lebih baik dibanding kemampuan penalaran matematis peserta didik 

yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran STAD.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran-saran untuk guru 

atau sekolah yang akan melakukan pembelajaran dengan model AIR sebagai 

berikut. 

(1) Guru yang hendak menerapkan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD 

sebaiknya memanfaatkan tahap auditory dengan menggunakan alat peraga 
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yang lebih banyak, sehingga semua peserta didik bisa mengikuti kegiatan 

dengan lebih baik dan peserta didik juga bisa memahami konsep dengan 

lebih baik. Pemahaman konsep yang matang diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran peserta didik. 

(2) Guru yang hendak menerapkan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD 

sebaiknya mempertimbangkan LKPD yang akan digunakan supaya lebih bisa 

menarik perhatian peserta didik dan juga bisa mempermudah peserta didik 

untuk memahami materi yang disampaikan. 

(3) Kendala yang dihadapi sekolah karena kekurangan alat peraga dapat diatasi 

dengan guru  bersama peserta didik memanfaatkan benda-benda di 

lingkungan sekitar sebagai alat peraga agar pembelajaran menjadi lebih 

bersifat konstekstual atau guru dapat memberi penugasan kepada peserta 

didik untuk membuat alat peraga. 

 



79 
 

79 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Anni, C. T., dkk. 2007. Psikologi Belajar. Semarang: Unnes Press. 
 
Agus, N. A. 2008. Mudah Belajar Matematika untuk Kelas VIII SMP/MTs. 
Jakarta: Depdiknas. 
 
Arifin, Z. 1991. Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik-Prosedur. Bandung: 
Remaja Rosdakarya. 
   
Arikunto, S. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Arends, R. 2012. Learning To Teach. (9th ed.). New York: Mc. Graw Hill. 
 
Budiyono. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surakarta: Sebelas Maret 
University Press. 
 
Clemens, S. R., P. G. O’daffer, & T. J. Cooney. 1984. Geometry with Applications 
and Problem Solving. Addison: Wesley Publishing Company. 
 
Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar. Jakarta: Depdiknas. 
 
Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Lie, A. 2005. Cooperative Learning, Mempraktekkan Cooperative Learning di 
Ruang-ruang Kelas. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. 
 
Mahajan, G. 2012. Multimedia in Teacher Education: Perception & Uses. Journal 
of Education and Practice, 3(1): 5-13. Tersedia di http://www.iiste.org/Journals/ 
[diakses 2-12-2012] 
 
Makinde. 2012. Some Methods of Effective Teaching and Learning of 
Mathematics. Journal of Education and Practice, 3(7): 53-55. Tersedia di 
http://www.iiste.org/Journals/ [diakses 2-12-2012] 
 
Maulana, A. 2012. Model Pembelajaran AIR untuk Meningkatkan Kemampuan 
Komunikasi Matematika Siswa. Bandung: FMIPA UPI. 

Meier, D. 2003. The Accelerated Learning Handbook: Panduan Kreatif & Efektif 
Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan: Penerjemah, Rahmani 
Astuti.Bandung: Kaifa. 

Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 
 



80 
 

 
 

Nirawati, N. 2009. Pengaruh Model AIR (Auditory Intellectually Repetition) 
dalam Pembelajaran Matematika terhadap Kompetensi Strategi (Stategic 
Competence)  Siswa SMP. Bandung: FMIPA UPI. 
 
Rachman, M., dkk. 2009. Filsafat Ilmu. Semarang: Unnes Press. 
 
Shadiq, F. 2004. Penalaran, Pemecahan Masalah dan Komunikasi dalam 
Pembelajaran Matematika. Makalah disajikan pada Diklat 
Instruktur/Pengembang Matematika SMP Jenjang Dasar Tanggal 10-23 Oktober 
2004. PPPG Matematika. Yogyakarta 
 
Sinambela, P. 2008. Faktor-Faktor Penentu Keefektifan Pembelajaran dalam 
Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instructuon). 
Generasi Kampus, 1(2): 74-85. 
 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 
Rineka Cipta. 
 
Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito. 
 
Sugandi, Achmad (ed.). 2007. Teori Pembelajaran. Semarang: Unnes Press.  
 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 
 
________. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
 
Suherman, E. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: 
JICA. UPI. 
 
Suyatno. 2009. Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Surabaya: Masmedia Buana 
Pustaka. 
 
Suyitno, A. 2004. Dasar-Dasar Proses Pembelajaran Matematika I. Semarang: 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Wagiran. 2005. Pentingnya Reorientasi Pembelajaran dalam Penerapan KBK. 
Cakrawala Pendidikan. 24(3): 421-440. 
 
Wardhani, S. 2008. Analisis SI dan SKL Mata Pelajaran SMP/ MTs untuk 
Optimalisasi Pencapaian Tujuan. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika: Yogyakarta. 
 
Widyantini. 2006. Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 
Kooperatif. Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Matematika: Yogyakarta.



81 
 

 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen (VIII A) 

 
No Nama KODE 
1 ADEWENI TRIHANI E-1 
2 AFNI ROSIDAH E-2 
3 AHMAD HIDAYAT E-3 
4 ARIN LAILA FITRIANA E-4 
5 AZIZAH E-5 
6 DARISNO EKO PRASETIYO E-6 
7 DIAN ANGGIRIANI E-7 
8 ERWANTO E-8 
9 FIRANAZULAH E-9 
10 GUNAWAN SEPTIANTO E-10 
11 KHOIRUL UMAM E-11 
12 KHOLIFATUN KHASANAH E-12 
13 KHUMAERUL UMAM E-13 
14 KUSUMA DEWI E-14 
15 KUWAT NGIMUTI E-15 
16 LUKI SETIYAWATI E-16 
17 MAHMUD NURMUSLIKHUN E-17 
18 MONIKA MUSTOFIFI E-18 
19 MUHAMAD AROFIK E-19 
20 NETIKA E-20 
21 NGATMINI E-21 
22 NUR ALFIYATU SANIYAH E-22 
23 NUR LATIFAH E-23 
24 NURFAIZAH E-24 
25 RIFQIFATHUL AYIF E-25 
26 RISALATUN HASANAH E-26 
27 RUDIYANTO E-27 
28 SABDO CARITO E-28 
29 SLAMET BUDI E-29 
30 SLAMET WARIS E-30 
31 SRI PURWANTI E-31 
32 SULTON E-32 
33 SUSANTI E-33 
34 SYAMSUL MA'ARIF E-34 
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35 TITI ALAWIYAH E-35 
36 TANTRI DEVI PUSPITA SARI E-36 
37 TRI ARI NUR KHOLIS E-37 
38 TRI SAKINAH E-38 
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Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol (VIII B) 

No Nama KODE 
1 AFRIGH ALAINA K-1 
2 ANGGA ADITYA K-2 
3 ANIS NAZULAH K-3 
4 ARI CAHYONO K-4 
5 AYU SOLIHATUL K-5 
6 BAYU HARDIYANTO K-6 
7 DAMARA JULIA PAVITA K-7 
8 DAROHMAH K-8 
9 DIAN INDRIYANI K-9 
10 EDI SANTOSO K-10 
11 EKA DWI RAHAYU K-11 
12 EKO PRASETYO K-12 
13 ERNA TOWIYAH K-13 
14 EVA YULISTIANI K-14 
15 GISRI K-15 
16 GUSTAP FIRGIYANTO K-16 
17 IKA RIYANTI K-17 
18 ISTIANAH K-18 
19 KRIS IMANUDIN K-19 
20 LILI DEWI NINGSIH K-20 
21 LISDIANA AGUS SUSANTI K-21 
22 MARTIN EKO PRADITA K-22 

23 
MUHAMAD ANANG 
TURYONO 

K-23 

24 MUHAMMAD HIBATULLAH K-24 
25 NUR AFIYAH K-25 
26 NUR KHAFIQI K-26 
27 NUR KHASANAH K-27 
28 NURUL KHIKMAH K-28 
29 RISA KURNIASIH K-29 
30 ROFI'IR FAUZAN K-30 
31 ROHMAH HANANI K-31 
32 RONDIYAH K-32 
33 SETYO HARI PURNOMO K-33 
34 SLAMET CARMUDI K-34 
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35 SLAMET WIBOWO K-35 
36 SUSMIYATI K-36 
37 TRI ANGGORO K-37 
38 VIKA AGUSTIN K-38 
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Daftar Nama Peserta Didik Kelas Uji Coba (VIII D) 

No Nama Kode 
1 A. ULIN NUHA UC-01 
2 AHMAD ULUL ALBAB UC-02 
3 ANATUL UMROH UC-03 
4 ANGGI FERY LESMANA UC-04 
5 ANIK ARFIYANTI UC-05 
6 BAGAS PRASETYO UC-06 
7 EDI TIYAS EFENDI UC-07 
8 ELIZA VIVIAN LUSIANI UC-08 
9 ERNAWATI UC-09 

10 ERNI MITA SETYANINGSIH UC-10 
11 HANA FUROIDA UC-11 
12 HIMAWAN EDI SAPUTRO UC-12 
13 HOEROTUNNISAK UC-13 
14 I'BADURROHMAN UC-14 
15 IZQI PUTRI ALIYANTI UC-15 
16 IZZATUL MARIFAH UC-16 
17 KHUSNUL KHOTIMAH UC-17 
18 KRISIODIONO UC-18 
19 KRISNA IMAS KHAIRU RIZA UC-19 
20 MOH BAGAS RAJIV IRAWANTO UC-20 
21 MUJAWAROH UC-21 
22 MUNFAIJAH UC-22 
23 NADYA LARASATI UC-23 
24 NI'AMUR ROFIQ UC-24 
25 NUR KHIMAYATULLOH UC-25 
26  NURUL KHAFIDOTUL K. UC-26 
27 OKTANIKA ARMILIYA W. UC-27 
28 PIPIT ANDRIYANI RIZQIYAH UC-28 
29 RAHMADA UC-29 
30 RIKI KURDIANTO UC-30 
31 SAYYIDAH MASITHOH UC-31 
32 SENDY UC-32 
33 SHIFA DWI BHEKTI UC-33 
34 SHOHIFATUL ZUHRITA UC-34 
35 SITI AISAH UC-35 
36 SLAMET MOH SYUKRON UC-36 
37 SOFIANA UC-37 
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38 TOMI SURYONO UC-38 
39 WAHYUNI UC-39 
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DATA  AWAL 
NILAI UAS SEMESTER GASAL  

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

KELAS EKPERIMEN  (VIII D) KELAS KONTROL  (VIII B) 

NO KODE NILAI NO KODE NILAI 

1 E-01 72 1 K-01 58 

2 E-02 55 2 K-02 50 

3 E-03 62 3 K-03 56 

4 E-04 86 4 K-04 50 

5 E-05 98 5 K-05 58 

6 E-06 50 6 K-06 98 

7 E-07 52 7 K-07 50 

8 E-08 74 8 K-08 64 

9 E-09 86 9 K-09 58 

10 E-10 96 10 K-10 50 

11 E-11 66 11 K-11 50 

12 E-12 54 12 K-12 90 

13 E-13 82 13 K-13 54 

14 E-14 76 14 K-14 62 

15 E-15 64 15 K-15 68 

16 E-16 50 16 K-16 62 

17 E-17 62 17 K-17 68 

18 E-18 56 18 K-18 56 

19 E-19 57 19 K-19 60 

20 E-20 54 20 K-20 64 

21 E-21 66 21 K-21 66 
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22 E-22 42 22 K-22 52 

23 E-23 64 23 K-23 48 

24 E-24 64 24 K-24 54 

25 E-25 62 25 K-25 50 

26 E-26 64 26 K-26 55 

27 E-27 66 27 K-27 58 

28 E-28 74 28 K-28 70 

29 E-29 66 29 K-29 60 

30 E-30 84 30 K-30 58 

31 E-31 76 31 K-31 58 

32 E-32 54 32 K-32 52 

33 E-33 46 33 K-33 56 

34 E-34 62 34 K-34 58 

35 E-35 64 35 K-35 54 

36 E-36 52 36 K-36 56 

37 E-37 74 37 K-37 56 

38 E-38 68 38 K-38 60 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

퐻 : data berdistribusi normal. 

퐻 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan: 

휒 = ∑ ( )    

Kriteria yang digunakan: 

Tolak H0 jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, χ2
tabel dicari menggunakan tabel distribusi χ2 dengan 

derajat kebebasan dk = (k–1) dan taraf signifikan 5% . 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum = 90 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 50  Rata-rata         = 70,21  

Rentang     = 40  n = 38 

Banyak Kelas       = 6  

      
kelas 풇풐 풇풉 ≈ 풇풉 (풇풐 − 풇풉)ퟐ (풇풐 − 풇풉)ퟐ

풇풉
 

50-56 3 1,026 1 4 4 
57-63 6 5,1414 5 1 0,2 
64-70 14 12,9694 13 1 0,076923077 
71-77 6 12,9694 13 49 3,769230769 
78-84 8 5,1414 5 9 1,8 
85-91 1 1,026 1 0 0 

jumlah 38 
 

38 
 

9,846153846 
 

Untuk 훼 = 0,05 dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh x2 
tabel = 11,07. 

Karena푥  hitung ≤  푥  tabel yaitu 9,84 ≤  11,07, maka 퐻 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

퐻 : data berdistribusi normal. 

퐻 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan: 

휒 = ∑ ( )    

Kriteria yang digunakan: 

Tolak H0 jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, χ2
tabel dicari menggunakan tabel distribusi χ2 dengan 

derajat kebebasan dk = (k–1) dan taraf signifikan 5% (Sugiyono, 2010: 81). 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum = 88 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 50  Rata-rata         = 70,02  

Rentang     = 38  n = 38 

Banyak Kelas       = 6  

      
kelas 풇풐 풇풉 ≈ 풇풉 (풇풐 − 풇풉)ퟐ (풇풐 − 풇풉)ퟐ

풇풉
 

50-57 2 1,026 1 1 1 
58-65 8 5,1414 5 9 1,8 
66-73 8 12,9694 13 25 1,923077 
74-81 11 12,9694 13 4 0,307692 
82-89 6 5,1414 5 1 0,2 
90-98 3 1,026 1 4 4 

jumlah 38 
 

38 
 

9,230769 
 

Untuk 훼 = 0,05 dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh x2 
tabel = 11,07. 

Karena푥  hitung ≤  푥  tabel yaitu 9,23 ≤  11,07, maka 퐻 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

H0: σ = σ  (varians homogen) 

H1: σ ≠ σ  (varians tidak homogen)  

 

Rumus yang digunakan: 

 

퐹 =
푣푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푏푒푠푎푟
푣푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푘푒푐푖푙  

 

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika 퐹 < 퐹 ( , ). 

PengujianHipotesis: 

 
KelasEksperimen KelasKontrol 

Jumlah 2668 2178 

N 38 38 

Rata-rata 70,21 70,02 

Var 92,42 78,62 

 

Berdasarkanrumus di atasdiperoleh: 

퐹 = ,
,

= 1,17 

Pada α = 5% dengan: 

dkpembilang = n1 – 1 = 38 -1 = 37 

dkpenyebut = n2 – 1 = 38 -1 = 37 

Ftabel = 1,80 

Karena Fhitung<Ftabel maka  퐻0  diterima. Jadi varians antara kedua kelompok 

homogen. 

1,80 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan 
Ho 

1,17 
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Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

 

Hipotesis 

퐻 : 휇 = 휇  (rata-rata nilai kelas eksperimen dankelas kontrol tidakberbeda) 

퐻 : 휇 ≠ 휇  (rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda) 

Rumus: 

푡 =
푥 − 푥

푆 ∙ +
 

dengan   

푠 =
(푛 − 1)푠 + (푛 − 1)푠

푛 + 푛 − 2  

keterangan:  푥  : rata – rata nilai kelompok eksperimen, 

푥  : rata – rata nilai kelompok control, 

S : simpanganbakusampel, 

푛  :banyaknya peserta didik pada kelas eksperimen, 

푛  : banyaknya peserta didik pada kelas kontrol. 

Kriteria: 

Terima퐻 jika −푡 < 푡 < 푡 . 

 

 

 

 

 

  

nama Nilai (풙풊 − 풙)ퟐ  nama nilai (풙풊 − 풙)ퟐ 
E-01 76 33,5180055  K-01 62 64,42174515 
E-02 60 104,254848  K-02 72 3,895429363 
E-03 70 0,04432133  K-03 72 3,895429363 
E-04 84 190,149584  K-04 76 35,68490305 
E-05 90 391,623269  K-05 88 323,0533241 
E-06 50 408,465374  K-06 50 401,0533241 
E-07 62 67,4127424  K-07 58 144,6322715 
E-08 76 33,5180055  K-08 78 63,57963989 
E-09 80 95,833795  K-09 70 0,000692521 
E-10 84 190,149584  K-10 88 323,0533241 
E-11 70 0,04432133  K-11 72 3,895429363 

daerahpenolakan
퐻  

daerahpenerima
an퐻  

푡  -푡  

daerahpenolakan
퐻  
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E-12 62 67,4127424  K-12 60 100,5270083 
E-13 84 190,149584  K-13 76 35,68490305 
E-14 76 33,5180055  K-14 62 64,42174515 
E-15 84 190,149584  K-15 70 0,000692521 
E-16 70 0,04432133  K-16 62 64,42174515 
E-17 68 4,88642659  K-17 70 0,000692521 
E-18 62 67,4127424  K-18 72 3,895429363 
E-19 62 67,4127424  K-19 80 99,47437673 
E-20 62 67,4127424  K-20 60 100,5270083 
E-21 70 0,04432133  K-21 70 0,000692521 
E-22 50 408,465374  K-22 56 196,7375346 
E-23 68 4,88642659  K-23 78 63,57963989 
E-24 70 0,04432133  K-24 72 3,895429363 
E-25 70 0,04432133  K-25 78 63,57963989 
E-26 64 38,5706371  K-26 72 3,895429363 
E-27 66 17,7285319  K-27 78 63,57963989 
E-28 76 33,5180055  K-28 78 63,57963989 
E-29 70 0,04432133  K-29 64 36,31648199 
E-30 82 138,99169  K-30 85 224,2112188 
E-31 74 14,3601108  K-31 70 0,000692521 
E-32 62 67,4127424  K-32 72 3,895429363 
E-33 54 262,781163  K-33 72 3,895429363 
E-34 70 0,04432133  K-34 66 16,21121884 
E-35 64 38,5706371  K-35 58 144,6322715 
E-36 84 190,149584  K-36 72 3,895429363 
E-37 72 3,20221607  K-37 58 144,6322715 
E-38 70 0,04432133  K-38 64 36,31648199 

Jumlah 3422,31579  Jumlah 2908,973684 
 

푥 = 70,21 
 

푥 = 70,02 
   푠 = 92,495 

 
   푠 = 78,620  

푠 =
[(38− 1) × 92,495] + [(38− 1) × 78,620]

38 + 38 − 2 = 85,557 

푠 = 9,24 

푡 =
70,21 − 70,02

9,24 +
= 0.086 

푡 =  0.086 , sedangkan nilai 푡  untuk 푑푘 = 38 + 38− 2 = 74 , 훼 = 5% , dan 

peluang (1− 훼) , diperoleh 푡 = 1,67 . Karena −푡 < 푡 < 푡  maka 

퐻 diterima, artinya rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda.. 
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KISI – KISI SOAL TES UJI COBA 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Blado 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi   : Volume dan Luas Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Jumlah Soal  : 8 soal 

 

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

ukurannya. 

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

 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 

Indikator Soal Aspek yang 

dinilai 

No. soal Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Kubus dan 
Balok 

 

Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

volume kubus, dan balok 

Menggunakan rumus 

Peserta didik dapat menentukan 

volume kubus dan balok sebelum 

dan sesudah dilakukan penambahan 

ukuran rusuk-rusuknya serta bisa 

Penalaran 1,7 

 

Uraian 13 menit   
13 menit 

94 



 
 

 

 

 

 

 

 

untuk menghitung luas 

permukaan kubus, dan 

balok 

 

 

 

menarik kesimpulan dari hal 

tersebut. 

Peserta didik dapat menentukan 

jumlah benda berbentuk kubus/balok 

yang dapat dimasukkan ke dalam 

benda berbentuk kubus dan balok 

yang lebih besar jika diketahui 

ukuran rusuk-rusuknya. 

Penalaran 2,8 Uraian                                                                        
10 menit 

10 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas 

kubus/balok jika diketahui panjang 

diagonal ruangnya atau diketahui 

luas bidang diagonalnya. 

Penalaran 3,5 Uraian 9 menit 

9 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas 

dan volume kubus/balok yang 

disussun jika diketahui ukuran kubus 

dan balok.  

Penalaran 4,6 Uraian 8 menit 

8 menit 
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Tes Uji coba 

Materi   :  Volume dan Luas Kubus dan Balok 
Kelas/Semester :  VIII/2 
Waktu   :  2 x 40 menit 
Petunjuk : 
Kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara mandiri, percaya diri, tangguh 
dan penuh kerja keras! Jangan lupa selalu semangat dan berdo’a terlebih 
dahulu! Boleh dikerjakan tidak urut. 
 
 
Diketahui kolam berbentuk balok tanpa tutup dengan 
ukuran panjang 6 m, lebar 5 m dan tinggi 2 m. 
 
Berapakah volume kolam tersebut? 
Jika panjang, lebar dan tinggi balok  tersebut 
bertambah 2 m, berapakah volume kolam  sekarang? 
Berapa pertambahan volumenya? 
Jika panjang, lebar dan tinggi balok  tersebut 
bertambah 3 m, berapakah volume kolam  sekarang? 
Berapa pertambahan volumenya? 
Jika panjang, lebar dan tinggi balok tersebut bertambah x m, berapakah volume 
kolam  sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
Apa yang dapat kamu simpulkan! 
Sebuah dus besar berbentuk kubus dengan panjang setiap rusuknya 2 m. Dus 
besar tersebut tersusun dari dus-dus kecil berbentuk kubus juga dengan panjang 
setiap rusuknya 20 cm. 
Tentukan volume dus besar dan dus kecil. 
Apabila dus-dus kecil itu dimsukkan pada dus besar. Berapa maksimal banyak dus 
kecil yang bisa dimasukkan ke dalam dus besar? 
Gambarkan skemanya! 
Diketahui panjang rusuk kubus yang memiliki luas bidang 
diagonal kubus ABFG 49√2  satuan luas adalah 7 satuan . 
Hitunglah luas kubus yang memiliki luas bidang diagonal 
ABFG 81√2 satuan luas? (gambarlah kubusnnya!) 
 
 
 

 
Lima buah kayu berbentuk balok yang masing-masing berukuran panjang 55 cm, 
lebar 55 cm dan tinggi 11 cm disusun bertumpuk ke atas. 

G F 

D C 
B A 

H I 
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Berbentuk apakah tumpukan kelima kayu tersebut? 
Hitung luas bangun ruang yang terbentuk! 
Gambarkan skemanya! 
Sebuah balok mempunyai alas dengan ukuran 16 x 12. Jika panjang salah satu 
diagonal ruangnya adalah 29. Tentukan ukuran rusuk yang belum diketahui! 
Apakah hubungan yang dapat kamu simpulkan antara ukuran diagonal sisi, 
diagonal ruang dan panjang rusuk balok tersebut? 
 
 
 

  

 

 

 

Diketahui sebuah kotak yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Jika 
akan dibuat kotak dengan panjang rusuk dua kali rusuk kubus semula berapakah: 
Perbandingan volume kedua kubus tersebut? 
Jika dibuat lagi kotak baru dengan panjang rusuk tiga kali panjang rusuk kubus 
semula, berapakah perbandingan volume kubus yang baru dengan volume kubus 
semula? 
Apa dugaanmu tentang perbandingan volume dua kubus, jika perbandingan 
panjang rusuknya adalah p : 4p? 
Apa yang dapat kamu simpulkan! 
Sebuah dus berbentuk balok berukuran 23,2 cm x 5 cm x 11,2 cm. Ke dalam dus 
itu dimasukkan amplop berukuran 23 cm x 0,01 cm x 11 cm. Tentukan banyaknya 
amplop yang dimasukkan! 

 

Perhatikan gambar kubus di samping!  

a. Berapakah volume yang terjadi jika ada 
empat kubus yang disusun? 

b.  Berapakah volume yang terjadi jika ada 
n kubus yang disusun? 
 

 V = 8 satuan 
kubik 

V = 16 satuan 
kubik 

V = 24 satuan 
kubik 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA 

Rubrik penskoran 

Untuk skor maksimal 15 
15 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, siswa menuliskan jawaban 
dengan benar, siswa menuliskan kesimpulan. 

13 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, tapi siswa tidak menuliskan 
jawaban dengan benar atau tidak lengkap. 

10 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan dan 
siswa hanya menuliskan jawaban tapi tidak ada prosesnya atau jawaban salah. 
 Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, siswa hanya 
menuliskan jawaban yang benar dengan prosesnya.  
5 : siswa hanya menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan 
ditanyakan atau siswa hanya menuliskan jawaban tanpa ada proses atau proses 
salah. 

Untuk skor maksimal 10 
 
10 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, siswa menuliskan jawaban 
dengan benar, siswa menuliskan kesimpulan. 
 
8 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, tapi siswa tidak menuliskan 
jawaban dengan benar atau tidak lengkap. 
 
5 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan dan 
siswa hanya menuliskan jawaban tapi tidak ada prosesnya atau jawabannya salah. 
 Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, siswa hanya 
menuliskan jawaban yang benar dengan prosesnya.  
 
2 : siswa hanya menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan 
ditanyakan atau siswa hanya menuliskan jawaban tanpa ada proses atau proses 
salah. 
 

Jawaban 
 Skor 

 
Diketahui : kolam berbentuk balok dengan ukuran p = 6 m, l = 5 m, t = 

 
 

Lampiran 11 
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2 m. 
Ditanyakan :  

Volume kolam? 
Volume dan pertambahan volumenya setelah ukuran ditambah 2 m? 
Volume dan pertambahan volumenya setelah ukuran ditambah 3 m? 
Volume dan pertambahan volumenya setelah ukuran ditambah x m? 
Kesimpulan? 
Jawab:  

푉 = 푝 × 푙 × 푡 = 6 × 5 × 2 = 60 
Jadi Volume kolam adalah 60 m3 

푉 = 푝 × 푙 × 푡 = 8 × 7 × 4 = 224 
Jadi Volume kolam setelah ukuran ditambah 2 m adalah 224 m3 
Pertambahan volumenya 224 – 60 = 164 m3 

푉 = 푝 × 푙 × 푡 = 9 × 8 × 5 = 360 
Jadi Volume kolam setelah ukuran ditambah 3 m adalah 360 m3 
Pertambahan volumenya 360 – 60 = 300 m3 
푉 = 푝 × 푙 × 푡 = (6 + 푥) × (5 + 푥) × (2 + 푥) = 60 + 52푥 + 13푥 +
푥   
Jadi Volume kolam setelah ukuran ditambah 2 m adalah 60 + 52푥 +
13푥 + 푥   m3 
Pertambahan volumenya 52푥 + 13푥 + 푥   m3 
Jika ukuran balok ditambah x cm, maka pertambahan volumnenya dapat 
dicari dengan (푝푙 + 푝푡 + 푙푡)푥 + (푝푙푡)푥 + 푥  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor maksimal : 
15 

 

 

Diketahui : s dus besar = 2 m = 200 cm 
        s dus kecil = 20 cm 
ditanyakan  
Volume dus besar dan dus kecil? 
Berapa jumlah maksimal dus kecil yang bisa dimasukkan ke dalam dus 
besar? 
Jawab : 

푉  = 푠 × 푠 × 푠 = 200 × 200 × 200 = 8.000.000 
푉  = 푠 × 푠 × 푠 = 20 × 20 × 20 = 8.000   
Jadi volume dus besar adalah 8.000.000 cm3 dan volume dus kecil 
adalah 8.000 cm3. 
Jumlah dus kecil yang bisa diasukkan ke dalam dus besar = 8.000.000 : 
8.000 = 1.000  

 

Skor maksimal : 
10 
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Jadi dus kecil yang bisa dimasukkan ke dalam dus besar adalah 1.000 
dus. 
 
Diketahui : jika luas bidang diagonal kubus ABFG 49√2 , maka 
rusuknya 7 
Ditanyakan : berapa luas kubus yang luas bidang diagonalnya adalah 
81√2. 
Jawab : 
Cara 1 menggunakan penalaran 
Jika L = 49√2 maka rusuk = 7 (didapat dari √49 = 7) 
Jika L =81√2 maka rusuk = 9 (didapat dari √81 = 9) 
Cara 2 dihitung  
ABFG berbentuk persegi panjang dengan panjang AB = FG = rusuk 
kubus = s 
Panjang BF =AG = diagonal sisi = s√2 
L = AB x AG  
81√2 = 푠 × 푠√2  
81√2 = 푠 √2  
푠 = √81 = 9  
퐿 = 6 × 푠 = 6 × 81 = 486  
Jadi luas kubus adalah 486 satuan luas. 
 

 

 

Skor maksimal : 
10 

 

 
Diketahui : p = 55 cm 
              l = 55 cm 

               t = 11 cm 

ditanyakan :  

Jika ditumpuk ke atas, berbentuk apakah kayu tersebut? 
Hitung luas bangun yang terbentuk! 
Jawab : 

Karena ditumpuk ke atas maka,  
p = 55 cm (tetap) 
l = 55 cm (tetap) 
t = 55 cm (ditumpuk ke atas jadi tinggi dikalikan 5) 
lima buah kayu yang ditumpuk tersebut berbentuk kubus. 

퐿 = 6푠 = 6(55) = 18.150 
Jadi luas kubus yang terbentuk dari tumpukan kayu adalah 18.150 cm2. 

 

 

Skor maksimal : 
15 
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Diketahui : ukuran alas balok = 16 x 12 
             Panjang diagonal ruang = 29. 
Ditanyakan : ukuran rusuk yang belum diketahui? Hubungan antara 
rusuk balok, diagonal sisi dan diagonal ruang? 
Jawab :  
Karena yang diketahui ukuran alasnya, maka rusuk yang belum 
diketahui adalah tinggi. 
 
 
 

 

 

 

Sebelumnya, kita cari dulu panjang AC dengan rumus phytagoras 

퐴퐶 = √퐴퐵 + 퐵퐶 = √16 + 12 = √256 + 144 = √400 = 20  

Jadi panjang AC adalah 20, 

Maka, 퐶퐺 = √29 − 20 = √841− 400 = √441 = 21 

Jadi panjang rusuk balok yang lain (tinggi) adalah 21. 

Kesimpulan : antara tinggi balok, diagonal sisi dan diagonal ruang ada 
hubungan phytagoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Skor maksimal : 
15 

 
Diketahui : V satu kubus = 8 satuan kubik 
              V dua kubus = 16 satuan kubik 

              V tiga kubus = 24 satuan kubik. 

Ditanyakan : 

Volume 4 kubus? 
Volume n kubus? 
Jawab : 

Cara 1 
Dari Volume kubus-kubus yang sudah diketahui, volume itu kelipatan 8 

 

 

 

Skor maksimal : 
10 

 

A B 
C D 

E F 

G H 
Seperti terlihat pada gambar, 
AG = diagonal ruang = 29 
perhatikan segitiga ACG (bisa juga segitiga BDH, 
BDF, atau ACE), 
segitiga ACG adalah segitiga siku-siku. Maka 
tinggi balok (CG) dapat dicari dengan  

퐶퐺 = √퐴퐺 − 퐴퐶    
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maka volume 4 kubus adalah 32 satuan kubik. 
Cara 2 
V kubus = 8 
     푠 = 8  
     푠 = √8 = 2 
Maka volume 4 kubus = 4(푠 ) = 4(2 ) = 32 
Jadi volume 4 kubus adalah 32 satuan kubik. 
Volume n kubus  =  n.8 = 8n atau 8(s3). 
 

 
 
Diketahui : kotak berbentuk kubus dengan ukuran rusuknya 5 cm. 
Kotak yang baru, ukuran rusuknya dua kali ukuran  semula = 10 cm 

Ditanyakan: 

Perbandingan volume kedua kotak berbentuk kubus?  
Berapakah perbandingan volume semual dengan yang baru jika 
rusuknya tiga kali panjang rusuk semula? 
Apa dugaanmu tentang perbandingan volume dua kubus yang 
perbandingan rusuknya p : 4p? 
Kesimpulan 
Jawab : 

푉 : 푉 = 5 : 10 = 125 ∶ 1000 = 1 ∶ 8 
Jadi perbandingannya adalah 1 : 8 

푉 : 푉 = 5 : 15 = 125 ∶ 3375 = 1 ∶ 27 
Jadi perbandingannya adalah 1 : 27 
Dugaan saya adalah bahwa perbandingan volume kubus tersebut adalah 
1 : 64 
푉 :푉 = 푝 : (4푝) = 푝 : 64푝 = 1 ∶ 64  
Perbandingan volume kubus yang ukuran-ukurannya masih kelipatan. 
Sama dengan perbandingan kelipatan pangkat tiga. 

 

 

 

 

 

Skor maksimal : 
15 

 

 
Diketahui : ukuran dus = 23,2 cm x 5 cm x 11,2 cm 
                Ukuran amplop = 23 cm x 0,01 cm x 11 cm 
Ditanyakan : berapa amplop yang dapat dimasukkan dalam dus? 
Jawab : 
Volume dus  = 23,2 x 5 x 11,2 =1.299,2 
Jadi volume dus adalah 1.299,2 cm3 

Skor maksimal 
:10 
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Volume amplop = 23  x 0,01 x 11  = 2,53 
Jadi volume amplop adalah 2,53 cm3 
Banyaknya amplop yang dapat dimasukkan dalam dus = 1.299,2 : 2,53 
= 513,5177... 
Jadi banyaknya amplop yang dapat dimasukkan adalah 513 buah. 

 
Jumlah skor 100 

Nilai = jumlah skor 
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DAFTAR NILAI UJI COBA 

No Kode Nilai 
1 UC-01 21 
2 UC-02 26 
3 UC-03 32 
4 UC-04 43 
5 UC-05 30 
6 UC-06 33 
7 UC-07 35 
8 UC-08 22 
9 UC-09 46 

10 UC-10 28 
11 UC-11 43 
12 UC-12 72 
13 UC-13 38 
14 UC-14 24 
15 UC-15 19 
16 UC-16 66 
17 UC-17 61 
18 UC-18 40 
19 UC-19 35 
20 UC-20 46 
21 UC-21 33 
22 UC-22 47 
23 UC-23 44 
24 UC-24 38 
25 UC-25 45 
26 UC-26 41 
27 UC-27 41 
28 UC-28 50 
29 UC-29 32 
30 UC-30 32 
31 UC-31 32 
32 UC-32 32 
33 UC-33 40 
34 UC-34 30 
35 UC-35 40 
36 UC-36 53 
37 UC-37 46 
38 UC-38 35 
39 UC-39 37 
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PERHITUNGAN VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu sebagai 

berikut. 

     2222 
 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total,  

∑X2 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y2 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen pada 

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

dikatakan valid (Arikunto, 2006: 72). 

 

 

 

 

Perhitungan Validitas soal no. 1 
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No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 10 21 100 441 210 
2 UC-02 10 26 100 676 260 
3 UC-03 10 32 100 1024 320 
4 UC-04 10 43 100 1849 430 
5 UC-05 10 30 100 900 300 
6 UC-06 10 33 100 1089 330 
7 UC-07 10 35 100 1225 350 
8 UC-08 10 22 100 484 220 
9 UC-09 10 46 100 2116 460 

10 UC-10 10 28 100 784 280 
11 UC-11 10 43 100 1849 430 
12 UC-12 13 72 169 5184 936 
13 UC-13 10 38 100 1444 380 
14 UC-14 10 24 100 576 240 
15 UC-15 10 19 100 361 190 
16 UC-16 13 66 169 4356 858 
17 UC-17 13 61 169 3721 793 
18 UC-18 10 40 100 1600 400 
19 UC-19 10 35 100 1225 350 
20 UC-20 10 46 100 2116 460 
21 UC-21 10 33 100 1089 330 
22 UC-22 10 47 100 2209 470 
23 UC-23 10 44 100 1936 440 
24 UC-24 10 38 100 1444 380 
25 UC-25 10 45 100 2025 450 
26 UC-26 10 41 100 1681 410 
27 UC-27 10 41 100 1681 410 
28 UC-28 10 50 100 2500 500 
29 UC-29 10 32 100 1024 320 
30 UC-30 10 32 100 1024 320 
31 UC-31 5 32 25 1024 160 
32 UC-32 10 32 100 1024 320 
33 UC-33 10 40 100 1600 400 
34 UC-34 10 30 100 900 300 
35 UC-35 10 40 100 1600 400 
36 UC-36 10 53 100 2809 530 
37 UC-37 10 46 100 2116 460 
38 UC-38 10 35 100 1225 350 
39 UC-39 10 37 100 1369 370 
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JUMLAH 394 1508 4032 63300 15517 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 15517)− (394 × 1508)

{(39 × 4032)− (394) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,556 

 Pada ∝= 5% dengan 푛 = 31diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid. 

 

Perhitungan Validitas soal no. 2 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 5 21 25 441 105 
2 UC-02 5 26 25 676 130 
3 UC-03 0 32 0 1024 0 
4 UC-04 8 43 64 1849 344 
5 UC-05 8 30 64 900 240 
6 UC-06 5 33 25 1089 165 
7 UC-07 5 35 25 1225 175 
8 UC-08 8 22 64 484 176 
9 UC-09 8 46 64 2116 368 

10 UC-10 0 28 0 784 0 
11 UC-11 2 43 4 1849 86 
12 UC-12 8 72 64 5184 576 
13 UC-13 8 38 64 1444 304 
14 UC-14 5 24 25 576 120 
15 UC-15 0 19 0 361 0 
16 UC-16 5 66 25 4356 330 
17 UC-17 0 61 0 3721 0 
18 UC-18 5 40 25 1600 200 
19 UC-19 5 35 25 1225 175 
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20 UC-20 8 46 64 2116 368 
21 UC-21 8 33 64 1089 264 
22 UC-22 2 47 4 2209 94 
23 UC-23 8 44 64 1936 352 
24 UC-24 8 38 64 1444 304 
25 UC-25 8 45 64 2025 360 
26 UC-26 0 41 0 1681 0 
27 UC-27 8 41 64 1681 328 
28 UC-28 5 50 25 2500 250 
29 UC-29 8 32 64 1024 256 
30 UC-30 8 32 64 1024 256 
31 UC-31 8 32 64 1024 256 
32 UC-32 5 32 25 1024 160 
33 UC-33 5 40 25 1600 200 
34 UC-34 8 30 64 900 240 
35 UC-35 8 40 64 1600 320 
36 UC-36 8 53 64 2809 424 
37 UC-37 8 46 64 2116 368 
38 UC-38 5 35 25 1225 175 
39 UC-39 0 37 0 1369 0 

JUMLAH 216 1508 1524 63300 8469 
 

 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 8469)− (216 × 1508)

{(39 × 1524)− (216) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,6432 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 31diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 < 푟 , maka 

soal tersebut tidak valid.  

 

Perhitungan Validitas soal no. 3 
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No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 2 21 4 441 42 
2 UC-02 2 26 4 676 52 
3 UC-03 5 32 25 1024 160 
4 UC-04 8 43 64 1849 344 
5 UC-05 8 30 64 900 240 
6 UC-06 8 33 64 1089 264 
7 UC-07 2 35 4 1225 70 
8 UC-08 2 22 4 484 44 
9 UC-09 2 46 4 2116 92 

10 UC-10 8 28 64 784 224 
11 UC-11 8 43 64 1849 344 
12 UC-12 10 72 100 5184 720 
13 UC-13 8 38 64 1444 304 
14 UC-14 5 24 25 576 120 
15 UC-15 5 19 25 361 95 
16 UC-16 10 66 100 4356 660 
17 UC-17 10 61 100 3721 610 
18 UC-18 8 40 64 1600 320 
19 UC-19 5 35 25 1225 175 
20 UC-20 10 46 100 2116 460 
21 UC-21 8 33 64 1089 264 
22 UC-22 10 47 100 2209 470 
23 UC-23 8 44 64 1936 352 
24 UC-24 10 38 100 1444 380 
25 UC-25 2 45 4 2025 90 
26 UC-26 8 41 64 1681 328 
27 UC-27 8 41 64 1681 328 
28 UC-28 8 50 64 2500 400 
29 UC-29 5 32 25 1024 160 
30 UC-30 2 32 4 1024 64 
31 UC-31 5 32 25 1024 160 
32 UC-32 5 32 25 1024 160 
33 UC-33 8 40 64 1600 320 
34 UC-34 5 30 25 900 150 
35 UC-35 5 40 25 1600 200 
36 UC-36 8 53 64 2809 424 
37 UC-37 8 46 64 2116 368 
38 UC-38 8 35 64 1225 280 
39 UC-39 2 37 4 1369 74 
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JUMLAH 249 1508 1881 63300 10312 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 10312)− (249 × 1508)

{(39 × 1881)− (249) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,567 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 4 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 0 21 0 441 0 
2 UC-02 0 26 0 676 0 
3 UC-03 0 32 0 1024 0 
4 UC-04 5 43 25 1849 215 
5 UC-05 0 30 0 900 0 
6 UC-06 0 33 0 1089 0 
7 UC-07 0 35 0 1225 0 
8 UC-08 0 22 0 484 0 
9 UC-09 10 46 100 2116 460 

10 UC-10 0 28 0 784 0 
11 UC-11 10 43 100 1849 430 
12 UC-12 8 72 64 5184 576 
13 UC-13 5 38 25 1444 190 
14 UC-14 0 24 0 576 0 
15 UC-15 0 19 0 361 0 
16 UC-16 13 66 169 4356 858 
17 UC-17 5 61 25 3721 305 
18 UC-18 15 40 225 1600 600 
19 UC-19 5 35 25 1225 175 
20 UC-20 5 46 25 2116 230 
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21 UC-21 5 33 25 1089 165 
22 UC-22 5 47 25 2209 235 
23 UC-23 5 44 25 1936 220 
24 UC-24 0 38 0 1444 0 
25 UC-25 10 45 100 2025 450 
26 UC-26 10 41 100 1681 410 
27 UC-27 5 41 25 1681 205 
28 UC-28 5 50 25 2500 250 
29 UC-29 5 32 25 1024 160 
30 UC-30 5 32 25 1024 160 
31 UC-31 5 32 25 1024 160 
32 UC-32 5 32 25 1024 160 
33 UC-33 0 40 0 1600 0 
34 UC-34 0 30 0 900 0 
35 UC-35 5 40 25 1600 200 
36 UC-36 15 53 225 2809 795 
37 UC-37 0 46 0 2116 0 
38 UC-38 5 35 25 1225 175 
39 UC-39 13 37 169 1369 481 

JUMLAH 184 1508 1652 63300 8265 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 8265)− (184 × 1508)

{(39 × 1652)− (184) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,581 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid. 
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Perhitungan Validitas soal no. 5 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 0 21 0 441 0 
2 UC-02 0 26 0 676 0 
3 UC-03 0 32 0 1024 0 
4 UC-04 5 43 25 1849 215 
5 UC-05 0 30 0 900 0 
6 UC-06 0 33 0 1089 0 
7 UC-07 5 35 25 1225 175 
8 UC-08 0 22 0 484 0 
9 UC-09 0 46 0 2116 0 

10 UC-10 0 28 0 784 0 
11 UC-11 0 43 0 1849 0 
12 UC-12 0 72 0 5184 0 
13 UC-13 0 38 0 1444 0 
14 UC-14 0 24 0 576 0 
15 UC-15 0 19 0 361 0 
16 UC-16 0 66 0 4356 0 
17 UC-17 8 61 64 3721 488 
18 UC-18 0 40 0 1600 0 
19 UC-19 0 35 0 1225 0 
20 UC-20 0 46 0 2116 0 
21 UC-21 0 33 0 1089 0 
22 UC-22 0 47 0 2209 0 
23 UC-23 0 44 0 1936 0 
24 UC-24 0 38 0 1444 0 
25 UC-25 0 45 0 2025 0 
26 UC-26 0 41 0 1681 0 
27 UC-27 0 41 0 1681 0 
28 UC-28 5 50 25 2500 250 
29 UC-29 0 32 0 1024 0 
30 UC-30 0 32 0 1024 0 
31 UC-31 0 32 0 1024 0 
32 UC-32 0 32 0 1024 0 
33 UC-33 0 40 0 1600 0 
34 UC-34 0 30 0 900 0 
35 UC-35 5 40 25 1600 200 
36 UC-36 0 53 0 2809 0 
37 UC-37 0 46 0 2116 0 
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38 UC-38 0 35 0 1225 0 
39 UC-39 0 37 0 1369 0 

JUMLAH 28 1508 164 63300 1328 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 1328)− (28 × 1508)

{(39 × 164)− (28) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,289 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 < 푟 , maka 

soal tersebut tidak valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 6 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 2 21 4 441 42 
2 UC-02 2 26 4 676 52 
3 UC-03 10 32 100 1024 320 
4 UC-04 5 43 25 1849 215 
5 UC-05 2 30 4 900 60 
6 UC-06 2 33 4 1089 66 
7 UC-07 5 35 25 1225 175 
8 UC-08 2 22 4 484 44 
9 UC-09 8 46 64 2116 368 

10 UC-10 2 28 4 784 56 
11 UC-11 5 43 25 1849 215 
12 UC-12 10 72 100 5184 720 
13 UC-13 5 38 25 1444 190 
14 UC-14 2 24 4 576 48 
15 UC-15 2 19 4 361 38 
16 UC-16 10 66 100 4356 660 
17 UC-17 10 61 100 3721 610 
18 UC-18 2 40 4 1600 80 
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19 UC-19 2 35 4 1225 70 
20 UC-20 5 46 25 2116 230 
21 UC-21 2 33 4 1089 66 
22 UC-22 5 47 25 2209 235 
23 UC-23 5 44 25 1936 220 
24 UC-24 2 38 4 1444 76 
25 UC-25 2 45 4 2025 90 
26 UC-26 5 41 25 1681 205 
27 UC-27 5 41 25 1681 205 
28 UC-28 2 50 4 2500 100 
29 UC-29 2 32 4 1024 64 
30 UC-30 2 32 4 1024 64 
31 UC-31 2 32 4 1024 64 
32 UC-32 5 32 25 1024 160 
33 UC-33 2 40 4 1600 80 
34 UC-34 2 30 4 900 60 
35 UC-35 5 40 25 1600 200 
36 UC-36 5 53 25 2809 265 
37 UC-37 5 46 25 2116 230 
38 UC-38 5 35 25 1225 175 
39 UC-39 5 37 25 1369 185 

JUMLAH 161 1508 915 63300 7003 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 7003)− (161 × 1508)

{(39 × 915)− (161) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,695 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,355. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid 
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Perhitungan Validitas soal no. 7 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 0 21 0 441 0 
2 UC-02 5 26 25 676 130 
3 UC-03 5 32 25 1024 160 
4 UC-04 0 43 0 1849 0 
5 UC-05 0 30 0 900 0 
6 UC-06 0 33 0 1089 0 
7 UC-07 0 35 0 1225 0 
8 UC-08 0 22 0 484 0 
9 UC-09 0 46 0 2116 0 

10 UC-10 0 28 0 784 0 
11 UC-11 0 43 0 1849 0 
12 UC-12 13 72 169 5184 936 
13 UC-13 0 38 0 1444 0 
14 UC-14 0 24 0 576 0 
15 UC-15 0 19 0 361 0 
16 UC-16 5 66 25 4356 330 
17 UC-17 5 61 25 3721 305 
18 UC-18 0 40 0 1600 0 
19 UC-19 0 35 0 1225 0 
20 UC-20 0 46 0 2116 0 
21 UC-21 0 33 0 1089 0 
22 UC-22 5 47 25 2209 235 
23 UC-23 0 44 0 1936 0 
24 UC-24 0 38 0 1444 0 
25 UC-25 5 45 25 2025 225 
26 UC-26 0 41 0 1681 0 
27 UC-27 0 41 0 1681 0 
28 UC-28 5 50 25 2500 250 
29 UC-29 0 32 0 1024 0 
30 UC-30 0 32 0 1024 0 
31 UC-31 5 32 25 1024 160 
32 UC-32 0 32 0 1024 0 
33 UC-33 5 40 25 1600 200 
34 UC-34 0 30 0 900 0 
35 UC-35 0 40 0 1600 0 
36 UC-36 5 53 25 2809 265 
37 UC-37 5 46 25 2116 230 
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38 UC-38 0 35 0 1225 0 
39 UC-39 5 37 25 1369 185 

JUMLAH 73 1508 469 63300 3611 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 3611)− (73 × 1508)

{(39 × 469)− (73) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,612 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 8 

No KodeSiswa 푿ퟏ 풀 푿ퟏퟐ 풀ퟐ 푿ퟏ풀 

1 UC-01 2 21 4 441 42 
2 UC-02 2 26 4 676 52 
3 UC-03 2 32 4 1024 64 
4 UC-04 2 43 4 1849 86 
5 UC-05 2 30 4 900 60 
6 UC-06 8 33 64 1089 264 
7 UC-07 8 35 64 1225 280 
8 UC-08 0 22 0 484 0 
9 UC-09 8 46 64 2116 368 

10 UC-10 8 28 64 784 224 
11 UC-11 8 43 64 1849 344 
12 UC-12 10 72 100 5184 720 
13 UC-13 2 38 4 1444 76 
14 UC-14 2 24 4 576 48 
15 UC-15 2 19 4 361 38 
16 UC-16 10 66 100 4356 660 
17 UC-17 10 61 100 3721 610 
18 UC-18 0 40 0 1600 0 
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19 UC-19 8 35 64 1225 280 
20 UC-20 8 46 64 2116 368 
21 UC-21 0 33 0 1089 0 
22 UC-22 10 47 100 2209 470 
23 UC-23 8 44 64 1936 352 
24 UC-24 8 38 64 1444 304 
25 UC-25 8 45 64 2025 360 
26 UC-26 8 41 64 1681 328 
27 UC-27 5 41 25 1681 205 
28 UC-28 10 50 100 2500 500 
29 UC-29 2 32 4 1024 64 
30 UC-30 5 32 25 1024 160 
31 UC-31 2 32 4 1024 64 
32 UC-32 2 32 4 1024 64 
33 UC-33 10 40 100 1600 400 
34 UC-34 5 30 25 900 150 
35 UC-35 2 40 4 1600 80 
36 UC-36 2 53 4 2809 106 
37 UC-37 10 46 100 2116 460 
38 UC-38 2 35 4 1225 70 
39 UC-39 2 37 4 1369 74 

JUMLAH 203 1508 1539 63300 8795 
 

푟 =
푁∑푋푌 − ∑푋∑푌

{푁∑푋 − (∑푋) }{푁∑푌 − (∑푌) }
 

푟 =
(39 × 8795)− (203 × 1508)

{(39 × 1539)− (203) }{39 × 63300− (1508) }
 

푟 = 0,6095 

Pada ∝= 5% dengan 푛 = 39diperoleh푟 = 0,316. Karena 푟 > 푟 , maka 

soal tersebut valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

푟 =
푛

(푛 − 1) 1 −
∑휎
휎  

Keterangan: 

푟  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

푛 : banyaknya item 

∑휎  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

∑휎  : varians total 

dengan,  

Rumus varians total, yaitu: 

휎 =
∑푌 − (∑ )

푁  

Rumus varians butir soal, yaitu: 

휎 =
∑푋 − (∑ )

푁  

Keterangan: 

N : Jumlah peserta tes 

X : Skor pada tiap butir soal 

Y :Jumlah skor total 

Kriteria: 

Jikar > r  maka butir soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan : 

Lampiran 14 
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Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

1. Varians total 

휎 =
∑푌 − (∑ )

푁  

=
63300− ( )

39 = 127,96 

2. Varians tiap butir soal 

흈풊ퟐ =
∑푿ퟐ − (∑푿)ퟐ

푵
푵  

휎 =
4032− ( )

39 = 1,32 

휎 =
1524− ( )

39 = 8,40 

휎 =
1881− ( )

39 = 7,46 

휎 =
1652−

39 = 20,09 

휎 =
164− ( )

39 = 3,68 

휎 =
915− ( )

39 = 6,41 

휎 =
469− ( )

39 = 8,52 
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휎 =
1539− ( )

39 = 12,36 

 

휎 = 1,32 + 8,40 + 7,46 + 20,09 + 3,68 + 6,41 + 8,52 + 12,36 

= 68,24 

3. Koefisien reliabilitas 

푟 =
푛

(푛 − 1) 1 −
∑휎
휎  

=
8

(8− 1) 1−
68,24

127,96 = 0,533 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 31 diperoleh rtabel = 0,316. Karena r > r  

maka butir soal dikatakan reliabel. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus : 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

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 : 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 1 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
394
585 = 0,673 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 1 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 2 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
216
390 = 0,553 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 2 termasuk 

kriteria sedang. 

 

 

 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 3 
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푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
249
390 = 0,63 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 3 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 4 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
184
585 = 0,314 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 4 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 5 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
28

585 = 0,047 

Karena 푇퐾 ≤ 0,30, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 5 termasuk kriteria 

suka. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 6 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
161
390 = 0,412 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 6 termasuk 

kriteria sedang. 

 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 7 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  
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푇퐾 =
73

585 = 0,124 

Karena 푇퐾 ≤ 0,30, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 7 termasuk kriteria 

sukar. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 8 

푇퐾 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푠푘표푟 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙
푆푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙  

푇퐾 =
203
390 = 0,520 

Karena 0,31 ≤ 푇퐾 ≤ 0,70, , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 8 termasuk 

kriteria sedang. 
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PERHITUNGAN DAYA BEDA 

 

 Untuk menghitung daya beda butir soal, digunakan rumus sebagai berikut: 

퐷푃 =
푋 − 푋
푆푘표푟 푀푎푘푠 

Keterangan : 

퐷푃 = Daya Pembeda 

푋 = rata-rata kelompok atas 

푋 = rata-rata kelompok bawah 

푆푘표푟 푀푎푘푠 = skor maksimum 

 

Kriteria daya pembeda : 

0,40 ke atas = sangat baik 

0,30 – 0,39 = baik 

0,20 – 0,29 = cukup, soal perlu perbaikan 

0,19 ke bawah = kurang baik, soal harus dibuang 

(Arifin, 2012: 146). 

 

Daya Beda Butir 1 

퐷푃 = ( , ) = 0,06  

Karena DP < 0,19 maka soal berkriteria kurang baik 

Daya Beda Butir 2 

퐷푃 = ( , ) = 0,05 

Karena DP < 0,19 maka soal berkriteria kurang baik 

Daya Beda Butir 3 

퐷푃 = ( , , ) = 0,34 

Karena DP ≥ 0,30 maka soal berkriteria baik 

Daya Beda Butir 4 

퐷푃 = ( , ) = 0,44 

Karena DP ≥ 0,40 maka soal berkriteria sangat baik 
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Daya Beda Butir 5 

퐷푃 = ( , ) = 0,068 

Karena DP < 0,19 maka soal berkriteria kurang baik 

Daya Beda Butir 6 

퐷푃 = ( , , ) = 0,42  

Karena DP ≥ 0,40 maka soal berkriteria sangat baik 

Daya Beda Butir 7 

퐷푃 = ( , , ) = 0,28 

Karena DP ≥ 0,20 maka soal berkriteria cukup 

Daya Beda Butir 8 

퐷푃 = ( , , ) = 0,56 

Karena DP ≥ 0,40 maka soal berkriteria sangat baik 
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REKAPITULASI DESKRIPTIF HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA

Jenis 
Soal 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Nomor 
Butir 
Soal 

Validitas Reliabilitas Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda Keterangan 

U
R

A
IA

N
 

 

1. Menggunakan 

rumus untuk 

menghitung 

volume kubus, 

dan balok 

2. Menggunakan 

rumus untuk 

menghitung 

luas permukaan 

kubus, dan 

balok 

 

 
Peserta didik dapat menentukan volume 
kubus dan balok sebelum dan sesudah 
dilakukan penambahan ukuran rusuk-
rusuknya serta bisa menarik kesimpulan 
dari hal tersebut. 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Tidak 
baik 

Tidak 
digunakan 

7 Valid Sukar Cukup Digunakan 

 
Peserta didik dapat menentukan jumlah 
benda berbentuk kubus/balok yang dapat 
dimasukkan ke dalam benda berbentuk 
kubus dan balok yang lebih besar jika 
diketahui ukuran rusuk-rusuknya. 

2 Tidak 
valid Sedang Tidak 

baik 
Tidak 

digunakan 

8 Valid Sedang Sangat 
baik Digunakan 

 
Peserta didik dapat menghitung luas 
kubus/balok jika diketahui panjang 
diagonal ruangnya atau diketahui luas 
bidang diagonalnya. 

3 Valid Sedang Baik Digunakan 

5 Tidak 
valid Sukar Tidak 

baik 
Tidak 

digunakan 
 
Peserta didik dapat menghitung luas dan 
volume kubus/balok yang disussun jika 
diketahui ukuran kubus dan balok. 

4 Valid Sedang Sangat 
baik Digunakan 

6 Valid Sedang Sangat 
baik Digunakan 
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LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA 
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LEMBAR VALIDASI RPP 
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LEMBAR VALIDASI LKPD 
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Penggalan Silabus Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas/Semester :  VIII/ 2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  Sumber/Bahan/Alat 

Teknik Bentuk 
Instrumen Instrumen 

 
1. Mengidentifi-

kasi sifat-sifat 
kubus dan 
balok, serta 
bagian-
bagiannya. 

2. Membuat 
gambar atau 
model jaring-
jaring kubus 
dan balok. 
 

 
Kubus dan  
Balok,  
a. Mengenal  

unsur-unsur 
kubus, balok. 

b. Menggambar 
kubus dan 
balok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
i. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 
ii. Dengan tanya jawab, siswa 

menyebutkan contoh benda-benda 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berbentuk kubus dan balok. 

iii. Siswa mendiskusikan unsur-unsur 
kubus dan balok dengan 
menggunakan model kubus dan balok 
dan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

iv. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
bersama kelompoknya 

v. Siswa mendiskusikan tugas kelompok 
yang diberikan oleh guru. 

vi. Siswa melaksanakan penilaian berupa 
kuis 
. 

 
1. Menyebutkan 

unsur-unsur kubus 
dan balok: titik 
sudut, rusuk-rusuk, 
bidang sisi, 
diagonal bidang, 
diagonal ruang, 
bidang diagonal dan 
tinggi.  

2. Membuat  model 
jaring-jaring kubus 
dan balok. 

 
 

 
Kuis , PR 

 
Uraian 

 
 

1. Dari gambar kubus 
di atas, tentukanlah:  

a. panjang rusuk 
BC, 

b. panjang diagonal 
bidang AC, 

c. panjang diagonal 
ruang AF. 
 

2. Gambarlah jaring-
jaring kubus dan 
balok sebanyak 
mungkin! 

 

 
2 x 40 
menit 
 

 
Sumber: 
1. BSE “Contextual 

teaching and learning 
Matematika“, ditulis 
oleh Endang B.R., 
Kusrini, R. Sulaiman, 
dkk. 

2. BSE “Matematika 
Konsep dan 
Aplikasinya", ditulis 
oleh Dewi Nuharini dan 
Tri Wahyuni. 

3. Benda-benda berbentuk 
kubus dan balok (korek 
api, kardus makanan, 
rubik) 

 
Alat: 
1. Laptop 
2. LKPD 
3. Model Kubus dan 

Balok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SMPN 1 BLADO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII/2 
Tahun Ajaran  : 2012/2013 

   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
   Pertemuan ke-  : 1 
  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1  Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan balok, serta bagian-bagiannya. 

5.2  Membuat gambar atau model jaring-jaring kubus dan balok. 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok yaitu titik sudut, rusuk, 

bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, tinggi 

2. Membuat model jaring-jaring kubus dan balok 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  dan 

alat peraga serta bantuan LKPD peserta didik dapat menyebutkan unsur-

unsur kubus dan balok serta dapat membuat model/gambar jaring-jaring 

kubus dan balok. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 
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7. Toleransi 

E. MATERI AJAR 

Materi ajar :  

1. Unsur-Unsur Kubus dan Balok  

2. Jaring-Jaring Kubus dan Balok. 

(Lampiran 1) 
 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition).   

 (Lampiran 2) 

 Metode yang digunakan : 

1. Metode tanya jawab 

2. Metode diskusi 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

WAKTU 

 

KEGIATAN 

Kegiatan 

Penalaran 

10 menit Pendahuluan  

5 menit 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu untuk memberikan 

contoh disiplin kepada peserta didik.  

2. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran peserta didik. Para peserta didik diminta 

untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai untuk memupuk nilai 

religius dan peserta didik menyiapkan alat tulis mereka dengan 

mandiri. 

3. Guru memberitahukan materi dan tujuan pembelajaran. 

4. Guru memberi motivasi kepada peserta didik dengan memberi 

tahu bahwa materi kubus dan balok itu penting, selain sering 
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keluar pada soal ujian materi kubus dan balok ini dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk membuat kotak atau 

kardus berbentuk kubus dan balok, kita dapat memanfaatkan sifat-

sifat yang dimiliki kubus dan balok. 

 
 

5 menit 

 

 

 

5. Dengan menggunakan metode tanya jawab, peserta didik 

diingatkan kembali tentang materi bangun datar pada saat kelas 

VII. 

(Lampiran 3) 

 

60 menit Kegiatan inti 
 

7 menit 

 

1. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 8 kelompok dengan 

masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik yang 

heterogen. 

(Lampiran 4) 

Fase 1 Auditory 

Peserta didik belajar dengan mendengarkan dan berbicara 

2. Guru melakukan konfirmasi kepada peserta didik yaitu dengan 

memberikan sedikit penjelasan tentang materi kubus dan balok.  

Dengan menggunakan bantuan benda-benda di sekitar kita yang 

berbentuk kubus dan balok seperti kardus susu, korek api, rubik. 

Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru dengan santun, 

peduli dan cerdas.  

3. Masing-masing kelompok dipersilakan untuk bertanya atau 

berpendapat secara santun. 

4. Guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan 

peserta didik. (bila ada) 

 

 

15 menit 

5. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. 

(Lampiran 5) 

Fase 2 Intellectually 

Peserta didik berpikir untuk memecahkan masalah 

 

Penalaran 
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6. Untuk melatih kemampuan penalaran, peserta didik diberikan waktu 

15 menit untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 pada LKPD 

dengan diskusi kelompok yang dikerjakan dengan kerja keras, 

cerdas dan disiplin.  

7. Guru memeriksa dan mengecek hasil kerja kelompok dengan 

berkeliling kelas.  

15 menit 

 
 

 

8. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

9. Kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi kelompok yang 

presentasi. 

10. Guru memberikan konfirmasi tentang presentasi yang telah 

dilakukan. 

 

13 menit 

11. Peserta didik mengerjakan soal-soal yang dapat melatih kemampuan 

penalaran secara secara berkelompok selama 10 menit dengan kerja 

keras, cerdas dan tangguh. 

(Lampiran 6) 

12. Peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai soal kelompok 

yang telah mereka kerjakan dengan santun. 

13. Peserta didik yang lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan 

14. Guru memberikan konfirmasi 

Penalaran 

10 menit Fase 3 Repetition 

Peserta didik mengulang pembelajaran dengan tes 

15. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara individu oleh peserta 

didik dengan kerja keras dan kemandirian sebagai evaluasi 

pembelajaran. 

(Lampiran 7) 

16. Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

10 menit Penutup  

7 menit 1. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

secara komunikatif dan santun. 

2. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan  

refleksi terhadap pembelajaran yaitu guru memberikan pertanyaan; 

a. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang telah kita lakukan 
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I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik  : Kuis  

Bentuk  : Uraian 

J. SUMBER BELAJAR 

Media/ Alat pembelajaran :  LKS, LTS, Quis. 

Sarana prasarana  :  Laptop 

Sumber belajar  : Benda-benda berbebentuk kubus dan balok 

(korek api, rubik, kardus tempat makanan), Buku (BSE Matematika kelas 

VIII SMP “Contextual Teaching and Learning Matematika” ditulis oleh 

Endang B.R., Kusrini, R. Sulaiman, dkk, The Accelerated Learning 

Handbook ditulis oleh Dave Meier, Menjelajah Pembelajaran Inovatif 

ditulis oleh Suyatno) 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika,  Praktikan, 

 

 

Agus Sulistyo, S.Pd.   Ika Martyana Handayani

hari ini? 

b. Pada materi unsur-unsur dan jaring-jaring kubus dan balok ini, 

materi apakah belum kamu pahami/mengerti? 

3. Guru membagikan LTS sebagai tugas rumah untuk di kerjakan oleh 

peserta didik di rumah. 

 (Lampiran 8) 

 

 

3 menit 

  

4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap semangat 

belajar di sekolah maupun di rumah. 

5. Guru menutup pembelajaran dan memberitahukan materi untuk 

pertemuan selanjutnya yaitu Luas Kubus dan Balok 

6. Guru memberikan salam dan meninggalkan ruang kelas tepat waktu.  
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Lampiran 23 

Penggalan Silabus Kelas Kontrol Pertemuan 1 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas/Semester :  VIII/ 2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  Sumber/Bahan/Alat 

Teknik Bentuk 
Instrumen Instrumen 

 
3. Mengidentifi-

kasi sifat-sifat 
kubus dan 
balok, serta 
bagian-
bagiannya. 

4. Membuat 
gambar atau 
model jaring-
jaring kubus 
dan balok. 
 

 
Kubus dan  
Balok,  
c. Mengenal  

unsur-unsur 
kubus, balok. 

d. Menggambar 
kubus dan 
balok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
vii. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 
viii. Dengan tanya jawab, siswa 

menyebutkan contoh benda-benda 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berbentuk kubus dan balok. 

ix. Siswa mendiskusikan unsur-unsur 
kubus dan balok dengan 
menggunakan model kubus dan balok 
dan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

x. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
bersama kelompoknya 

xi. Siswa mendiskusikan tugas kelompok 
yang diberikan oleh guru. 

xii. Siswa melaksanakan penilaian berupa 
kuis 
. 

 
3. Menyebutkan 

unsur-unsur kubus 
dan balok: titik 
sudut, rusuk-rusuk, 
bidang sisi, 
diagonal bidang, 
diagonal ruang, 
bidang diagonal dan 
tinggi.  

4. Membuat  model 
jaring-jaring kubus 
dan balok. 

 
 

 
Kuis , PR 

 
Uraian 

 
3. Dari gambar kubus di 

atas, tentukanlah:  
d. panjang rusuk BC, 
e. panjang diagonal 

bidang AC, 
f. panjang diagonal 

ruang AF. 
 

4. Gambarlah jaring-jaring 
kubus dan balok 
sebanyak mungkin! 

 

 
2 x 40 menit 
 

 
Sumber: 
4. BSE “Contextual 

teaching and learning 
Matematika“, ditulis 
oleh Endang B.R., 
Kusrini, R. Sulaiman, 
dkk. 

5. BSE “Matematika 
Konsep dan 
Aplikasinya", ditulis 
oleh Dewi Nuharini 
dan Tri Wahyuni. 

6. Benda-benda 
berbentuk kubus dan 
balok (korek api, 
kardus makanan, 
rubik) 

 
Alat: 
4. Laptop 
5. LKPD 
6. Model Kubus dan 

Balok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

KELAS KONTROL 

 
Nama Sekolah  : SMPN 1 BLADO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII/2 
Tahun Ajaran  : 2012/2013 

   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
   Pertemuan ke-  : 1 
  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3  Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan balok, serta bagian-bagiannya. 

5.4  Membuat gambar atau model jaring-jaring kubus dan balok. 

C. INDIKATOR 

a. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok yaitu titik sudut, rusuk, 

bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, tinggi 

b. Membuat model jaring-jaring kubus dan balok 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division)  

dan LKPD peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

serta dapat membuat model/gambar jaring-jaring kubus dan balok. 

Karakter yang dikembangkan : 

a. Religius 

b. Jujur 

c. Disiplin 

d. Kerja keras 

e. Toleransi 

 

 

Lampiran 24 
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E. MATERI AJAR 

Materi ajar :  

a. Unsur-Unsur Kubus dan Balok  

b. Jaring-Jaring Kubus dan Balok. 

(Lampiran 1) 
 
F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievment Division).   

 (Lampiran 2) 

 Metode yang digunakan : 

3. Metode tanya jawab 

4. Metode diskusi 

 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

WAKTU 

 

KEGIATAN 

Kegiatan 

penalaran 

10 menit Pendahuluan  

5 menit 

6. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu untuk memberikan 

contoh disiplin kepada peserta didik.  

7. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran peserta didik. Para peserta didik diminta 

untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai untuk memupuk nilai 

religius dan peserta didik menyiapkan alat tulis mereka dengan 

mandiri. 

Fase 1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

8. Guru memberitahukan materi dan tujuan pembelajaran. 
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9. Guru memberi motivasi kepada peserta didik dengan memberi 

tahu bahwa materi kubus dan balok itu penting, selain sering 

keluar pada soal ujian materi kubus dan balok ini dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk 

membuat kotak atau kardus berbentuk kubus dan balok, kita 

dapat memanfaatkan sifat-sifat yang dimiliki kubus dan balok. 

 

 

5 menit 

 

 

 

10. Dengan menggunakan metode tanya jawab, peserta didik 

diingatkan kembali tentang materi bangun datar pada saat kelas 

VII. 

(Lampiran 3) 

 

60 menit Kegiatan inti 
 

5 menit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fase 2 Guru membentuk kelompok 

17. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 8 kelompok dengan 

masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik yang 

heterogen. 

(Lampiran 4) 

 

20 menit 

Fase 3 Bekerja dalam kelompok 

18. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. 

(Lampiran 5) 

19. Peserta didik diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan 

kegiatan 1 dan kegiatan 2 dengan diskusi kelompok yang 

dikerjakan dengan kerja keras, cerdas dan disiplin.  

20. Masing-masing kelompok diberikan soal untuk didiskusikan 

Fase 4 Guru melakukan bimbingan kepada kelompok atau 

kelas 

21. Guru membimbing dan mengecek hasil kerja kelompok dengan 

berkeliling kelas.  

penalaran 

20 menit 

 
 

Fase 5 Guru melakukan validasi terhadap hasil kerja 

kelompok 

22. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. 
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23. Kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi kelompok 

yang presentasi. 

24. Guru memberikan konfirmasi tentang presentasi yang telah 

dilakukan. 

15 menit Fase 6 Guru mengadakan kuis secara individual 

25. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara individu oleh 

peserta didik dengan kerja keras dan kemandirian sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

(Lampiran 6) 

26. Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

Fase 7 Penghargaan kelompok 

27. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang hasil 

kerjanya baik dan memiliki skor tertinggi.  

 

10 menit Penutup  

7 menit 7. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

secara komunikatif dan santun. 

8. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan  

refleksi terhadap pembelajaran yaitu guru memberikan pertanyaan; 

c. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang telah kita 

lakukan hari ini? 

d. Pada materi unsur-unsur dan jaring-jaring kubus dan balok ini, 

materi apakah belum kamu pahami/mengerti? 

9. Guru membagikan LTS sebagai tugas rumah untuk di kerjakan oleh 

peserta didik di rumah. 

 (Lampiran 7) 

 

 

3 menit 

  

10. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap 

semangat belajar di sekolah maupun di rumah. 

11. Guru menutup pembelajaran dan memberitahukan materi untuk 

pertemuan selanjutnya yaitu Luas Kubus dan Balok 

12. Guru memberikan salam dan meninggalkan ruang kelas tepat 

waktu.  
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I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik  : Kuis  

Bentuk  : Uraian 

J. SUMBER BELAJAR 

Media/ Alat pembelajaran :  LKS, LTS, Quis. 

Sarana prasarana  :  Laptop 

Sumber belajar : Benda-benda berbebentuk kubus dan balok 

(korek api, rubik, kardus tempat makanan), 

Buku (BSE Matematika kelas VIII SMP 

“Contextual Teaching and Learning 

Matematika” ditulis oleh Endang B.R., 

Kusrini, R. Sulaiman, dkk, The Accelerated 

Learning Handbook ditulis oleh Dave Meier, 

Menjelajah Pembelajaran Inovatif ditulis 

oleh Suyatno) 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika,  Praktikan, 

 

 

Agus Sulistyo, S.Pd.   Ika Martyana Handayani 
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LAMPIRAN RPP PERTEMUAN KE-1 

Lampiran 1 

Penggalan Bahan Ajar  

Kubus dan Balok 

A. Pengertian Kubus dan Balok 
1. Kubus 

Pernahkah kamu melihat dadu? Dadu merupakan 
salah satu alat permainan yang berbentuk kubus. Apa 
yang dimaksud kubus? 
Coba pelajari uraian berikut ini.  

 
 
 

Perhatikan gambar 2 secara seksama. Gambar tersebut 
menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua 
sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama 
panjang. Bangun ruang seperti itu dinamakan kubus 

 
 

2. Balok 
Banyak sekali benda-benda di sekitarmu yang 
memiliki bentuk seperti balok.  Misalnya kotak 
korek api, dus air mineral, dus mie instan, batu bata, 

dan lain-lain. Mengapa benda-benda tersebut  
dikatakan berbentuk balok? Untuk menjawabnya, cobalah perhatikan 
dan pelajari uraian berikut.  

Perhatikan gambar kotak korek api pada Gambar 3. 
Jika kotak korek api tersebut digambarkan secara 
geometris, hasilnya akan tampak seperti  pada 

Gambar 4. Bangun ruang ABCD.EFGH pada gambar tersebut  
memiliki tiga pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan 
ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk persegipanjang. Bangun 
ruang seperti ini disebut balok.  

B. Unsur-Unsur Kubus dan Balok 
a. Sisi 

Sisi kubus adalah bagian bidang yang 
membatasi kubus. Dari gambar di samping 
terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang 
semuanya berbentuk persegi, yaitu bidang 
ABCD  (sisi bawah),  bidang EFGH  (sisi atas),  

Gambar 1 : Dadu 

Gambar 2 : Kubus 

Gambar 4 : Balok 

Gambar 3 : Korek api 

Gambar 5 : Kubus 

Lampiran 25 
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bidang ABFE  (sisi depan),  bidang CDHG (sisi 
belakang), bidang BCGF (sisi samping kiri), dan 
bidang ADHE (sisi samping kanan). 
Sisi balok adalah bagian bidang yang membatasi suatu 
balok. Dari Gambar  6,  terlihat bahwa balok 
ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk 
persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah  bidang 
ABCD  (sisi bawah),  bidang EFGH (sisi atas), bidang 
ABFE (sisi depan), bidang DCGH (sisi belakang), 
bidang BCGF (sisi samping kiri), dan bidang ADHE 
(sisi samping kanan). Sebuah balok memiliki tiga 
pasang sisi yang berhadapan yang sama bentuk dan 
ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah bidang 
ABFE dengan bidang DCGH, bidang  ABCD  dengan 
bidang EFGH, dan bidang BCGF dengan bidang 
ADHE. 

b. Rusuk 
Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan 
terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Begitupun juga 
dengan rusuk balok. Coba perhatikan kembali Gambar 5 dan 6,  
Kubus ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu 퐴퐵, 퐵퐶, 퐶퐷, 
퐷퐴, 퐸퐹, 퐹퐺, 퐺퐻, 퐻퐸, 퐴퐸, 퐵퐹, 퐶퐺, dan 퐷퐻. Balok ABCD.EFGH 
juga memiliki 12 buah rusuk, yaituTitik Sudut 퐴퐵, 퐵퐶 , 퐶퐷, 퐷퐴, 
퐸퐹, 퐹퐺, 퐺퐻, 퐻퐸, 퐴퐸, 퐵퐹, 퐶퐺, dan 퐷퐻. 

c. Titik Sudut 
Titik sudut adalah titik potong antara dua rusuk. Dari Gambar 5 dan 
6 terlihat  kubus ABCD. EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu 
titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan balok ABCD. EFGH 
memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

d. Diagonal Bidang atau sisi 
Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik 
sudut yang ”berhadapan” yaitu dua titik sudut yang mana rusuk 
yang membentuk sudut itu tidak sama.. Pada gambar 7a, ruas garis 
AC adalah contoh diagonal sisi pada balok, sedangkan contoh 
diagonal sisi pada kubus ditunjukkan pada gambar 7d yaitu ruas 
garis AF. 

e. Diagonal Ruang 
Diagonal ruang pada kubus atau balok adalah ruas garis yang 
menghubungkan dua titik sudut yang masing-masing terletak pada 
sisi atas dan sisi alas yang tidak terletak pada satu sisi kubus atau 
balok. Pada gambar 7b, ruas garis AC adalah contoh diagonal 

Gambar 6 : Balok 
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ruang pada balok yaitu ruas garis EC, sedangkan contoh diagonal 
ruang pada kubus ditunjukkan pada gambar 7f yaitu ruas garis BH. 

f. Bidang Diagonal 
Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua 
rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Pada gambar 7c, 
bidang BDFH adalah contoh bidang diagonal pada balok yaitu 
bidang BDFH, sedangkan contoh bidang diagonal pada kubus 
ditunjukkan pada gambar 7f yaitu ruas garis ACGE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Jaring-Jaring Kubus dan Balok 
Jaring-jaring adalah sebuah bangun datar yang merupakan gabungan dari 
sisi-sisi pada bangun ruang yang terletak pada satu bidang. 
Di bawah ini adalah contoh gambar jaring-jaring kubus dan balok. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

(7a) (7c) (7b) 

(7f) (7e) (7d) 

Gb 8 : jaring-jaring kubus Gb 8 : jaring-jaring balok 
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Model Pembelajaran AIR 

Model pembelajaran AIR mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada 

repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, 

pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian kuis atau 

tugas (Suyatno, 2009: 65) 

 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

adalah model pembelajaran yang menganggap bahwa suatu 

pembelajaran akan efektif jika memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, 

Intellectually, dan Repetition. 

1.1.2 Auditory 

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, 

hendaknya peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang 

mereka pelajari, menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan 

suara. Mengajak mereka berbicara saat memecahkan masalah, 

membuat model, menggumpulkan informasi, membuat rencana 

kerja, menguasai ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman 

belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka 

sendiri (Meier, 2002: 96). 

Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran: 
(5) membaca keras-keras; 
(6) mempraktikan suatu ketrampilan atau memeragakan 

sesuatu sambil mengucapkan secara terperinci apa yang 
sedang dikerjakan; 

(7) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu 
masalah (Meier, 2002: 96). 
 

1.1.3 Intellectual 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

Tindakan pembelajar yang melakukan sesuatu dengan pikiran 

mereka secara internal ketika menggunakan kecerdasan untuk 

merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, 

rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat dengan 

makna intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, 

memecahkan masalah, dan membangun makna (Meier, 2002: 99). 
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Beberapa contoh aktifitas intellectual di dalam 

pembelajaran: 

(1) memecahkan masalah; 
(2) melahirkan gagasan kreatif; 
(3) merumuskan pertanyaan (Meier, 2002: 99). 

 
1.1.4 Repetition 

Trianto (2007: 22) menyatakan masuknya informasi ke dalam 

otak yang diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke 

dalam memori jangka pendek, penyimpanan informasi dalam 

memori jangka pendek memiliki jumlah dan waktu terbatas. Proses 

mempertahankan ini dapat dilakukan dengan adanya kegiatan 

pengulangan informasi yang masuk ke dalam otak. Dengan adanya 

latihan dan pengulangan akan membantu dalam proses mengingat, 

karena semakin lama informasi tersebut tinggal dalam memori 

jangka pendek, maka semakin besar kesempatan memori tersebut 

ditransfer ke memori jangka panjang.  

Pengulangan yang dilakukan tidak berarti dilakukan dengan 

bentuk pertanyaan atau pun informasi yang sama, melainkan dalam 

bentuk informasi yang bervariatif sehingga tidak membosankan. 

Dengan pemberian soal dan tugas, siswa akan mengingat informasi-

informasi yang diterimanya dan terbiasa untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematika. 

Tahapan-tahapan pada model pembelajaran AIR yaitu sebagai 

berikut : 

a) Tahap auditory, dimana siswa belajar dengan mendengarkan, dan 
berbicara. 

b) Tahap intellectually, dimana siswa berpikir untuk memecahkan 
masalah. 

c) Tahap repetition, dimana siswa mengulang pembelajaran dengan 
tes. 
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Lampiran 3 
APERSEPSI 

1. “Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang materi garis dan sudut 
pada kelas VII?” 
(Jawaban yang diharapkan : masih bu....) 

2. “Apakah yang dimaksud dengan garis?” 
(Jawaban yang diharapkan : Garis adalah himpunan dari titik-titik yang 
mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal  ) 

3. “Coba kalian berilah contoh gambar garis!” 
(guru menunjuk salah satu siswa untuk menggambarkan garis) 

4. “Bagaimanakah dengan ruas garis? Apakah ruas garis sama dengan garis?” 
(Jawaban yang diharapkan : tidak....) 

5. “Coba jelaskan perbedaannya menurut kalian!” 
(Jawaban yang diharapkan : garis itu tidak ada batasnya/tak terhingga, 
sedangkan garis itu ada batas panjangnya/bisa diukur panjangnya) 

6. “apakah kalian juga masih ingat tentang materi bangun datar?” 
(Jawaban yang diharapkan : masih bu...) 

7. “Coba berikanlah contoh bangun datar yang kalian ketahui!” 
(Jawaban yang diharapkan : persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dll) 

8. “Bagus..., ternyata kalian masih ingat. Sekarang siapakah yang bisa 
menjelaskan tentang persegi dan persegi panjang?” 
(Jawaban yang diharapkan : saya bu... Persegi adalah suatu segi empat 
dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar 
dan siku-siku, sedangkan Persegi panjang adalah bangun datar segi empat 
yang keempat sudutnya siku-siku dan 
sisi-sisi yang berhadapan sama panjang) 
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Lampiran 4 

Pembagian Kelompok 

Kelompok 1  

1. Adeweni Trihani 

2. Afni Rosidah  

3. Darisno Eko P. 

4. Ahmad Hidayat 

5. Monika Mustofifi 

Kelompok 2 

1. Azizah 

2. Akhmad Mustofa 

3. Dian Anggirani  

4. Erwanto 

5. Netika 

Kelompok 3 

1. Sabdo Carito 

2. Tri Sakinah 

3. Khoirul Umam 

4. Kholifatul Khasanah 

5. Khumaerul Umam 

6. Kusuma Dewi 

Kelompok 4 

1. Kuwat ngimuti 

2. Luki Setiyawati 

3. Mahmud Nurmuslikhun 

4. Arin Laila Fitriani 

5. Muhamad Arofik 

Kelompok 5 

1. Muhammad Sukron Amin 

2. Firanazullah 

3. Nur Alfiyatu Saniyah 

4. Nur Latifah 

5. Nurfaizah 

Kelompok 6 

1. Rifqifathul Ayif 

2. Susanti 

3. Rudiyanto 

4. Gunawan Septianto 

5. Slamet Budi 

Kelompok 7 

1. Slamet Waris 

2. Sri Purwanti 

3. Sulton 

4. Risalatun Hasanah 
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5. Syamsul Ma’arif 

Kelompok 8 

1. Titi Alawiyah 

2. Tantri Devi Puspita Sari 

3. Tri Ani Nur Kholis 

4. Imro’atul Chusna 

5. Yunanto Kukuh PW. 
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Lampiran 6 
SOAL KELOMPOK 

 
Petunjuk     : Kerjakan soal berikut secara kelompok dengan kerja keras, 
semangat dan penuh tanggung jawab selama 10 menit. Kemudian kumpulkan 
hasil pekerjaan kelompok kepada guru tepat waktu! 
 

1. Gambarlah model kubus ABCD.EFGH dan balok KLMN.OPQR ! 
a. Sebutkan sisi kubus ABCD.EFGH! 
b. Sebutkan rusuk kubus ABCD.EFGH! 
c. Sebutkan titik sudut balok KLMN.OPQR! 

 
2. Berdasarkan gambar yang telah kalian buat dan benda-benda di sekitar 

kalian yang berbentuk kubus dan balok, isilah tabel berikut! 
 
No Nama 

bangun 
ruang 

Banyaknya 
sisi 

Banyaknya 
rusuk 

Banyaknya 
titik sudut 

Banyaknya 
diagonal 
sisi 

Banyaknya 
diagonal 
ruang 

1 Kubus ... ... ... ... ... 
2 Balok ... ... ... ... ... 
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Lampiran 7 

KISI-KISI KUIS 

 

Satuan Pendidikan  : SMP    Alokasi waktu : 1 x 5 menit 
Mata Pelajaran : Matematika  Banyak Soal : 1 soal uraian 
Kelas/Semester : VIII/1  Penulis  :  Ika Martyana H. 
Kurikulum  : KTSP            
                 

No 
Kompetensi 

yang diujikan 
Materi Indikator 

Aspek yang 
diukur 

Bentuk 
Tes 

Nomor 
Butir 

1 Mengidentifi-
kasi sifat-sifat 
kubus dan 
balok, serta 
bagian-
bagiannya. 

 

 

Kubus dan 
Balok 

1. Siswa diminta 
menggambar jaring-
jaring kubus dan 
balok. 

2. Disajikan gambar 
kubus ABCD.EFGH 
yang diketahui salah 
satu panjang 
rusuknya, siswa 
disuruh menentukan 
panjang rusuk yang 
lain, panjang 
diagonal bidang/sisi 
dan panjang diagonal 
ruang dari kubus 
tersebut.   

Pemahaman 
konsep, 
Penalaran 

uraian 1 

 

SOAL KUIS 

Petunjuk    : Kerjakan soal kuis ini dengan mandiri, percaya diri, jujur selama 5 

menit !  

 

1. Dari gambar kubus di samping, tentukanlah : 
g. panjang rusuk BC, 
h. panjang diagonal bidang AC, 
i. panjang diagonal ruang AF. 
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Kelompok : ................................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................................ 

Anggota :  1. ........................................................................................... 

     2. ........................................................................................... 

     3. ........................................................................................... 

     4. ........................................................................................... 

     5. ........................................................................................... 

     6. ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

KUBUS DAN BALOK 

Tujuan  : Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  
dan media power point serta bantuan LKPD siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 
kubus dan balok serta dapat membuat model/gambar jaring-jaring kubus dan balok 

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

Kompetensi Dasar :  

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan balok, serta bagian-bagiannya. 

5.2 Membuat gambar atau model jaring-jaring kubus dan balok. 
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Kegiatan 1 

Perhatikan gambar-gambar berikut! 

 

 

 
 
 
 

1. Berbentuk bangun ruang apakah gambar-gambar tersebut? 
  gambar 1 : ................................... 
  gambar 2 : ................................... 
  gambar 3 : ................................... 
  gambar 4 : ................................... 

 
2. Menurut kelompok kalian apakah yang dimaksud dengan kubus dan balok? 

 
Jawab :  
kubus adalah............................................................................................................... 
Balok adalah .............................................................................................................. 

 
 

3. Sisi 
a. Berbentuk bangun ruang apakah  ruang kelasmu? 

Kerjakanlah Kegiatan 1 ini secara berkelompok dengan percaya diri, penuh kerja keras 
dan toleransi selama 10 menit. Hargailah temanmu ketika mereka berpendapat! Jangan 
lupa selalu semangat dan berdo’a terlebih dahulu!  

PETUNJUK 

Gb. 4 

Gb. 3 Gb. 2 Gb. 1 
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b. Bagian dalam dan luar ruang kelasmu dibatasi oleh beberapa dinding, bukan? 
Dinding itu merupakan batas yang memisahkan bagian dalam dan bagian luar 
ruang kelas. Berapa banyaknya dinding itu? Bagaimanakah bentuknya? 

c. Apakah ruang kelasmu hanya dibatasi dinding-dinding saja? 
d. Apakah langit-langit dan lantai kelasmu merupakan batas ruang kelasmu?  
e. Bila ruang kelasmu dianggap sebagai balok atau kubus, maka dinding serta 

langit-langit dan lantai ruang yang membatasi bagian dalam dan luar kelasmu 
dapat dipandang sebagai bidang. Berapa banyak bidang yang membatasi kubus 
atau balok? 

f. Menurut kelompokmu 
Sisi adalah. ..................................................................................................... 

4. Rusuk 
a. Perhatikan pertemuan (perpotongan) antara dinding dengan dinding, dinding 

dengan langit-langit dan dinding dengan lantai ruang kelasmu. Apakah yang 
terjadi? Jelaskan. 

b. Bila ruang kelasmu dianggap merupakan bangun kubus atau balok, dan dinding-
dinding, langit-langit serta lantai ruang kelasmu merupakan sisi-sisinya, maka 
perpotongan sisi-sisi itu membentuk sebuah garis. Berapa banyak garis yang 
terjadi?  

c. Menurut kelompokmu, 
Rusuk adalah ..................................................................................................... 

5. Titik sudut 
a. Perhatikan kembali ruang kelasmu yang merupakan model bangun ruang. Coba 

amati, adakah tiga rusuk yang berpotongan di satu titik?  
b. Titik perpotongan ini disebut titik sudut. Menurut kelompokmu, 

Titik sudut adalah .................................................................................................. 
6. Diagonal sisi 

 
a. Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH pada gambar (a) di atas. Apakah yang   

terjadi bila dua titik sudut yang terletak pada rusuk- rusuk yang berbeda pada 
sisi ABCD, contohnya yaitu titik sudut A dan C dihubungkan? 

b. Apakah masih ada pasangan-pasangan titik sudut lain yang bila dihubungkan 
akan  membentuk ruas garis, seperti pada permasalahan di atas? 
Ruas garis yang terjadi itu dinamakan diagonal sisi kubus. 
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c. Pada balok PQRS.TUVW seperti pada gambar (b), ruas garis  PU TQ QS PR , , ,  
dan seterusnya juga dinamakan diagonal sisi balok. Sebutkan diagonal sisi 
lainnya dan berapa banyak diagonal sisi balok itu? 

d. Menuruk kelompok kalian, 
Diagonal sisi adalah ............................................................................................. 

7. Diagonal ruang 
a. Perhatikan gambar di bawah! 

 
 
 
 
 
 
 

b. Ruas garis EC dan ruas garis HB adalah salah satu diagonal ruang balok dan 
kubus. Coba berikan contoh yang lain? 

c. Menurut kelompok kalian, 
Diagonal ruang adalah .......................................................................................... 

8. Bidang Diagonal 
 

 

 

 

a. Bidang yang diarsir yaitu bidang ABGH, disebut bidang diagonal kubus 
ABCD.EFGH. Sedang pada balok PQRS.TUVW, bidang yang diarsir yaitu bidang 
TQRW, disebut bidang diagonal balok PQRS.TUVW. Coba berikan contoh yang 
lain! 

b. Menurut kelompok kalian, 
Bidang diagonal adalah ....................................................................................... 

 

 

            Unsur-Unsur balok dan Kubus yaitu : 
1. ...............................  4. ........................................ 
2. ...............................  5. ........................................ 
3. ...............................  6. ........................................ 

 

KESIMPULAN 
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Kegiatan 2 

1. Apakah model bangun ruang yang kalian punya? 
Jawab : ............................................................... 

2. Guntinglah model bangun ruang yang kalian punya seperti petunjuk pada 
gambar! 

 
3. Gambarlah hasil guntingan kalian! 

 
 

 

 

 

Gambar yang kalian buat adalah gambar jaring-jaring balok atau kubus 

4. Menurut kelompok kalian, jaring-jaring adalah ..................................................... 

PETUNJUK 

Kerjakanlah Kegiatan 2 ini secara berkelompok dengan percaya diri, penuh kerja keras 
dan toleransi selama 5 menit. Hargailah temanmu ketika mereka berpendapat! Jangan lupa 
selalu semangat dan berdo’a terlebih dahulu!  
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Lampiran 26 

Penggalan Silabus Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas  :   VIII 
Semester  :   2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  

Sumber/Bahan/A
lat Teknik Bentuk 

Instrumen Instrumen 

 
2. Menghitung 

luas 
permukaan 
dan volume 
kubus dan 
balok 

 

 
a. Menemukan 

dan 
Menghitung 
luas 
permukaan 
(sisi) kubus 
dan balok. 

 
i. Siswa mendiskusikan PR yang 

diberikan oleh guru pada pertemuan 
sebelumnya 

ii. Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru tentang materi yang akan 
dipelajari. 

iii. Siswa mendiskusikan tentang volume 
kubus dan balok  menggunakan 
model kubus dan balok dan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) 

iv. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi bersama kelompoknya 

v. Siswa berdiskusi mengerjakan soal 
kelompok yang diberikan oleh guru 

vi. Siswa melaksanakan penilaian berupa 
kuis. 

 

 
Menemukan dan 
menggunakan rumus 
untuk menghitung 
luas permukaan 
kubus, dan balok 
 
 
 

 
Kuis 

 
Uraian 
 

 

 

 

 
 
Kubus yang memiliki panjang 
rusuk 5, maka panjang diagonal 
ruangnya adalah 5√3. Panjang 
푆퐿 pada kubus di samping 
adalah √300. Tentukanlah luas 
permukaan kubus tersebut! 

 

 
2 × 40 
menit  
    

 
Sumber: 
1. BSE 

“Contextual 
teaching and 
learning 
Matematika“, 
ditulis oleh 
Endang B.R., 
Kusrini, R. 
Sulaiman, dkk. 

2. BSE 
“Matematika 
Konsep dan 
Aplikasinya", 
ditulis oleh 
Dewi Nuharini 
dan Tri 
Wahyuni. 

. 
Alat: 
1. Laptop 
2. LCD 
3. LKPD 
4. Model Kubus 

dan Balok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SMPN 1 BLADO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII/2 
Tahun Ajaran  : 2012/2013 

   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
   Pertemuan ke-  : 2 
  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 
 

C. INDIKATOR 

(3) Menemukan rumus untuk menghitung luas kubus dan balok. 

(4) Menggunakan rumus luas kubus dan balok untuk menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan luas kubus dan balok. 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  dan 

alat peraga serta bantuan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus 

luas kubus dan balok dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan luas kubus dan balok. 

Karakter yang dikembangkan : 

a. Religius 

b. Jujur 

c. Disiplin 

d. Kerja keras 

e. Komunikatif 

f. Kemandirian 

Lampiran 27 
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E. MATERI AJAR 

Materi ajar :  

a. Luas kubus 

b. Luas balok 

 (Lampiran 1) 
 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition).   

 (Lampiran 2) 

 Metode yang digunakan : 

5. Metode tanya jawab 

6. Metode diskusi 

 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

WAKTU 

 

KEGIATAN 

 

10 menit 
Pendahuluan 

 

 

6 menit 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu untuk memberikan 

contoh kediplinan pada peserta didik.  

2. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran peserta didik. Para peserta didik diminta 

untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai untuk memupuk nilai 

religius pada peserta didik dan peserta didik menyiapkan alat 

tulis mereka dengan mandiri. 

3. Guru menyuruh peserta didik untuk mengumpulkan PR yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
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4. Guru memberikan konfirmasi soal kuis pada pertemuan 

sebelumnya.  

(ppt) 

5. Guru memberitahukan materi dan tujuan pembelajaran. 

6. Guru memberi motivasi kepada peserta didik dengan memberi 

tahu bahwa materi luas kubus dan balok ini dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan kita mengetahui 

rumus luas kubus dan balok kita dapat menentukan luas kertas 

kado yang diperlukan untuk membungkus kado. 

 

2 menit 

 

 

 

 

7. Dengan menggunakan metode tanya jawab, peserta didik 

diingatkan kembali tentang materi pada pertemuan 

sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur kubus dan balok dan 

juga pada materi kelas VII tentang luas persegi dan 

persegipanjang. 

(Lampiran 3) 

 

 

60 menit Kegiatan inti  

10 menit 8. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

berkelompok seperti pada pertemuan sebelumnya 

(Lampiran 4) 

Fase 1 Auditory 

Peserta didik belajar dengan mendengarkan dan berbicara 

9. Dengan alat peraga, guru memberikan sedikit penjelasan 

tentang luas kubus dan balok, yaitu apa yang dimaksud 

dengan luas kubus dan balok selama 10 menit. 

10. Masing-masing kelompok dipersilakan untuk bertanya atau 

berpendapat secara santun dan toleransi. 

11. Guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan 

peserta didik. (bila ada) 
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15 menit 12. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. 

(Lampiran 5) 

Fase 2 Intellectually 

Peserta didik berpikir untuk memecahkan masalah 

13. Untuk melatih kemampuan penalaran peserta didik diberikan 

waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD2 dengan diskusi 

kelompok yang dikerjakan dengan sikap toleransi, cerdas dan 

tangguh. 

14. Guru memeriksa dan mengecek hasil kerja kelompok dengan 

berkeliling kelas.  

 

 

 

 

 

penalaran 

10 menit 15. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara. 

16. Kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi kelompok 

yang presentasi secara santun 

17. Guru memberikan konfirmasi 

 

 

15 menit 18. Peserta didik mengerjakan soal yang dikerjakan secara secara 

berkelompok selama 10 menit dengan kerja keras, cerdas dan 

tangguh. 

(Lampiran 6) 

19. Peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai soal 

kelompok yang telah mereka kerjakan dengan santun dan 

komunikatif. 

20. Peserta didik yang lain dipersilakan untuk memberikan 

tanggapan 

21. Guru memberikan konfirmasi 

 

Penalaran  

10 menit  

Fase 3 Repetition 

Peserta didik mengulang pembelajaran dengan tes 

22. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara individu oleh 

peserta didik dengan kerja keras sebagai evaluasi pembelajaran 

selama 10 menit. 

(Lampiran 7) 
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I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik  : Kuis  

Bentuk  : Uraian 

J. SUMBER BELAJAR 

Media/ Alat pembelajaran :  LKS, LTS, Quis, Alat peraga, power point. 

Sarana prasarana  :  Laptop, LCD 

Sumber belajar  : Buku (BSE Matematika kelas VIII SMP 

“Contextual Teaching and Learning Matematika” ditulis oleh Endang 

23. Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

10 menit Penutup  

7 menit 24. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan secara komunikatif dan santun. 

25. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

melakukan  refleksi terhadap pembelajaran yaitu guru 

memberikan pertanyaan; 

a. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang telah kita 

lakukan hari ini? 

b. Pada materi luas kubus dan balok ini, materi apakah 

belum kamu pahami/mengerti? 

26. Guru membagikan LTS sebagai tugas rumah untuk di 

kerjakan oleh peserta didik di rumah. 

 (Lampiran 8) 

 

 

 

3 menit 
  

27. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap 

semangat belajar di sekolah maupun di rumah. 

28. Guru menutup pembelajaran dan memberitahukan materi 

untuk pertemuan selanjutnya yaitu Volume Kubus dan Balok 

29. Guru memberikan salam dan meninggalkan ruang kelas tepat 

waktu.  
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B.R., Kusrini, R. Sulaiman, dkk, The Accelerated Learning Handbook 

ditulis oleh Dave Meier, Menjelajah Pembelajaran Inovatif ditulis oleh 

Suyatno) 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika,  Praktikan, 

 

Agus Sulistyo, S.Pd.   Ika Martyana Handayani 
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Lampiran 28 

Penggalan Silabus Kelas Kontrol Pertemuan 2 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas  :   VIII 
Semester  :   2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  Sumber/Bahan/Alat 

Teknik Bentuk 
Instrumen Instrumen 

 
3. Menghitung 

luas 
permukaan 
dan volume 
kubus dan 
balok 

 

 
b. Menemukan 

dan 
Menghitung 
luas 
permukaan 
(sisi) kubus 
dan balok. 

 
vii. Siswa mendiskusikan PR yang 

diberikan oleh guru pada 
pertemuan sebelumnya 

viii. Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru tentang 
materi yang akan dipelajari. 

ix. Siswa mendiskusikan tentang 
volume kubus dan balok  
menggunakan model kubus 
dan balok dan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) 

x. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi bersama kelompoknya 

xi. Siswa berdiskusi mengerjakan 
soal kelompok yang diberikan 
oleh guru 

xii. Siswa melaksanakan penilaian 
berupa kuis. 

 

 
Menemukan dan 
menggunakan 
rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan 
kubus, dan balok 
 
 
 

 
Kuis 

 
Uraian 
 

 

 

 

 
 
Kubus yang memiliki 
panjang rusuk 5, maka 
panjang diagonal ruangnya 
adalah 5√3. Panjang 푆퐿 pada 
kubus di samping 
adalah √300. Tentukanlah 
luas permukaan kubus 
tersebut! 

 

 
2 × 40 
menit  
    

 
Sumber: 
3. BSE “Contextual 

teaching and learning 
Matematika“, ditulis 
oleh Endang B.R., 
Kusrini, R. Sulaiman, 
dkk. 

4. BSE “Matematika 
Konsep dan 
Aplikasinya", ditulis 
oleh Dewi Nuharini 
dan Tri Wahyuni. 

. 
Alat: 
5. Laptop 
6. LCD 
7. LKPD 
8. Model Kubus dan 

Balok 
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Lampiran RPP Pertemuan ke-2 

Lampiran 1 

Penggalan  

Bahan Ajar Luas Kubus dan Balok 

A. Luas Kubus 
Misalkan kamu ingin membungkus kotak hadiah yang 
berbentuk bangun ruang kubus, kemudian kamu 
mengetahui panjang rusuk dari kotak hadiah itu, 
bagaimanakah cara kamu mengetahui berapa luas kertas 
kado yang digunakan untuk membungkus kotak itu?   

 
Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan 
suatu kubus. Coba kamu perhatikan berikut ini.   

 
Dari Gambar di atas,  terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 
mencari  luas permukaan kubus, berarti sama dengan menghitung luas 
jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus terdiri dari 6 
buah persegi yang sama dan kongruen maka: 

luas permukaan kubus (L)  = luas jaring-jaring kubus   

         = 6 × (s × s)  

           = 6 × 푠  

         = 6 푠  

Atau Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah dari luas daerah yang 
ada di samping ditambah luas daerah dasar. Jadi, jika L merupakan luas 
permukaan kubus dengan panjang sisi s, luas permukaan dapat dinyatahan 
dengan rumus sebagai berikut. 

Lampiran 30 
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Jadi, jika L merupakan luas permukaan kubus dengan panjang sisi s, luas 
permukaan  

dapat dinyatahan dengan rumus sebagai berikut.  

B. Luas Balok 
 

Perhatikan gambar di samping! 
Gambar kardus di samping adalah salah satu 
benda berbentuk balok yang dapat kita temukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian 
luas kertas yang bisa digunakan untuk membuat 
sebuah kardus? Bagaimana kita dapat 
mengetahuinya? Dengan kita mempelajari 

materi luas balok, kita dapat mengetahui berapa luas kertas yang 
dibutuhkan. 
Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung 
luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-
jaringnya.  Coba kamu perhatikan gambar  berikut. 

  
Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 
(tinggi) seperti pada gambar .Dengan demikian, luas permukaan balok 
tersebut adalah, 
luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 + 

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 
luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

Untuk setiap kubus yang panjang rusuk-rusuknya s, maka: 

Luas Permukaan Kubus = 6 × 퐿푢푎푠 푠푖푠푖 

                                        = 6 × 퐿푢푎푠 푝푒푟푠푒푔푖 

                                             = 6 × 푠   

                                             = 6푠    
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     = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p × l) + (l × t) + (p × t) 
     = (p × l) + (p × l) + (l × t) + (l × t) + (p × t) + (p × t) 
     = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 
     = 2 ((p × l) + (l × t) + (p × t) 
     = 2 (pl+ lt + pt) 

      

Lampiran 2 

Model Pembelajaran AIR 

Model pembelajaran AIR mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada repetisi 

yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan 

cara siswa dilatih melalui pemberian kuis atau tugas (Suyatno, 2009: 65) 

 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. 

3.1.1 Auditory 

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, hendaknya 

peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, 

menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak mereka 

berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, menggumpulkan 

informasi, membuat rencana kerja, menguasai ketrampilan, membuat tinjauan 

pengalaman belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka 

sendiri (Meier, 2002: 96). 

Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran: 

(8) membaca keras-keras; 

(9) mempraktikan suatu ketrampilan atau memeragakan sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 

(10) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah (Meier, 

2002: 96). 

3.1.2 Intellectual 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar 

yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika 

menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan 
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hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan makna intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, 

memecahkan masalah, dan membangun makna (Meier, 2002: 99). 

Beberapa contoh aktifitas intellectual di dalam pembelajaran: 

(2) memecahkan masalah; 

(3) melahirkan gagasan kreatif; 

(4) merumuskan pertanyaan (Meier, 2002: 99). 

3.1.3 Repetition 

Trianto (2007: 22) menyatakan masuknya informasi ke dalam otak yang 

diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke dalam memori jangka 

pendek, penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek memiliki jumlah 

dan waktu terbatas. Proses mempertahankan ini dapat dilakukan dengan adanya 

kegiatan pengulangan informasi yang masuk ke dalam otak. Dengan adanya 

latihan dan pengulangan akan membantu dalam proses mengingat, karena 

semakin lama informasi tersebut tinggal dalam memori jangka pendek, maka 

semakin besar kesempatan memori tersebut ditransfer ke memori jangka 

panjang.  

Pengulangan yang dilakukan tidak berarti dilakukan dengan bentuk 

pertanyaan atau pun informasi yang sama, melainkan dalam bentuk informasi 

yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Dengan pemberian soal dan 

tugas, siswa akan mengingat informasi-informasi yang diterimanya dan terbiasa 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. 

Tahapan-tahapan pada model pembelajaran AIR yaitu sebagai berikut : 

a) Tahap auditory, dimana siswa belajar dengan mendengarkan, dan berbicara. 

b) Tahap intellectually, dimana siswa berpikir untuk memecahkan masalah. 

c) Tahap repetition, dimana siswa mengulang pembelajaran dengan tes. 
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Lampiran 3 

APERSEPSI 

1. “Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur kubus. Coba, 

apakah unsur-unsur dari kubus?” 

(Jawaban yang diharapkan : masih bu.... unsur-unsur kubus adalah 

sisi/bidang, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal) 

2. “ya, benar sekali... berbentuk apakah sisi dari kubus?” 

(Jawaban yang diharapkan : persegi bu...  ) 

3. “Apakah rumus dari luas persegi”? 

(Jawaban yang diharapkan : rumus luas persegi adalah sisi x sisi) 

4. “Bagus... sekarang apakah unsur-unsur dari balok?” 

(Jawaban yang diharapkan : unsur-unsur dari balok adalah sisi/bidang, 

rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal)  

5. “Berbentuk apakah sisi dari balok?” 

 (Jawaban yang diharapkan : persegi panjang bu...) 

6. “Apakah rumus dari persegi panjang?” 

(Jawaban yang diharapkan : rumus luas persegipanjang itu panjang 

dikalikan lebar bu...”  
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Lampiran 6 

Soal kelompok 

Petunjuk 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan cermat, teliti, dan penuh kerja 
keras secara berkelompok selama 10 menit! Sebelumnya, perhatikanlah 
contoh soal berikut! 

Soal  

1. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. Jika jaring-jaring tersebut 

dibuat menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan 

tinggi balok tersebut! 

2. Sebuah jaring-jaring kotak kardus berbentuk kubus memiliki luas 54 cm2. 

Jika jaring-jaring  

tersebut dibentuk menjadi kardus, tentukan panjang rusuk kardus tersebut! 

3. Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, 

kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang 

dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas 

sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu, bila panjangnya 25 

cm, lebar 20 cm dan tingginya 15 cm 

4. Kubus yang memiliki panjang rusuk 5, maka panjang 

diagonal sisinya adalah 5√2. Kubus yang panjang 

rusuknya 6, maka panjang diagonal sisinya 6√2. Panjang 

퐵퐺 pada kubus di samping adalah √98. Tentukanlah luas permukaan 

kubus tersebut! 
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Lampiran 7 

KISI-KISI KUIS 

 
Satuan Pendidikan  : SMP   Alokasi waktu : 1 x 10 menit 
Mata Pelajaran  : Matematika Banyak Soal : 1 soal uraian 
Kelas/Semester  : VIII/1  Penulis  :  Ika 
Martyana H. 
Kurikulum  : KTSP            
                
   

No Kompetensi 
yang diujikan Materi Indikator Aspek yang 

diukur 
Bentuk 

Tes 
Nomor 
Butir 

1 Menghitung 
luas 
permukaan 
dan volume 
kubus dan 
balok 
 

 

Luas 
Kubus 
dan 
Balok 

1. Disajikan kubus 
yang diketahui 
diagonal ruangnya, 
peserta didik 
disuruh 
menghitung luas 
kubus tersebut. 

2. Siswa disuruh 
menghitung luas 
kotak berbentuk 
balok yang luas 
papan-papan yang 
digunakan untuk  
membuat kotak itu 
sudah diketahui  

Pemahaman 
konsep, 
Penalaran 

uraian 2 

 

SOAL KUIS 

Petunjuk    : Kerjakan soal kuis ini dengan mandiri, percaya diri, jujur 

selama 10 menit !  

 

1.   
 
 

  

Kubus yang memiliki panjang rusuk 5, maka 
panjang diagonal ruangnya adalah 5 . 
Panjang  pada kubus di samping adalah

 Tentukanlah luas permukaan kubus 
tersebut! 
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2. Rian akan membuat kotak dengan menggabungkan triplek-triplek di 
bawah ini : 
2 Triplek ukuran 40 cm x 30 cm  
2 Triplek ukuran 40 cm x 20 cm  
2 Triplek ukuran 30 cm x 20 cm  
Berapa luas triplek yang Rian butuhkan untuk membuat kotak 
tersebut?  
 

PEDOMAN PENSKORAN KUIZ 

No  Jawaban Skor maksimal 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

diketahui :  
퐵퐺 = diagonal sisi kubus = √300 
ditanyakan Luas kubus ? 
jawab : 
diagonal ruang = √2푠 + 푠 = √3푠 = 푠√3 
√300 = 3 (100) = 10√3 
Maka panjang rusuk kubus adalah 10. 
Jadi, 퐿 = 6푠 = 6(10) = 6(100) = 600 

15 

 

2 Diketahui : 
kotak itu berbentuk balok, dengan 
luas triplek pertama 40 cm x 30 cm = 1200 cm2 
luas triplek kedua 40 cm x 20 cm = 800 cm2 
luas triplek ketiga 30 cm x 20 cm = 600 cm2 

Ditanyakan : luas kotak? 

Jawab : 

Luas kotak  = 2 (luas triplek pertama) + 2(luas triplek 
kedua) +   2(luas triplek ketiga) 
                      = 2 (1200) + 2 (800) + 2 (600) 

  = 2400 + 1600 + 1200 

  = 5000 

Jadi luas kotak itu adalah 5.000 cm2. 

15 

Skor total 30 
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푛푖푙푎푖 =
푠푘표푟 푡표푡푎푙 × 20

6  

Rubrik penskoran 

15 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, siswa menuliskan 
jawaban dengan benar, siswa menuliskan kesimpulan. 

13 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, tapi siswa tidak 
menuliskan jawaban dengan benar atau tidak lengkap. 

10 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan dan 
siswa hanya menuliskan jawaban tapi tidak ada prosesnya atau jawaban 
salah. 

 Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, siswa hanya 
menuliskan jawaban yang benar dengan prosesnya.  

5 : siswa hanya menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan 
ditanyakan atau siswa hanya menuliskan jawaban tanpa ada proses atau 
proses salah. 

 

Lampiran 8 

LTS 
(Lembar Tugas Siswa) 

1. Sebuah jaring-jaring kotak kardus berbentuk kubus memiliki luas 150 cm2. 
Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi kardus, tentukan panjang 
rusuk kardus tersebut! 

2. Sebuah kotak tanpa tutup yang terbuat dari bahan karton memiliki ukuran 
panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

a. Gambarkan jaring-jaring balok tersebut,  
b.  Banyaknya karton yang dibutuhkan untuk 

membuat balok tersebut. 
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1 

1 

1 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
3 

3 

3 

  

3.  

 

 

 

 

 

 
4. Afif mempunyai karton dengan ukuran 45 x 10 cm2. Jika dia ingin 

membuat kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 5 cm. 
Berapakah kubus yang dapat dibuat? Jelaskan!

Perhatikan gambar kubus di samping! 
perbandingan luas permukaan kubus yang 
memiliki panjang rusuk 1 dan 2 adalah 1 : 4. 

Perbandingan luas permukaan kubus yang 
memiliki panjang rusuk 2 dan 3 adalah 4 : 9. 

Coba hitunglah perbandingan luas permukaan 
kubus yang memiliki panjang rusuk 1 dan 3 ! 



 
 

 

Lampiran 5 LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : ................................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................................ 

Anggota :  1. ........................................................................................... 

     2. ........................................................................................... 

     3. ........................................................................................... 

     4. ........................................................................................... 

     5. ........................................................................................... 

     6. ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

KUBUS DAN BALOK 

Tujuan  : Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  
dan media power point serta bantuan LKPD siswa dapat menemukan rumus luas kubus 
dan balok dan menggunakan rumus untuk menghitung luas kubus dan balok. 

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

Kompetensi Dasar :  

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 
 



 
 

 

Gb. 2 Gb. 1 

 

 

 

Kegiatan 1 Menemukan rumus Luas kubus 

Perhatikan gambar-gambar berikut! 

1. Gambar apakah gb. 1 di samping? ................................ 
2. Gambar apakah gb. 2 di samping? ................................ 
3. Berbentuk bangun ruang apakah    gb. 1 dan gb. 2 di samping? .............. 

Perhatikan ilustrasi di bawah ini ! 
 
 

 

 

 

 
Ilustrasi di atas adalah salah satu manfaat kita menemukan rumus luas kubus. 
Sekarang, mari kita temukan bagaimana rumus luas kubus! 
Perhatikan gambar kubus dan jaring-jaring di bawah ini! 

 
 

9. Berbentuk apakah sisi kubus? 
............................................ 

Kerjakanlah Kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini secara berkelompok dengan percaya 
diri, penuh kerja keras dan toleransi selama 15 menit. Hargailah temanmu ketika 
mereka berpendapat! Jangan lupa selalu semangat dan berdo’a terlebih dahulu!  

PETUNJUK 

Afika ingin pergi ke acara ulang tahun temannya. Sebelum dia berangkat ke acara tersebut 
dia membeli kado untuk hadiah temannya. Kardus hadiahnya itu berbentuk kubus, kemudian 
dia ingin membungkus kadonya dengan kertas kado agar terlihat rapi dan cantik. Dia ingin 
meminta kertas kado pada kakaknya tapi dia tidak tahu berapa ukuran kertas kado yang ingin 
dimintanya. Bagaimana caranya agar kita tahu ukuran kertas yang bisa dipakai untuk 
membungkus kado tersebut? 

6 5 

4 

3 

2 

1 

(b

Luas permukaan bangun 
ruang adalah jumlah dari 
luas daerah yang ada di 
samping (tegak) 
ditambah luas daerah 
dasar 



 
 

 

10. Berapakah sisi yang membentuk persegi ? 
................................................................ 

11. Apakah ukuran sisi dari persegi itu sama? 
.............................................................. 

12. Bagaimanakah rumus luas persegi? 
L = ... x ...  

13. Luas Permukaan Kubus = 6 × 퐿푢푎푠….. 
                                       = 6 x ... x ... 
       = .... 
 

 

 

 
 

Kegiatan 2 Menemukan rumus Luas Balok 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Apakah kalian tahu berapa ukuran luas kertas yang bisa dibuat menjadi 
bungkus korek api yang berbentuk balok seperti gambar di atas? 
Agar kita bisa mengetahui berapakah luasnya, kita akan menemukan 
rumus menghitung luas balok. 
 

Perhatikan gambar balok dan jaring-jaring balok di bawah ini! 

 

 

Jadi rumus luas kubus adalah, 

Luas = ................................................... 

KESIMPULAN 

1. gambar apakah gambar di samping? 
....................................................... 

2. Berbentuk bangun ruang apakah gambar 
di samping? 
.................................................................
... 

Luas permukaan bangun 
ruang adalah jumlah dari 
luas daerah yang ada di 
samping (tegak) 
ditambah luas daerah 
dasar 



 
 

 

1. Berbentuk bangun datar apakah sisi yang membentuk balok? 
............................................................................................... 

2. Apakah ukuran sisi-sisi balok itu sama? 
............................................................. 

3. Ada berapa jenis ukuran sisi-sisi pada balok? 
.....................................................................  

4. Apakah rumus luas persegipanjang? 
L = ........ x ........ 

5. L  balok = L sisi depan  + L sisi belakang + L ............................... + L 
............................... + L ....................................... + L........................... 
          = (p x t ) + (p x t) +( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) 
          = 2 (p x t ) + 2 ( ... x ... ) + ... ( ... x ... ) 

     = 2 ((p x t) + ( ... x ... ) + (... x ...)) 
     = 2 ( .... + .... + .... ) 

 
 

Jadi rumus luas balok adalah, 

Luas = ................................................... 

KESIMPULAN 



 
 

 

Lampiran 31 

Penggalan Silabus Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas  :   VIII 
Semester  :   2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  

Sumber/Baha
n/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen Instrumen 

 
1. Menghitung luas 

permukaan dan 
volume kubus 
dan balok 

 

 
b. Menemukan 

dan 
menghitung 
volume 
kubus, dan 
balok. 

 
 
 
 
 

 
i. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 
ii. Siswa mendiskusikan luas kubus dan 

balok dengan menggunakan model 
kubus dan balok dan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) 

iii. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
bersama kelompoknya 

iv. Siswa berdiskusi mengerjakan soal 
kelompok yang dilakukan oleh guru 
Siswa melaksanakan penilaian berupa 
kuis 

 
Menemukan dan 
menggunakan 
rumus untuk 
menghitung 
volume kubus, 
dan balok. 
 

 
Kuis dan PR 

 
Uraian 

 
1. Pak Afif  memiliki kayu 

berbentuk kubus yang 
rusuknya berukuran 1m. 
Kemudian dia memotong 
kayu itu menjadi kayu-kayu 
kecil berbentuk kubus yang 
rusuknya berukuran 10 cm. 
Berapakah kubus kecil yang 
bisa dibuat oleh pak Afif ?  

2. Diketahui kubus dengan 
ukuran panjang rusuknya 6 
cm. 

a. Berapakah volume 
kubus tersebut? 

b. Jika panjang rusuknya 
bertambah 2 cm, 
berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan 
volumenya? 

c. Jika panjang rusuknya 
bertambah 3 cm, 

 
2 × 40 
menit 

  

 
Sumber: 
1. BSE 
2. Buku 

referensi    
lain. 

 
Alat: 
1. Laptop 
2. LCD 
3. LKPD 
4. Model 

Kubus 
dan Balok 
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berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan 
volumenya? 

d. Jika panjang rusuknya 
bertambah  x cm, 
berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan 
volumenya? 

187 



 
 

 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SMPN 1 BLADO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII/2 
Tahun Ajaran  : 2012/2013 

   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
   Pertemuan ke-  : 3 
  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.2 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 
 
C. INDIKATOR 

(5) Menemukan rumus untuk menghitung volume kubus dan balok. 

(6) Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  dan 

alat peraga serta bantuan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus 

volume kubus dan balok dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

Karakter yang dikembangkan : 

a. Religius 

b. Jujur 

c. Disiplin 

d. Kerja keras 

e. Komunikatif 

f. Kemandirian 

Lampiran 32 



 
 

 

E. MATERI AJAR 

Materi ajar :  

a. Volume kubus 

b. Volume balok 

 (Lampiran 1) 
 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition).   

 (Lampiran 2) 

 Metode yang digunakan : 

7. Metode tanya jawab 

8. Metode diskusi 

 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

WAKTU 

 

KEGIATAN 

 

10 menit Pendahuluan  

4 menit 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu untuk 

memberikan contoh sikap disiplin pada peserta didik.  

2. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta 

didik dengan memeriksa kehadiran peserta didik. 

Para peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

pelajaran dimulai untuk memupuk nilai religius dan 

peserta didik menyiapkan alat tulis mereka dengan 

mandiri. 

3. Guru menyuruh peserta didik untuk mengumpulkan 

PR yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

4. Guru menanyakan tentang kesulitan PR yang mereka 

 



 
 

 

kerjakan. 

5 Guru memberikan konfirmasi soal kuis pada pertemuan 

sebelumnya.  

(ppt) 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Guru memberitahukan materi dan tujuan pembelajaran. 

7 Guru memberi motivasi kepada peserta didik dengan 

memberi tahu bahwa materi volume kubus dan balok 

sering keluar dalam ujian. Selain itu materi ini bisa kita 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk 

menghitung volume bak mandi, kolam atau benda-benda 

lain yang berbentuk kubus atau balok. 

8 Dengan menggunakan metode tanya jawab, peserta didik 

diingatkan kembali tentang unsur-unsur kubus dan balok 

dan materi perkalian tiga bilangan. 

(Lampiran 3) 

 

 

60 menit Kegiatan inti 

 

 

9 menit 9. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

berkelompok seperti pada pertemuan sebelumnya 

(Lampiran 4) 

Fase 1 Auditory 

Peserta didik belajar dengan mendengarkan dan berbicara 

10 Dengan alat peraga, guru memberikan sedikit penjelasan 

tentang volume kubus dan balok, yaitu apa yang dimaksud 

dengan volume kubus dan balok selama 10 menit. 

11 Masing-masing kelompok dipersilakan untuk bertanya atau 

berpendapat secara santun dan toleransi. 

12 Guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang 

disampaikan peserta didik. (bila ada) 

 

 



 
 

 

15 menit 13 Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. 

(Lampiran 5) 

Fase 2 Intellectually 

Peserta didik berpikir untuk memecahkan masalah 

14 Untuk melatih kemampuan penalaran, peserta didik 

diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD dengan 

diskusi kelompok yang dikerjakan dengan kerja keras, 

cerdas dan tangguh. 

15 Guru memeriksa dan mengecek hasil kerja kelompok 

dengan berkeliling kelas.  

Penalaran  

12 menit 16 Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara komunikatif. 

17 Kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi 

kelompok yang presentasi 

18 Guru memberikan konfirmasi 

 

13 menit 19 Peserta didik mengerjakan soal yang dikerjakan secara 

secara berkelompok selama 10 menit dengan kerja keras, 

cerdas dan tangguh. 

(Lampiran 6) 

20 Peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai soal 

kelompok yang telah mereka kerjakan dengan santun dan 

komunikatif. 

21 Peserta didik yang lain dipersilakan untuk memberikan 

tanggapan 

Guru memberikan konfirmasi 

Penalaran  

12 menit Fase 3 Repetition 

Peserta didik mengulang pembelajaran dengan tes 

22 Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara individu oleh 

peserta didik dengan kerja keras dan rasa tanggung jawab 

serta kemandirian sebagai evaluasi pembelajaran selama 10 

menit. 

(Lampiran 7) 

23 Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 



 
 

 

 

I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik  : Kuis  

Bentuk  : Uraian 

J. SUMBER BELAJAR 

Media/ Alat pembelajaran :  LKS, LTS, Quis, Alat peraga, power point. 

Sarana prasarana  :  Laptop, LCD 

Sumber belajar : Buku (BSE Matematika kelas VIII SMP 

“Contextual Teaching and Learning 

Matematika” ditulis oleh Endang B.R., 

Kusrini, R. Sulaiman, dkk, The Accelerated 

Learning Handbook ditulis oleh Dave Meier, 

10 menit Penutup  

5 menit 24 Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan secara komunikatif dan santun. 

25 Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

melakukan  refleksi terhadap pembelajaran yaitu guru 

memberikan pertanyaan; 

26 Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang telah kita 

lakukan hari ini? 

27 Pada materi volume kubus dan balok ini, materi apakah 

belum kamu pahami/mengerti? 

28 Guru membagikan LTS sebagai tugas rumah untuk di 

kerjakan oleh peserta didik di rumah. 

 (Lampiran 8) 

29  

 

5 menit 

  

30 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap 

semangat belajar di sekolah maupun di rumah. 

31 Guru menutup pembelajaran dan memberitahukan bahwa 

pertemuan selanjutnya adalah tes dengan materinya adalah 

kubus dan balok 

32 Guru memberikan salam dan meninggalkan ruang kelas 

tepat waktu.  

 



 
 

 

Menjelajah Pembelajaran Inovatif ditulis 

oleh Suyatno) 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika,  Praktikan, 

 

 

Agus Sulistyo, S.Pd.   Ika Martyana Handayani 

 

  



 
 

 

Lampiran 33 

Penggalan Silabus Kelas Kontrol Pertemuan 3 

Jenjang  :   SMP 
Mata Pelajaran :   Matematika 
Kelas  :   VIII 
Semester  :   2 
Materi  :   Geometri dan Pengukuran 
Standar Kompetensi :   Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

Kompetensi 
Dasar Materi ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu  

Sumber/Baha
n/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen Instrumen 

 
2. Menghitung luas 

permukaan dan 
volume kubus 
dan balok 

 

 
c. Menemukan 

dan 
menghitung 
volume 
kubus, dan 
balok. 

 
 
 
 
 

 
v. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 
vi. Siswa mendiskusikan luas kubus dan 

balok dengan menggunakan model 
kubus dan balok dan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) 

vii. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
bersama kelompoknya 

viii. Siswa berdiskusi mengerjakan 
soal kelompok yang dilakukan oleh 
guru 
Siswa melaksanakan penilaian berupa 
kuis 

 
Menemukan 
dan 
menggunakan 
rumus untuk 
menghitung 
volume kubus, 
dan balok. 
 

 
Kuis dan PR 

 
Uraian 

 
3. Pak Afif  memiliki kayu 

berbentuk kubus yang rusuknya 
berukuran 1m. Kemudian dia 
memotong kayu itu menjadi 
kayu-kayu kecil berbentuk 
kubus yang rusuknya berukuran 
10 cm. Berapakah kubus kecil 
yang bisa dibuat oleh pak Afif ?  

4. Diketahui kubus dengan ukuran 
panjang rusuknya 6 cm. 

e. Berapakah volume kubus 
tersebut? 

f. Jika panjang rusuknya 
bertambah 2 cm, 
berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan volumenya? 

g. Jika panjang rusuknya 
bertambah 3 cm, 
berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan volumenya? 

 
2 × 40 
menit 

  

 
Sumber: 
3. BSE 
4. Buku 

referensi    
lain. 

 
Alat: 
5. Laptop 
6. LCD 
7. LKPD 
8. Model 

Kubus 
dan Balok 
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h. Jika panjang rusuknya 
bertambah  x cm, 
berapakah volume kubus  
sekarang? Berapa 
pertambahan volumenya? 

195 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SMPN 1 BLADO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII/2 
Tahun Ajaran  : 2012/2013 

   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
   Pertemuan ke-  : 3 
  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.2 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 
 

C. INDIKATOR 

(2) Menemukan rumus untuk menghitung volume kubus dan balok. 

(3) Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Division)  dan LKPD peserta didik dapat menemukan rumus volume 

kubus dan balok dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

Karakter yang dikembangkan : 

g. Religius 

h. Jujur 

i. Disiplin 

j. Kerja keras 

k. Komunikatif 

 

Lampiran 34 
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E. MATERI AJAR 

Materi ajar :  

a. Volume kubus 

b. Volume balok 

 (Lampiran 1) 
 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Division).   

 (Lampiran 2) 

 Metode yang digunakan : 

10. Metode tanya jawab 

11. Metode diskusi 

 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

WAKTU 

 

KEGIATAN 

 

10 menit Pendahuluan  

4 menit 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu untuk 

memberikan contoh sikap disiplin pada peserta 

didik.  

2. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta 

didik dengan memeriksa kehadiran peserta didik. 

Para peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

pelajaran dimulai untuk memupuk nilai religius 

dan peserta didik menyiapkan alat tulis mereka 

dengan mandiri. 

3. Guru menyuruh peserta didik untuk 
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mengumpulkan PR yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

4 Guru menanyakan tentang kesulitan PR yang 

mereka kerjakan. 

5 Guru memberikan konfirmasi soal kuis pada 

pertemuan sebelumnya.  

(ppt) 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

6 Guru memberitahukan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

7 Guru memberi motivasi kepada peserta didik 

dengan memberi tahu bahwa materi volume 

kubus dan balok sering keluar dalam ujian. 

Selain itu materi ini bisa kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya untuk 

menghitung volume bak mandi, kolam atau 

benda-benda lain yang berbentuk kubus atau 

balok. 

8 Dengan menggunakan metode tanya jawab, 

peserta didik diingatkan kembali tentang unsur-

unsur kubus dan balok dan materi perkalian 

tiga bilangan. 

(Lampiran 3) 

 

 

60 menit Kegiatan inti 

 

 

5 menit Fase 2 Guru membentuk kelompok 

9 Guru memberikan arahan kepada peserta didik 

untuk berkelompok seperti pada pertemuan 

sebelumnya 
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(Lampiran 4) 

20 menit Fase 3 Bekerja dalam kelompok 

10 Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

kelompok. 

(Lampiran 5) 

11 Peserta didik diberikan waktu 15 menit untuk 

mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 dengan 

diskusi kelompok yang dikerjakan dengan kerja 

keras, cerdas dan tangguh. 

12 Masing-masing kelompok diberi soal untuk 

didiskusikan 

Fase 4 Guru melakukan bimbingan kepada 

kelompok atau kelas 

13 Guru memeriksa dan mengecek hasil kerja 

kelompok dengan berkeliling kelas.  

 

Penalaran  

20 menit Fase 5 Guru melakukan validasi terhadap hasil 

kerja kelompok 

14 Beberapa kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara komunikatif. 

15 Kelompok yang lain dipersilakan untuk 

menanggapi kelompok yang presentasi 

16 Guru memberikan konfirmasi 

 

15 menit Fase 6 Guru mengadakan kuis secara individual 

17 Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara 

individu oleh peserta didik dengan kerja keras dan 

rasa tanggung jawab serta kemandirian sebagai 

evaluasi pembelajaran selama 10 menit. 

(Lampiran 6) 

18 Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan 
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I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik  : Kuis  

Bentuk  : Uraian 

mereka. 

Fase 7 Penghargaan kelompok 

19 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang hasil kerjanya baik dan memiliki skor 

tertinggi 

10 menit Penutup  

5 menit 20 Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan secara komunikatif dan santun. 

21 Guru memberikan arahan kepada peserta didik 

untuk melakukan  refleksi terhadap pembelajaran 

yaitu guru memberikan pertanyaan; 

22 Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang 

telah kita lakukan hari ini? 

23 Pada materi volume kubus dan balok ini, materi 

apakah belum kamu pahami/mengerti? 

24 Guru membagikan LTS sebagai tugas rumah 

untuk di kerjakan oleh peserta didik di rumah. 

 (Lampiran 8) 

 

 

5 menit 
  

25 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

agar tetap semangat belajar di sekolah maupun di 

rumah. 

26 Guru menutup pembelajaran dan memberitahukan 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah tes dengan 

materinya adalah kubus dan balok 

27 Guru memberikan salam dan meninggalkan ruang 

kelas tepat waktu.  
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J. SUMBER BELAJAR 

Media/ Alat pembelajaran :  LKS, LTS, Quis, Alat peraga, power point. 

Sarana prasarana  :  Laptop, LCD 

Sumber belajar : Buku (BSE Matematika kelas VIII SMP 

“Contextual Teaching and Learning 

Matematika” ditulis oleh Endang B.R., 

Kusrini, R. Sulaiman, dkk, The Accelerated 

Learning Handbook ditulis oleh Dave Meier, 

Menjelajah Pembelajaran Inovatif ditulis 

oleh Suyatno) 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika,  Praktikan, 

 

 

Agus Sulistyo, S.Pd.   Ika Martyana Handayani 
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Lampiran RPP Pertemuan ke-3 

Lampiran 1 

Penggalan 

Bahan Ajar Volume Kubus dan Balok 

 
Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk 
kubus memiliki panjang rusuk  1,2 m. Jika bak 
tersebut diisi penuh dengan air, berapakah 
volume air yang dapat ditampung? Untuk 
mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya 
perlu menghitung volume bak mandi tersebut.  
Bagaimana mencari volume kubus? 
Untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan 
Gambar di bawah ini! 

 
 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran  berbeda. 
Kubus pada Gambar 2 (a) merupakan  kubus satuan. Untuk membuat kubus 
satuan pada Gambar 2 (b) , diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan 
untuk membuat kubus pada Gambar 2 (c) , diperlukan  3 × 3 × 3 = 27 kubus 
satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan 
cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. 
Sehingga dapat ditentukan bahwa,  
volume kubus  =  panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk              
                      =  s × s × s 
                      =  s3 
 Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 
Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. 
Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk 

Volume kubus = 푠  

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus 

Gb. 1 bak mandi 

Lampiran 35 
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balok yang lain. Proses ini digambarkan pada Gambar 3 berikut ini . Coba cermati 
dengan saksama. 

 
 
Gambar 3  menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. Gambar 
3 (a)  adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada Gambar 3 (b) , 
diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok seperti 
pada Gambar 3 (c)  diperlukan 2 × 2 × 3 = 12 balok satuan. Hal ini menunjukan 
bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran panjang, 
lebar, dan tinggi balok tersebut. 
Dengan memperhatikan ketiga gambar balok satuan tersebut, maka dapat 
dirumuskan volume balok berikut 
 
 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Model Pembelajaran AIR 

Model pembelajaran AIR mirip dengan SAVI, bedanya hanyalah pada repetisi 

yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan 

cara siswa dilatih melalui pemberian kuis atau tugas (Suyatno, 2009: 65) 

 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. 

27.1.1 Auditory 

Gb. 3 balok-balok satuan 

Bila panjang balok sama dengan  푝 satuan panjang, lebar 
balok sama dengan 푙  satuan panjang dan tinggi balok sama 
dengan  푡 satuan panjang, dan volume balok  disimbolkan  
푉satuan volume maka: 

                              푉 = 푝 × 푙 × 푡 
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Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, hendaknya 

peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, 

menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak mereka 

berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, menggumpulkan informasi, 

membuat rencana kerja, menguasai ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman 

belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri (Meier, 

2002: 96). 

Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran: 

(11) membaca keras-keras; 

(12) mempraktikan suatu ketrampilan atau memeragakan sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 

(13) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah (Meier, 

2002: 96). 

27.1.2 Intellectual 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar 

yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika menggunakan 

kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, 

makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat dengan makna 

intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan 

membangun makna (Meier, 2002: 99). 

Beberapa contoh aktifitas intellectual di dalam pembelajaran: 

(4) memecahkan masalah; 

(5) melahirkan gagasan kreatif; 

(6) merumuskan pertanyaan (Meier, 2002: 99). 

27.1.3 Repetition 

Trianto (2007: 22) menyatakan masuknya informasi ke dalam otak yang 

diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke dalam memori jangka 

pendek, penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek memiliki jumlah 

dan waktu terbatas. Proses mempertahankan ini dapat dilakukan dengan adanya 

kegiatan pengulangan informasi yang masuk ke dalam otak. Dengan adanya 

latihan dan pengulangan akan membantu dalam proses mengingat, karena 
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semakin lama informasi tersebut tinggal dalam memori jangka pendek, maka 

semakin besar kesempatan memori tersebut ditransfer ke memori jangka panjang.  

Pengulangan yang dilakukan tidak berarti dilakukan dengan bentuk 

pertanyaan atau pun informasi yang sama, melainkan dalam bentuk informasi 

yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Dengan pemberian soal dan tugas, 

siswa akan mengingat informasi-informasi yang diterimanya dan terbiasa untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. 

Tahapan-tahapan pada model pembelajaran AIR yaitu sebagai berikut : 

a) Tahap auditory, dimana siswa belajar dengan mendengarkan, dan berbicara. 

b) Tahap intellectually, dimana siswa berpikir untuk memecahkan masalah. 

c) Tahap repetition, dimana siswa mengulang pembelajaran dengan tes. 

 

Lampiran 3 

APERSEPSI 

9. “Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur kubus. Coba, apakah 

unsur-unsur dari kubus?” 

(Jawaban yang diharapkan : masih bu.... unsur-unsur kubus adalah sisi/bidang, 

rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal) 

10. “Apakah kalian masih ingat tentang perkalian 3 bilangan?” 

(Jawaban yang diharapkan : masih bu ...) 

11. “Bagus... coba, sekarang kalian kerjakan soal berikut!” 

(guru menuliskan di papan tulis) 

3 x 3 x 3 = .... 

5 x 6 x 7 = ... 

cm x cm x cm = ... 

12. “Siapa yang tahu satuan volume yang sering kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari?” 

(jawaban yang diharapkan : liter...) 
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 Lampiran 6 

Soal kelompok 

Petunjuk 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan cermat, teliti, dan penuh kerja 
keras secara berkelompok selama 10 menit! Sebelumnya, perhatikanlah 
contoh soal berikut! 

Contoh Soal 

Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang  74 cm dan tinggi 42 
cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3. tentukan lebar 
akuarium tersebut! 

Penyelesaian : 
 Diketahui  volume = 31.080 cm3 
                    p = 74 cm, dan t = 42 cm. 
Ditanyakan : berapa lebar akuarium tersebut? 
 Jawab : 
V  = p × l × t   
31.080  = 74 × l × 42 
31.080  = 3.108 × l 
l = 31.080 : 3.108 = 10 
jadi, lebar akuarium tersebut adalah 10 cm. 
 
Soal 

1. Diketahui kotak  kardus berbentuk balok  dengan ukuran panjang 10 cm, 
lebar 20 cm dan tinggi 25 cm. 
a.  Berapakah volume kotak kardus tersebut tersebut? 
b. Jika panjang, lebar dan tinggi kardus  tersebut bertambah 2 cm, 

berapakah volume kardus sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
c.  Jika panjang bertambah 4 cm, lebar bertambah 3 cm dan tinggi 

bertambah 2 cm, berapakah volume kardus sekarang? Berapa 
pertambahan volumenya? 
 

2. Diketahui balok  dengan ukuran panjang  p cm, lebar  l cm dan tinggi  t 
cm. 
a. Berapakah volume balok tersebut? 
b. Jika panjang, lebar dan tinggi balok tersebut bertambah x cm, 

berapakah volume balok  sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
c. Apa yang dapat kamu simpulkan? 
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3. Diketahui akuarium berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya 60 
cm. 
a. Berapakah volume akuarium tersebut? 
b. Jika panjang rusuknya bertambah 20 cm, berapakah volume akuarium 

sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
c. Jika panjang rusuknya bertambah 30 cm, berapakah volume akuarium 

sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
d.  Jika panjang rusuknya bertambah  x cm, berapakah volume akuarium 

sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 
4. Untuk membawa minyak, pak Andi menggunakan kotak-kotak jerigen 

berbentuk kubus. Sesuai dengan volumenya Jika menggunakan satu 
jerigen maka pak Andi dapat membawa 9 liter minyak. Jika menggunakan 
dua jerigen, pak Andi dapat membawa 18 liter minyak. Jika menggunakan 
tiga jerigen, pak Andi dapat membawa 27 liter minya. Berapa literkah 
minyak yang dapat dibawa pak Andi, jika dia menggunakan 9 jerigen? 
 

Lampiran 7 

KISI-KISI KUIS 

Satuan Pendidikan  : SMP   Alokasi waktu : 2 x 5 menit 
Mata Pelajaran  : Matematika  Banyak Soal : 2 soal uraian 
Kelas/Semester  : VIII/1   Penulis  :  Ika Martyana H. 
Kurikulum  : KTSP            
                 

No Kompetensi 
yang diujikan 

Materi Indikator Aspek yang 
diukur 

Bentuk 
Tes 

Nomor 
Butir 

1 Menghitung 
luas permukaan 
dan volume 
kubus dan 
balok 
 

 

Volume 
Kubus 
dan Balok 

3.  Diketahui kubus-
kubus satuan dengan 
beberapa volume. 
Siswa disuruh 
menghitung volume 
kubus satuan yang 
belum diketahui. 

4. Diketahui ukuran 
kamar mandi. Siswa 
disuruh menghitung 
volume air yang  
terisi pada bak mandi 
setelah beberapa 
menit. 

Pemahaman 
konsep, 
Penalaran 

uraian 2 
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SOAL KUIS 
Petunjuk    : Kerjakan soal kuis ini dengan mandiri, percaya diri, jujur 
selama 10 menit !  

1. Perhatikan gambar kubus di bawah ini! Berapakah volume tumpukan 
kubus yang belum diketahui volumenya? 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.  
 

 

 

 

 
PEDOMAN PENSKORAN KUIZ 

No  Jawaban Skor maksimal 
 

1 
 

Diketahui : 1 tumpuk = 4 satuan volum 

                 2 tumpuk = 8 satuan volume 

3 tumpuk = 12 satuan volume 
 

Ditanyakan : volume 5 tumpuk? 

Jawab : 5 tumpuk = 5 x volume 1 tumpuk 

     = 5 x 4  
     = 20 

Jadi volume 5 tumpukan adalah 20 satuan volume. 

15 

V = 4 satuan volume V =  8 satuan 
volume 

V = 12 satuan 
volume 

V = ...? 

Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 1,5 m 
x 0,75 m x 1 m. Di atas bak itu, terdapat kran. Kran 
dibuka dan air mengalir dengan kecepatan tetap. Setiap 5 
menit, bak terisi air setinggi 10 cm. Berapa liter air yang 
terisi pada menit ke-15? 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diketahui : ukuran bak mandi = 1,5 m x 0,75 m x 1 m 

                     Kecepatan air = 10 cm/5 
menit 
 

Ditanyakan : berapa liter air setelah 15 menit? 

Jawab  

Tinggi air setelah 15 menit = 10 cm x 3 = 30 cm = 0,3 m 
Volume air = 1,5 x 0,75 x 0,3 = 0,3375 
 
Jadi volume air adalah 0,3375 m3 = 337,5 dm3 = 337,5 
liter. 
 

15 

Skor total 30 
 

푛푖푙푎푖 =
푠푘표푟 푡표푡푎푙 × 20

6  

 

Rubrik penskoran 

15 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, siswa menuliskan 
jawaban dengan benar, siswa menuliskan kesimpulan. 

13 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, 
siswa menuliskan proses pengerjaan dengan benar, tapi siswa tidak 
menuliskan jawaban dengan benar atau tidak lengkap. 

10 : siswa menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan dan 
siswa hanya menuliskan jawaban tapi tidak ada prosesnya atau jawaban 
salah. 

 Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, siswa hanya 
menuliskan jawaban yang benar dengan prosesnya.  

5 : siswa hanya menuliskan secara lengkap apa yang diketahui dan 
ditanyakan atau siswa hanya menuliskan jawaban tanpa ada proses atau 
proses salah. 
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Lampiran 8 

LTS 
(Lembar Tugas Siswa) 

1. Panjang diagonal sisi sebuah kubus adalah 6√2. Hitunglah volume kubus 
tersebut! 

2. Kardus berbentuk balok memiliki luas 184 cm2. Jika panjang dan lebarnya 
adalah 8 cm dan 4 cm. Hitunglah volume kardus tersebut! 

3.  
 
 
 
 
 
 

4.  Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan 
tinggi berturut-turut   60 cm, 36 cm, dan 45 cm. Jika akuarium tersebut 
diisi air sebanyak  bagian, maka volume air tersebut adalah .... 
 

Pernahkah kamu lihat minuman teh atau susu yang 
dikemas dalam kotak? Kotak maknanan itu seperti 
gambar di samping ini. Hitunglah volume kotak 
minuman itu. Coba dulu dengan caramu sendiri? 
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Kelompok : ................................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................................ 

Anggota :  1. ........................................................................................... 

     2. ........................................................................................... 

     3. ........................................................................................... 

     4. ........................................................................................... 

     5. ........................................................................................... 

     6. ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

KUBUS DAN BALOK 

Tujuan  : Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  
dan media power point serta bantuan LKPD siswa dapat menemukan rumus Volume 
kubus dan balok dan menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus dan balok. 

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

Kompetensi Dasar :  

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok 
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Perhatikan gambar-gambar di atas! 

Berbentuk apakah bak mandi dan kolam renang yang ada pada gambar? 

Tahukah kalian berapa  liter air yang bisa diisikan ke dalam bak mandi atau kolam 

tersebut? 

Untuk mengetahui volume air, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitung 

volume kubus dan balok. Mari kita temukan rumus volume kubus dan balok ! 

Perhatikan ilustrasi berikut dan isilah kolom-kolom yang kosong! 

BALOK 

 

 

Kerjakanlah Kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini secara berkelompok dengan percaya diri, penuh 
kerja keras dan toleransi selama 15 menit. Hargailah temanmu ketika mereka 
berpendapat! Jangan lupa selalu semangat dan berdo’a terlebih dahulu!  

PETUNJUK 

Gb 1 bak mandi Gb 2 kolam renang 
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Perhatikan balok-balok satuan di atas! Setelah kalian isi kolom-kolom yang kosong 

1. Berapakah nilai isi masing-masing balok satuan tersebut 
a. Balok satuan pertama = ... 
b. Balok satuan kedua = ... 
c. Balok satuan ketiga = ... 

2. Berapakah nilai dari p x l x t?  
a. Balok satuan pertama = ... 
b. Balok satuan kedua = ... 
c. Balok satuan ketiga = ... 

3. Apakah nilai isi dari maisng-masing balok satuan sama dengan nilai p x l x t?  
4. Jadi dapat disimpulkan bahwa isi/volume balok = ... x ... x ... 

 
 
 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Jika diketahui sebuah balok memiliki panjang p, lebar l dan tinggi t, 
maka Volume balok tersebut adalah  

V = .... x .... x .... 
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KUBUS 

               

 

1. Berapakah jumlah kubus satuan yang diisikan ke dalam kubus besar? ... 
2. Berbentuk apakah alas kubus? ... 
3. Rumus luas alasnya adalah L = ... x ... 
4. Berapakah luas alasnya? ... 
5. Berapakah tinggi kubus? ... 
6. Apakah ukuran panjang, lebar dan tingginya sama? ... 
7. Seperti terlihat pada gambar, kubus tersebut memiliki panjang rusuk 3 satuan, 

maka dapat disimpulkan bahwa isi kubus tersebut adalah  = ... x ... x ... 
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8. Berapakah jumlah kubus satuan yang diisikan ke dalam kubus besar? ... 
9. Berbentuk apakah alas kubus? ... 
10. Rumus luas alasnya adalah L = ... x ... 
11. Berapakah luas alasnya? ... 
12. Berapakah tinggi kubus? ... 
13. Apakah ukuran panjang, lebar dan tingginya sama? ... 
14. Seperti terlihat pada gambar, kubus tersebut memiliki panjang rusuk 4 satuan, 

maka dapat disimpulkan bahwa isi kubus tersebut adalah  = ... x ... x .... 
 

Kesimpulan : 

Jika diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk s, maka Volume 
balok tersebut adalah  

V = .... x .... x .... = ... 
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Contoh Kesalahan Pekerjaan Peserta Didik 

 

 

Dalam mengerjakan LKPD-01 yaitu pada bagian menggambar jaring-jaring, 
peserta didik  dalam menggambar tidak menggunakan penggaris, sehingga 
hasilnya tidak baik. 

 

Dalam mengerjakan kuis di atas, peserta didik juga kurang memperhatikan dalam 
menggambar. Peserta didik menggambar balok belum baik, sehingga balok 
terlihat tidak seimbang. 

Lampiran 36 
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Pada pertemuan kedua, ada beberapa peserta didik yang melakukan kesalahan 
pada pengerjaan LKPD, yaitu pada proses menemukan rumus luas balok. maka 
pada penulisan kesimpulannya juga belum benar. 
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CONTOH LEMBAR PENGAMATAN  

AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

KELAS EKSPERIMEN 
 
Pedoman Penskoran :  
 

Skor Keterangan  
1 0%  S  <25% 0   S  < 10 
2 25% S <50% 10  S < 19 
3 50% S < 75% 19  S < 29 
4 75%  S <100% 29  S < 38 

dengan S = (banyaknya peserta didik yang melakukan : jumlah semua peserta 
didik) x 100% 

 
Petunjuk   :  
Beri tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda pada 
setiap indikator, serta beri penjelasan yang diperlukan pada kolom keterangan  
 
No Aktivitas peserta didik 

 
Muncul Skor Ya Tidak 

I KEGIATAN  PENDAHULUAN    
1 Peserta didik siap mengikuti proses pembelajaran (sudah 

mempersiapkan alat-alat dan buku-buku untuk belajar) 
 
 

 4 

2 Peserta didik  antusias bersemangat dalam  mengikuti 
proses pembelajaran  

 
 

 4 

3 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru berkaitan 
dengan  tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai 

 
 

 4 

4 Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang 
berkaitan dengan pengetahuan prasyarat 

 
 

 2 

II KEGIATAN INTI    
1 Tahap 1 Auditory 

Mendengarkan dan memperhatikan guru melakukan 
pembelajaran melalui Power Point/alat peraga 

 
 

 4 

2  Peserta didik  manjawab serangkaian pertanyaan guru   2 
3 Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum jelas   1 
 
4  

Tahap 2 Intellectually 
Untuk melatih kemampuan penalaran peserta didik 
mengerjakan lembar LKPD dan mengerjakan soal secara 

 
 

 
 

 
4 

Lampiran 37 
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       Skor Akhir = SA =   

 
× 100%   =  × 100% = 81,25  

 
KriteriaPenilaian: 

 
Presentase aktivitas peserta didik Kriteria 

SA   25% Tidak aktif 
25% < SA  43,75% Kurang aktif 
43,75% < SA   62,5% Cukup 
62,5% < SA 81,25% Aktif 
SA >81,25% Sangat Aktif 
 
 
        Semarang,  Juni 2013 

        Observer 
 
 
 Agus Sulistyo, S.Pd. 
 

 
 
 

 

berkelompok.   
5 Peserta didik mempresentasikan  hasil diskusi kelompok 

sebagai wakil kelompok 
  3 

6 Peserta didik  yang belum jelas mengajukan pertanyaan    2 
7 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru sebagai 

konfirmasi setelah  diskusi kelompok   4 

8 Tahap 3 Repetition 
Mengikuti  tes (kuis)  dengan sungguh-sungguh 

 4  

III KEGIATAN PENUTUP    
1 Peserta didik   membuat rangkuman materi yang telah 

dipelajari  
  3 

2 Peserta didik menjawab pertanyaan sebagai  refleksi  
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

  3 

3 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru berkaitan 
dengan  rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya  

  3 

4 Peserta didik mencatat tugas rumah  4  
 Jumlah Skor    
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CONTOH LEMBAR  

PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 
 

Sekolah : SMP Negeri 1 Blado 

Hari/ Tanggal :  

Nama Guru :  

Pertemuan ke : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan cara memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya 

atau tidak”, kemudian berilah skor yang sesuai berdasarkan deskripsi penilaian. 

No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

PENDAHULUAN 

1.  Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu 
untuk mencontohkan sifat disiplin kepada 
peserta didik. 

      

2. Guru membuka pembelajaran dengan 
mengucapkan salam dan atau mengarahkan 
untuk berdo’a untuk memupuk sisi religius 
peserta didik. 

      

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
untuk mengecek  kedisiplinan peserta  
didik. 

      

4. Guru menanyakan kabar dengan santun dan 
mengkondisikan peserta didik serta  
memastikan peserta didik siap menerima 
pelajaran dengan tertib. 

      

5. Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari, tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai, dan model pembelajaran yang akan 
digunakan yaitu model pembelajaran 
Auditory Intellectually Repetition 

      

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik tentang manfaat materi kubus dan 
balok dalam kehidupan sehari-hari. 

     
 

 

7. Guru melakukan apersepsi dengan metode       

Lampiran 38 
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tanya jawab 
KEGIATAN INTI 

8. Guru memberikan penjelasan tentang kubus 
dan balok dengan menggunakan bantuan 
alat peraga 

      

9. Guru mengecek kinerja kelompok dan 
memberikan bimbingan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan ketika diskusi. 

      

10.  Guru mengeksplor peserta didik dengan 
mempersilakan peserta didik untuk 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 

      

11. Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengemukakan 
pendapatnya dengan rasa percaya diri dan 
tanggung jawab. 

      

12. Guru memberikan konfirmasi tentang apa 
yang telah didiskusikan oleh peserta didik 

      

13. Guru mengeksplorasi pemahaman peserta 
didik tentang materi kubus dan balok 
dengan memberikan tugas kelompok. 

      

14. Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk menanyakan tentang 
soal kelompok yang dikerjakan. 

      

15. Guru memberikan konfirmasi dengan 
memberikan penekanan-penekanan serta 
mengevaluasi apabila ada kesalahan. 

      

16. Guru memberikan soal kuis kepada peserta 
didik untuk dikerjakan secara jujur dan 
percaya diri. 

      

 PENUTUP       

17. Guru membimbing peserta didik untuk 
menarik kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran. 

      

18. Guru memberikan PR kepada peserta didik.       

19. Guru meminta peserta didik untuk 
melakukan refleksi tentang pembelajaran 
hari ini dengan mengungkapkan yang 
dialami selama pembelajaran. 

      

20. Guru mengingatkan peserta didik untuk 
belajar tentang materi pertemuan berikutnya 
yaitu Luas kubus dan balok. 

     
 

 

21. Guru mengucapkan salam dan 
meninggalkan kelas tepat waktu. 
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Skor yang diperoleh 52 

 
Persentase Aktivitas Guru: 
 

푃 =   
푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푢푚 ×  100 % =  

52
84 × 100% = 61,9% 

 
KriteriaPenilaian: 
 

Presentase aktivitas Guru Kriteria 
P  25% Tidak baik 
25% < P 43,75% Kurang baik 
43,75% < P  62,5% Cukup 
62,5% < P 81,25% Baik  
P >81,25% Sangat Baik 

 
         Semarang,      Mei 2013 
       Observer, 
 
 

        
 

NIP. 
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CONTOH LEMBAR  

PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

KELAS KONTROL 
 
Pedoman Penskoran :  
 

Skor Keterangan  
1 0%  S  <25% 0   S  < 10 
2 25% S <50% 10  S < 19 
3 50% S < 75% 19  S < 29 
4 75%  S <100% 29  S < 38 

dengan S = (banyaknya peserta didik yang melakukan : jumlah semua peserta 
didik) x 100% 

 
Petunjuk   :  
Beri tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda pada 
setiap indikator, serta beri penjelasan yang diperlukan pada kolom keterangan  
 
No Aktivitas peserta didik 

 
Muncul Skor Ya Tidak 

I KEGIATAN  PENDAHULUAN    
1 Peserta didik siap mengikuti proses pembelajaran (sudah 

mempersiapkan alat-alat dan buku-buku untuk belajar) 
  3 

2 Peserta didik  antusias bersemangat dalam  mengikuti 
proses pembelajaran  

  1 

3 Fase 1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru berkaitan 
dengan  tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai 

  2 

4 Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang 
berkaitan dengan pengetahuan prasyarat   1 

II KEGIATAN INTI    
1 Fase 2 Guru membentuk kelompok 

Peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompoknya 
masing-masing 

  4 

2  Fase 3 Bekerja dalam kelompok 
Peserta didik  mengerjakan LKPD dengan anggota 
kelompoknya masing-masing 

  4 

Lampiran 39 
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       Skor Akhir = SA =   

 
× 100%   = = 59,37% 

 
KriteriaPenilaian: 

 
Presentase aktivitas peserta didik Kriteria 

SA   25% Tidak aktif 
25% < SA  43,75% Kurang aktif 
43,75% < SA   62,5% Cukup 
62,5% < SA 81,25% Aktif 
SA >81,25% Sangat Aktif 

 
        Semarang,  Juni 2013 

        Observer 
 

3 Fase 4 guru memberikan bimbingan kepada kelompok 
atau kelas 
Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum jelas 

  1 

4  Fase 5 Guru melakukan validasi terhadap kelompok 
Peserta didik mempresentasikan  hasil diskusi kelompok 
sebagai wakil kelompok   

  2 

5 Peserta didik  yang belum jelas mengajukan pertanyaan   1 
6 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru sebagai 

konfirmasi setelah  diskusi kelompok 
  2 

7 Fase 6 Guru mengadakan kuis 
Peserta didik mengikuti  tes (kuis)  dengan sungguh-
sungguh 

  3 

8 Fase 7 Pengahargaan kelompok 
Peserta didik menghargai keputusan guru dengan 
memberikan ucapan selamat atau ikut senang. 

  3 

III KEGIATAN PENUTUP    
1 Peserta didik   membuat rangkuman materi yang telah 

dipelajari  
  3 

2 Peserta didik menjawab pertanyaan sebagai  refleksi  
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

  2 

3 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru berkaitan 
dengan  rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya  

  2 

4 Peserta didik mencatat tugas rumah   4 
 Jumlah Skor    



 
 

 

CONTOH LEMBAR  

PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS KONTROL 
 

Sekolah : SMP Negeri 1 Blado 

Hari/ Tanggal :  

Nama Guru :  

Pertemuan ke : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan cara memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya 

atau tidak”, kemudian berilah skor yang sesuai berdasarkan deskripsi penilaian. 

No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

PENDAHULUAN 

1.  Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu 
untuk mencontohkan sifat disiplin kepada 
peserta didik. 

      

2. Guru membuka pembelajaran dengan 
mengucapkan salam dan atau mengarahkan 
untuk berdo’a untuk memupuk sisi religius 
peserta didik. 

      

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
untuk mengecek  kedisiplinan peserta  
didik. 

      

4. Guru menanyakan kabar dengan santun dan 
mengkondisikan peserta didik serta  
memastikan peserta didik siap menerima 
pelajaran dengan tertib. 

      

5. Fase 1 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari, tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai, dan model pembelajaran yang akan 
digunakan yaitu model pembelajaran STAD 

      

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik tentang manfaat materi kubus dan 
balok dalam kehidupan sehari-hari. 
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7. Guru melakukan apersepsi dengan metode 
tanya jawab 

      

KEGIATAN INTI 

8. Fase 2 Guru membentuk kelompok 
Guru mengelompokkan peserta didik 
menjadi beberapa kelompok yang heterogen 

      

9. Fase 3 Bekerja dalam kelompok 
Guru membagikan LKPD kepada masing-
masing kelompok untuk dikerjakan 
bersama. 

      

10.  Fase 4 Guru melakukan bimbingan 
kepada kelompok atau kelas 
Guru berkeliling kelas untuk membimbing 
peserta didik bekerja dalam kelompok 

      

11. Fase 5 Guru melakukan validasi 
terhadap hasil kerja kelompok 
Guru mempersilakan peserta didik untuk 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 
mereka. 

      

12. Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengemukakan 
pendapatnya dengan rasa percaya diri dan 
tanggung jawab. 

      

13. Guru memberikan konfirmasi tentang apa 
yang telah didiskusikan oleh peserta didik  

      

14. Fase 6 Guru mengadakan kuis secara 
individual 
Guru memberikan soal kuis kepada peserta 
didik untuk dikerjakan secara jujur dan 
percaya diri. 

      

15. Fase 7 Penghargaan kelompok 
Guru memberikan pengahargaan kepada 
kelompok yang hasil kerjanya baik dan 
memiliki skor tertinggi 

      

 PENUTUP       

16. Guru membimbing peserta didik untuk 
menarik kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran. 

      

17. Guru memberikan PR kepada peserta didik.       

18. Guru meminta peserta didik untuk 
melakukan refleksi tentang pembelajaran 
hari ini dengan mengungkapkan yang 
dialami selama pembelajaran. 

      

19. Guru mengingatkan peserta didik untuk       



 
 

 

belajar tentang materi pertemuan berikutnya 
yaitu Luas kubus dan balok. 

 

20. Guru mengucapkan salam dan 
meninggalkan kelas tepat waktu. 

      

Skor yang diperoleh  

 
Persentase Aktivitas Guru: 
 

푃 =   
푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푢푚 ×  100 % =  

48
80 × 100% = 60% 

 
KriteriaPenilaian: 
 

Presentase aktivitas Guru Kriteria 
P  25% Tidak baik 
25% < P 43,75% Kurang baik 
43,75% < P  62,5% Cukup 
62,5% < P 81,25% Baik  
P >81,25% Sangat Baik 

 
         Semarang,      Mei 2013 
       Observer, 
 
 

        
 

NIP. 
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KISI – KISI SOAL TES PENALARAN 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Blado 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Materi   : Volume dan Luas Kubus dan Balok 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Jumlah Soal  : 5 soal 
 

Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar: 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 

 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 

Indikator Soal Aspek yang 

dinilai 

No. 

soal 

Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Kubus dan 
Balok 

 

 

1. Menggunakan 

rumus untuk 

menghitung volume 

kubus, dan balok 

2. Menggunakan 

Peserta didik dapat menentukan 

volume kubus dan balok sebelum dan 

sesudah dilakukan penambahan 

ukuran rusuk-rusuknya serta bisa 

menarik kesimpulan dari hal tersebut. 

Penalaran 4 

 

Uraian 13 menit   
13 menit 

228 



 
 

 

 

 

 

 

rumus untuk 

menghitung luas 

permukaan kubus, 

dan balok 

 

 

 

Peserta didik dapat menentukan 

jumlah benda berbentuk kubus/balok 

yang dapat dimasukkan ke dalam 

benda berbentuk kubus dan balok 

yang lebih besar jika diketahui 

ukuran rusuk-rusuknya. 

Penalaran 5 Uraian                                                                        
10 menit 

10 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas 

kubus/balok jika diketahui panjang 

diagonal ruangnya atau diketahui luas 

bidang diagonalnya. 

Penalaran 1 Uraian 9 menit 

9 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas 

dan volume kubus/balok yang 

disussun jika diketahui ukuran kubus 

dan balok.  

Penalaran 2,3 Uraian 8 menit 

8 menit 
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Tes Kemampuan Penalaran 

Materi   :  Volume dan Luas Kubus dan Balok 
Kelas/Semester :  VIII/2 
Waktu   :  2 x 40 menit 
Petunjuk : 
Kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara mandiri, percaya diri, tangguh 
dan penuh kerja keras! Jangan lupa selalu semangat dan berdo’a terlebih 
dahulu! Boleh dikerjakan tidak urut. 
 
 

1. Diketahui panjang rusuk kubus yang memiliki luas bidang diagonal kubus 
ABFG 49√2 satuan luas adalah 7 satuan . Hitunglah luas kubus yang 
memiliki luas bidang diagonal ABFG 81√2  satuan luas? (gambarlah 
kubusnnya!) 
 
 
 
 
 

 

2. Lima buah kayu berbentuk balok yang masing-masing berukuran panjang 
55 cm, lebar 55 cm dan tinggi 11 cm disusun bertumpuk ke atas. 
a. Berbentuk apakah tumpukan kelima kayu tersebut? 
b. Hitung luas bangun ruang yang terbentuk! 
c. Gambarkan skemanya! 

 
3.  

 
 

  

 

 

 

4. Diketahui sebuah kotak yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 5 
cm. Jika akan dibuat kotak dengan panjang rusuk dua kali rusuk kubus 
semula berapakah: 
a. Perbandingan volume kedua kubus tersebut? 

      Perhatikan gambar kubus di samping!  

c. Berapakah volume yang terjadi jika 
ada empat kubus yang disusun? 

d.  Berapakah volume yang terjadi jika 
ada n kubus yang disusun? 
 

 V = 8 satuan 
kubik 

V = 16 satuan 
kubik 

V = 24 satuan 
kubik 

G F 

D C 
B A 

H I 
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b. Jika dibuat lagi kotak baru dengan panjang rusuk tiga kali panjang 
rusuk kubus semula, berapakah perbandingan volume kubus yang baru 
dengan volume kubus semula? 

c. Apa dugaanmu tentang perbandingan volume dua kubus, jika 
perbandingan panjang rusuknya adalah p : 4p? 

d. Apa yang dapat kamu simpulkan! 
 

5. Sebuah dus berbentuk balok berukuran 23,2 cm x 5 cm x 11,2 
cm. Ke dalam dus itu dimasukkan amplop berukuran 23 cm x 
0,01 cm x 11 cm. Tentukan banyaknya amplop yang 
dimasukkan! 
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Daftar Nilai Tes Kemampuan Penalaran 
 Kelas Eksperimen  

 
 

 

 
 
 
 
 

33 E-32 76,6667 
34 E-34 83,33333 
35 E-35 90 
36 E-36 80 
37 E-37 90 
38 E-38 75 

No KODE Nilai 
1 E-1 90 
2 E-2 75 
3 E-3 80 
4 E-4 93,33333 
5 E-5 80 
6 E-6 70 
7 E-7 75 
8 E-8 80 
9 E-9 95 

10 E-10 80 
11 E-11 71,66667 
12 E-12 70 
13 E-13 90 
14 E-14 75 
15 E-15 70 
16 E-16 70 
17 E-17 80 
18 E-18 75 
19 E-19 70 
20 E-20 70 
21 E-21 75 
22 E-22 75 
23 E-23 80 
24 E-24 75 
25 E-25 70 
26 E-26 71,66667 
27 E-27 80 
28 E-28 50 
29 E-29 80 
30 E-30 75 
31 E-31 83,33333 
32 E-32 53,33333 
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Daftar Nilai Tes Kemampuan Penalaran 

 Kelas Kontrol  

32 K-32 78,33333 
33 K-33 76,66667 
34 K-34 66,66667 
35 K-35 71,66667 
36 K-36 85 
37 K-37 71,66667 
38 K-38 71,66667 

 

No KODE Nilai 
1 K-1 66,66667 
2 K-2 45 
3 K-3 75 
4 K-4 75 
5 K-5 96,66667 
6 K-6 58,33333 
7 K-7 83,33333 
8 K-8 73,33333 
9 K-9 80 

10 K-10 76,66667 
11 K-11 85 
12 K-12 61,66667 
13 K-13 71,66667 
14 K-14 90 
15 K-15 75 
16 K-16 50 
17 K-17 70 
18 K-18 71,66667 
19 K-19 66,66667 
20 K-20 75 
21 K-21 83,33333 
22 K-22 50 
23 K-23 58,33333 
24 K-24 61,66667 
25 K-25 71,66667 
26 K-26 83,33333 
27 K-27 75 
28 K-28 80 
29 K-29 66,66667 
30 K-30 56,66667 
31 K-31 88,33333 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

퐻 : data berdistribusi normal. 

퐻 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan: 

휒 = ∑ ( )    

Kriteria yang digunakan: 

Tolak H0 jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, χ2
tabel dicari menggunakan tabel distribusi χ2 dengan 

derajat kebebasan dk = (k–1) dan taraf signifikan 5% (Sugiyono, 2010: 81). 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum = 96,67 Panjang kelas  =  9 

Nilai Minimum   = 45  Rata-rata         = 71,75  

Rentang     = 38  n = 38 

Banyak Kelas       = 6  

      
kelas 풇풐 풇풉 ≈ 풇풉 (풇풐 − 풇풉)ퟐ (풇풐 − 풇풉)ퟐ

풇풉
 

45-53 3 1,026 1 4 4 
54-62 6 5,1414 5 1 0,2 
63-71 6 12,9694 13 49 3,769231 
72-80 15 12,9694 13 4 0,307692 
81-89 6 5,1414 5 1 0,2 
90-98 2 1,026 1 1 1 

jumlah 38 38   9,476923 
 

Untuk 훼 = 0,05 dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh x2 
tabel = 11,07. 

Karena푥  hitung ≤  푥  tabel yaitu 9,47 ≤  11,07, maka 퐻 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

퐻 : data berdistribusi normal. 

퐻 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan: 

휒 = ∑ ( )    

Kriteria yang digunakan: 

Tolak H0 jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, χ2
tabel dicari menggunakan tabel distribusi χ2 dengan 

derajat kebebasan dk = (k–1) dan taraf signifikan 5% (Sugiyono, 2010: 81). 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum = 95 Panjang kelas  =  8 

Nilai Minimum   = 46,67  Rata-rata         = 76,973  

Rentang     = 48,33  n = 38 

Banyak Kelas       = 6  

      
kelas 풇풐 풇풉 ≈ 풇풉 (풇풐 − 풇풉)ퟐ (풇풐 − 풇풉)ퟐ

풇풉
 

46-54 2 1,026 1 1 1 
55-63 2 5,1414 5 9 1,8 
64-72 7 12,9694 13 36 2,769230769 
73-81 19 12,9694 13 36 2,769230769 
82-90 6 5,1414 5 1 0,2 
91-99 2 1,026 1 1 1 

jumlah 38 9,5384 
 

Untuk 훼 = 0,05 dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh x2 
tabel = 11,07. 

Karena푥  hitung ≤  푥  tabel yaitu 9,53 ≤  11,07, maka 퐻 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

H0: σ = σ  (varians homogen) 

H1: σ ≠ σ  (varians tidak homogen)  

 

Rumus yang digunakan: 

 

퐹 =
푣푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푏푒푠푎푟
푣푎푟푖푎푛푠 푡푒푟푘푒푐푖푙  

 

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika 퐹 < 퐹 ( , ). 

PengujianHipotesis: 

 
KelasEksperimen KelasKontrol 

Jumlah 2911,65 2178 

N 38 38 

Rata-rata 76,62 70,02 

Var 88,06 138,572 

 

Berdasarkanrumus di atasdiperoleh: 

퐹 = ,
,

= 1,57 

Pada α = 5% dengan: 

dkpembilang = n1 – 1 = 38 -1 = 37 

dkpenyebut = n2 – 1 = 38 -1 = 37 

Ftabel = 1,80 

Karena Fhitung<Ftabel maka  퐻0  diterima. Jadi varians antara kedua kelompok 

homogen. 

1,80 

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan 
Ho 

1,57 
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UJI HIPOTESIS 1 (KETUNTASAN BELAJAR) 

Hipotesis: 

퐻 : 휋 ≤ 745% (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang 

diajar menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 

belum mencapai ketuntasan klasikal) 

퐻 : 휋 > 745% (Persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran materi 

kubus dan balok peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado yang 

diajar menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 

sudah mencapai ketuntasan klasikal) 

Rumus yang digunakan: 

푧 =
− 휋

( )
 

 

Kriteria pengujian: 

퐻0ditolak jika 푧 ≥ 푧  . 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

Sumber Variasi Nilai 

푥 36 

푛 38 

 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

푧( , ∝) 

Daerah penolakan 
Ho 

Daerah  

penerimaan Ho 

Lampiran 49 



242 
 

 

푧 =
− 0,75

, ( , )
 

= 2,86  

Dari perhitungan diperoleh 푧 = 2,86. 

Harga 푧   dengan α = 5% adalah 1,736. 

Karena 푧 ≥ 푧 , maka 퐻0 ditolak dan 퐻  diterima. 

Jadi, persentase ketuntasan klasikal kemampuan penalaran matematis peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 1 Blado materi kubus dan balok yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan nilai ≥ 65 telah mencapai 

ketuntasan klasikal. 
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Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Rata-rata) 

 

Hipotesis 

H0 : µ1   µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD kurang dari atau sama 

dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran STAD).  

H1: µ1 > µ2 (rata-rata hasil tes kemampuan penalaran peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik daripada 

yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD).   

Rumus: 

푡 =
푥 − 푥

푆 ∙ +
 

dengan   

푠 =
(푛 − 1)푠 + (푛 − 1)푠

푛 + 푛 − 2  

keterangan:  푥  : rata – rata nilai kelompok eksperimen, 

푥  : rata – rata nilai kelompok control, 

S : simpanganbakusampel, 

푛  :banyaknya peserta didik pada kelas eksperimen, 

푛  : banyaknyapesertadidikpadakelaskontrol. 

Kriteria: 

Tolak퐻 jika 푡 ≥ 푡 . 

 

 

 

 

 

 

 

daerahpenolakan
퐻  

daerahpenerimaa
n퐻  

푡  
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Data diperoleh: 
Sumber Variasi VIII A VIII B 

Jumlah 2911,65 2726,69 

Rata-rata 76,62 71,75 

Varians 88,06 138,57 

Banyak Data 38 38 

 

푠 =  
(푛 − 1)푠 +  (푛 − 1)푠

푛 + 푛 − 2
 

푠 =  
(38 − 1)88,06 + (38 − 1)138,57

38 + 38 − 2
 

푠 = 113,315 

푠   = 10,64 

푡 =  
푥 −  푥

푠 + 
 

푡 =  
76,62− 71,75

10,64 + 
= 1,99 

Pada 훼 = 5% dengan dk = 38+ 38 – 2 = 74, diperoleh 푡( , )( ) = 1,671 

Karena  1,79 > 1,67 makaH  ditolak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan penalaran  peserta didik pada kelas 

eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD lebih baik dari 

rata-rata kemampuan penalaran peserta didik pada kelas kontrol yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD. 
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SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 
PENELITIAN 
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