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ABSTRAK 

Ramadhan, A. F. 2013. Keefektifan Model SAVI Berbantuan CD Pembelajaran 

terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Materi Segiempat Kelas VII. 

Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

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

II: Dra. Sunarmi, M. Si. 

Kata kunci: CD pembelajaran, model SAVI, soal cerita, segiempat. 

Pembelajaran matematika bukan hanya tentang mengajarkan materi. 

Aplikasi dari meteri perlu disampaikan untuk menambah makna dari 

pembelajaran. Soal cerita menjadi salah satu cara untuk mengaplikasikan materi 

guna memecahkan permasalahan sehari-hari. Kesulitan dalam menerjemahkan 

kalimat dalam soal menjadi alasan kesalahan menyelesaikan soal cerita. 

Diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran mengatasi kesulitan dalam 

memecahkan soal cerita. Salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut 

adalah dengan menerapkan pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Ungaran tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari delapan kelas. Sampel dalam 

penelitian kelas VII C sebagai kelas eksperimen yang mendapat pembelajan SAVI 

berbantuan CD pembelajaran. Sedangkan kelas VII D sebagai kelas kontrol 

mendapat pembelajaran ekspositori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keefektifan model SAVI berbantuan CD pembelajaran terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII. 

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen mencapai KKM. Persentase 

banyaknya siswa yang tuntas KKM pun melebihi ketuntusan klasikal minimal. 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkanpada kelas kontrol.  Hal tersebut terlihat dari rata-rata nilai dan 

persentase siswa yang tuntas KKM pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan Model SAVI berbantuan CD pembelajaran efektif terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika bersifat universal dan terbentuk sebagai hasil pemikiran 

manusia yang berkaitan dengan ide, proses, dan penalaran (Suherman, 2003: 16). 

Matematika sebagai ilmu universal merupakan dasar dari perkembangan 

teknologi. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dipengaruhi oleh perkembangan matematika yang di dalamnya 

mempelajari tentang sistem bilangan, aljabar, maupun geometri. Perkembangan 

dalam bidang tersebut tentu memacu perkembangan di bidang yang lain. 

Sampai saat ini, matematika masih menjadi bahan kajian baik pada 

sekolah dasar maupun sekolah menengah. Hal tersebut tercermin pada kesulitan 

siswa dalam mempelajari matematika. Kesulitan siswa dalam mempelajari 

matematika tampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa masih rendah 

pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Rendahnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika menurut hasil survei IMSTEP-JICA 

(Development of Science and Mathematics Teaching for Primary and Second 

Education in Indonesia – Japan International Cooperation Agency) dikarenakan 

dalam proses pembelajaran matematika guru umumnya memanjakan siswa 

dengan latihan soal (Herman, 2007). Guru yang memanjakan siswanya dengan 

latihan soal cenderung membuat siswa lebih pasif dan melupakan pentingnya 

makna pembelajaran. 

1 
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Pembelajaran matematika bukan hanya tentang mengajarakan materi. 

Sesuai dengan kurikulum 2006, matematika memiliki tujuan agar siswa memiliki 

kemampuan (1) memahami konsep matematika, (2) menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, (3) memecahkan masalah, (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain, dan (5) memiliki sikap menghargai 

matematika dalam kehidupan (BSNP, 2006: 140). Jadi dalam pembelajaran 

matematika perlu disampaikan tentang manfaat dari pembelajaran dan 

mengarahkan siswa untuk dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam 

kehidupan. Aplikasi dari materi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di 

kehidupan sehari-hari juga penting untuk disampaikan untuk menambah makna 

dari suatu pembelajaran. Dalam mengaplikaskan materi ke dalam permasalahan 

sehari-hari, seringkali permasalahan disajikan dalam bentuk soal cerita.  

Soal cerita merupakan soal dalam bentuk kalimat-kalimat yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Riley dkk, sebagaimana dikutip oleh 

Prabawanto (1983: 3) keberhasilan menyelesaikan soal cerita tergantung pada 

hubungan pengetahuan simantik yang ditemukan dalam masalah-masalah dan 

tergantung pula pada keterkaitan pengetahuan ini dengan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam menyelesaikannya. Menurut Soedjadi sebagaimana dikutip oleh 

Muncarno (2008) siswa masih kesulitan menyelesaikan soal cerita karena 

kesulitan dalam menerjemahkan kalimat yang ada pada soal menjadi bentuk 

model matematika dan kemudian menyelesaikannya sesuai dengan alurnya. 

Dalam menyelesaikan soal cerita, pemahaman dalam menerjemahkan kalimat 
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pada soal menjadi suatu bentuk matematika dan menyelesaikannya sangat 

berpengaruh pada hasil belajar. 

Salah satu cabang dari matematika yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah geometri. Materi geometri kelas 

VII yaitu segiempat memuat persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, 

layang-layang, dan trapesium. Materi segiempat erat kaitannya dengan 

permasalahan sehari-hari yang sering diimplementasikan dalam soal cerita 

(Wagiyo dkk, 2008: 222). Hasil belajar pada materi segiempat ditentukan dari 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, termasuk 

dalam menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan materi segiempat.  

SMP Negeri 1 Ungaran tergolong sekolah yang cukup maju di Kabupaten 

Semarang. Fasilitas untuk proses belajar mengajar pun sudah cukup lengkap. 

Namun penggunaan fasilitas seperti LCD dan komputer masih belum maksimal. 

Penggunaan media pembelajaran yang lain pun demikian. Pembelajaran 

ekspositori masih mendominasi proses belajar mengajar. Inovasi dalam 

pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif belum 

cukup maksimal. 

Dilihat dari persentase penguasaan materi soal pada ujian nasional untuk 

SMP Negeri 1 Ungaran, tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan materi 

bangun datar yang memuat segiempat adalah yang terendah dibanding dengan 

materi yang lain. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bangun datar tersebut adalah 56,58%. Melihat rata-rata 
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kemampuan sekolah pada keseluruhan materi yang diuji mencapai 80%, 

kemampuan dalam materi tersebut cukup mengkhawatirkan. 

Dari masalah di atas, maka diperlukan suatu inovasi pembelajaran dalam 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik termasuk pada kemampuan 

menyelesaikan soal cerita. Melihat pada tingkat atau kelas peserta didik yang 

merupakan awal pada jenjang menengah, untuk mengoptimalkan hasil belajar 

siswa dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

segiempat, peneliti akan menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran. 

Model SAVI (Somatic, Auditori, Visual, dan Intelektual) merupakan 

model dengan memanfaatkan alat indra yang dimiliki siswa semaksimal mungkin 

(Suyatno, 2009: 65). Model Pembelajaran SAVI menganut aliran ilmu kognitif 

modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, 

seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, 

menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar 

dengan cara-cara yang berbeda. Dalam model pembelajaran SAVI yang menganut 

Metode Accelerated Learning, siswa diarahkan untuk menerapkan materi yang 

didapat guna menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

Media CD pembelajaran yang menjadi media bantu dalam pembelajaran 

model SAVI merupakan salah satu media pembelajaran berbasis teknologi. Media 

CD pembelajaran digunakan sebagai inovasi guna pembelajaran matematika yang 

lebih menarik. Media ini dapat memaksimalkan peranan indera belajar siswa.  
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Penelitian sebelumnya tentang penerapan model SAVI di SMP Negeri 31 

Bandung yang dilakukan oleh Anggitawati Suwandi (2012) menunjukkan bahwa 

kelas yang memperoleh pembelajaran dengan model SAVI lebih baik daripada 

kelas yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Minat siswa menunjukkan 

rata-rata skor sebesar 3,15. Keaktifan siswa menunjukkan rata-rata skor 3,08 dan 

penalaran matematis rata-rata penskorannya adalah 2,85. Data tersebut 

menunjukkan sikap positif siswa setelah mendapat matematika dengan 

menggunakan model SAVI. Hasil penelitian selanjutnya yang telah dilakukan 

oleh Iah Nurrokhmatillah (2011) di SMP Negeri 5 Bandung menunjukkan bahwa 

pembelajaran model SAVI lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Siswa juga menunjukkan sikap positif pada pembelajaran SAVI. Penelitian di 

SMA Negeri 12 Semarang yang dilakukan oleh Umi Qulsum (2012) menunjukkan 

model SAVI berbantuan CD pembelajaran meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah sebesar 73,76%. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 76,31. 

Rata-rata tersebut lebih baik dari kelas kontrol yang rata-rata hasil belajarnya 

sebesar 68,82. 

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan model SAVI dapat 

meningkatkan minat, keaktifan, dan kemampuan siswa dalam pelajaran 

matematika. Model ini pun diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi segiempat. CD pembelajaran 

diharapkan menjadi media bantu untuk mengoptimalkan pembelajaran SAVI guna 

memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan dan memaksimalkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

(1) Bagaimanakah hasil belajar dan tingkat ketuntasan klasikal pada kemampuan 

siswa menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII setelah diterapkan 

model pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran? 

(2) Apakah penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran 

lebih baik daripada pembelajaran ekspositori terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada materi segiempat kelas VII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang yang telah dirumusakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

(1) mengetahui hasil belajar dan tingkat ketuntasan klasikal pada kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII setelah 

diterapkan model pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran, 

(2) membandingkan model pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran 

dengan pembelajaran ekspositori pada kemampuan menyelesaikan soal cerita 

materi segiempat kelas VII. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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(2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau referensi keefektifan 

model pembelajaran SAVI dengan bantuan CD pembelajaran. 

(3) Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti khususnya yang 

terkait kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

segiempat dengan penerapan model pembelajaran SAVI dengan bantuan CD 

pembelajaran. 

(4) Sebagai paradigma baru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa 

tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

(5) Bekal tambahan bagi peneliti dalam pembelajaran yang inovatif. 

(6) Memberikan motivasi bagi guru dan mahasiswa untuk melaksanakan 

penelitian guna perbaikan dalam proses pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya atau ada 

pengaruhnya. Keefektifan dalam penelitian ini adalah keberhasilan dalam 

penerapan model SAVI berbantuan CD pembelajaran terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita materi segiempat. Hal tersebut dapat dilihat dari dua 

hal, yaitu: 

(1) rata-rata hasil belajar dalam menyelesaikan soal cerita materi segiempat 

mencapai KKM sebesar 80 dan persentase siswa yang nilainya mencapai 

KKM mencapai ketuntasan klasikal minimal 83%. Peneliti menaikkan 3% 

dari ketuntasan klasikal di SMP N 1 Ungaran yang semula 80% dengan 
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tujuan memberikan motivasi untuk menerapkan Model SAVI berbantuan 

CD pembelajaran dalam pembelajaran jika model ini efektif dan mampu 

mencapai ketuntasan klasikal yang lebih dari pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan selama ini, 

(2) hasil belajar siswa dan persentase siswa yang nilainya mencapai KKM 

pada kelas yang memperoleh pembelajaran dengan model SAVI 

berbantuan CD pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan kelas yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori pada kemampuan menyelesaikan 

soal cerita materi segiempat kelas VII. 

1.5.2 Model SAVI 

Model SAVI (Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual) merupakan 

model dengan memanfaatkan alat indra yang dimiliki siswa semaksimal mungkin 

(Suyatno, 2009: 65). Somatik diartikan belajar dengan bergerak dan berbuat. 

Auditori diartikan belajar dengan mendengar dan mendiskusikan ide pemikiran 

pada orang lain. Visual diartikan belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

Intelektual diartikan belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

1.5.3 CD Pembelajaran 

Compact Disc (CD) merupakan sebuah sistem penyimpanan informasi 

gambar dan suara pada piringan atau disc (Sadiman, 2003: 280). CD Pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini berisi materi segiempat dirancang 

menggunakan program Microsoft Power Point 2007 dan Adobe Flash CS5. 
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1.5.4 Soal Cerita 

Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. Soal cerita yang berbentuk tulisan berupa sebuah kalimat dan 

pertanyaan ataupun yang mengilustrasikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Saptuju sebagaimana dikutip oleh Suyuti (2011: 16) menyatakan bahwa 

soal cerita matematika merupakan soal terapan dalam permasalahan sehari-hari 

yang ada kaitannya dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Soal cerita 

dalam penelitian ini adalah soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada 

materi segiempat kelas VII. 

1.5.5 Segiempat 

Segiempat adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh empat ruas 

garis sedemikian hingga setiap dua ruas garis tidak terletak pada satu garis. Materi 

segiempat yang akan dibahas pada penilitian ini adalah persegi, persegi panjang, 

dan jajargenjang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

bertujuan memberikan gambaran dan memudahkan jalan pemikiran dalam 

memahami isi skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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(1) Bagian Pendahuluan  

Pada bagian pendahuluan ini berisi halaman judul skripsi, lembar 

pengesahan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran.  

(2) Bagian Isi  

Bagian isi yang merupakan inti penulisan skripsi terdiri dari lima bab yaitu 

Bab 1 yang berisi: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. Sedangkan Bab 2 yaitu landasan teori berisi kajian teori mengenai 

masalah yang dibahas dalam penelitian, meliputi: belajar, pembelajaran, 

Accelerated Learning, model pembelajaran SAVI, CD pembelajaran, soal cerita, 

dan materi segiempat. Selain itu, dalam Bab 2 juga disajikan kerangka berpikir 

dan hipotesis penelitian. Bab 3 adalah metode penelitian yang meliputi populasi 

dan sampel, variabel penelitian, rancangan penelitian, jenis sumber dan metode 

pengumpulan data, kriteria instrumen, dan analisis data penelitian. Bab 4 yaitu 

tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi hasil analisis data dan 

pembahasannya yang disajikan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. 

Bab 5 adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka yaitu sumber-sumber 

pustaka yang digunakan serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan 

skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang sangat penting di kehidupan 

manusia. Belajar dimulai oleh manusia sejak lahir dan merupakan proses 

perkembangan dirinya. Menurut Gagne dan Berliner, sebagaimana dikutip oleh 

Anni (2007: 2) belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut Morgan et.al, 

sebagaimana dikutip oleh Anni (2007:2) belajar merupakan perubahan relatif yang 

terjadi karena hasil praktik atau pengalaman. 

Belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku (Hudojo, 2003: 

83).  Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, dan persepsi manusia. Menurut Hudojo (2003: 97), di dalam 

proses belajar, pengikutsertaan peserta didik secara aktif dapat berjalan efektif 

apabila pengorganisasian serta penyampaian materi sesuai dengan kesiapan 

mental peserta didik. 

Dari beberapa pengertian di atas, belajar merupakan suatu proses 

memperoleh pengetahuan baru serta  perubahan perilaku siswa dari pengalaman 

maupun aktivitas yang dilakukan. Belajar merupakan aktivitas yang tak 

11 
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terpisahkan. Dengan belajar seseorang dapat mengembangkan dirinya serta 

potensi-potensi yang dimilikinya. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, 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: 1). Sedangkan pembelajaran 

matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika 

dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya.  Di dalam pembelajaran 

matematika terkandung upaya guru menciptkan iklim pelayanan terhadap 

berbagai kemampuan dan potensi serta interaksi yang terkait dalam mempelajari 

matematika (Suyitno, 2004: 2). 

Matematika bersifat abstrak menyebabkan matematika tidak mudah untuk 

dipelajari. Menurut Bruner sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003:  43),  

belajar matematika akan lebih berhasil apabila proses pembelajaran diarahkan 

pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang ada dalam pokok bahasan yang 

diajarkan.  Belajar matematika tidak ada artinya jika dihafalkan saja. Belajar 

matematika akan lebih bermakna jika siswa mampu mengaitkan pengetahuan 

yang baru serta pengetahuan yang sudah dimiliki. Belajar matematika juga lebih 

bermakna jika siswa mampu mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tujuan pembelajaran matematika menurut Standar isi adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut (BSNP, 2006: 140). 
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(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep 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 generalisasi, 

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 adalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tujuan di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

matematika bukan hanya tentang mengajarkan materi. Pembelajaran yang 

disampaikan harus mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang ada. 

Pengembangan aktiitas kreatif sangat penting dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran matematika. Dengan belajar 

matematika siswa diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan, 

mengungkapkan gagasan kepada orang lain, dan mampu menggunakan 

matematika dalam kehidupan. 

2.1.3 Accelerated Learning 

Belajar merupakan aktivitas naluriah setiap orang. Namun kecepatan 

setiap orang untuk belajar berbeda-beda. Hal itu didasarkan pada pemahaman 

tentang cara-cara belajar efektif. Penggunaan berbagai media dan metode 

pembelajaran merupakan upaya untuk memperoleh pembelajaran yang efektif. 
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Accelerated learning merupakan metode belajar efektif yang dimaksudkan 

untuk mempercepat perolehan hasil belajar (Anni, 2006: 113). Accelerated 

learning dilandasi pada penelitian tentang kerja otak dan belajar. Indera dalam 

belajar yang meliputi indera visual, auditori, dan kinestetika harus benar-benar 

digunakan. Pemanfaatan indra belajar dalam aktivitas belajar dimaksudkan agar 

informasi masuk ke dalam memori jangka panjang akan lebih permanen dan dapat 

digunakan kembali pada waktu menghadapi situasi baru (Anni, 2006: 139). 

Accelerated learning bersifat terbuka dan luwes. Siswa diajak untuk terlibat 

sepenuhnya dalam pembelajaran. Belajar bukan hanya mengkonsumsi, akan tetapi 

belajar adalah berkreasi. Beberapa asumsi pokok pada accelerated learning yaitu: 

(1) lingkungan belajar yang positif, (2) kerjasama diantara siswa, (3) kerjasama 

dalam pembelajaran, (4) variasi yang cocok untuk semua gaya belajar, dan (5) 

belajar kontekstual (Meier, 2002: 33-34). 

Berdasarkan asumsi tersebut, metode pembelajaran ini cenderung 

mengajak untuk meninggalkan pembelajaran yang kaku. Pembelajaran tidak 

hanya melalui verbal. Pembelajaran melalui berbagai indra belajar untuk 

mencapai hasil yang lebih maksimal. Dalam pembelajaran lebih mementingkan 

siswa untuk beraktivitas, bukan hanya untuk mempelajari materi.  Belajar juga 

bukan berarti bersaing, akan tetapi belajar adalah bekerjasama. Accelerated 

learning lebih menekankan pada kerja sama dalam pembelajaran serta 

menerapkan apa yang dipelajari untuk diterapkan langsung ke dunia nyata. 

Accelerated learning adalah pembelajaran yang alamiah, yang didasarkan 

pada cara belajar seseorang secara alamiah. Belajar berdasarkan aktivitas yang 
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berarti aktif secara fisik ketika belajar dan memanfaatkan indra sebanyak 

mungkin. Model pembelajaran SAVI yang menganut metode accelerated learning 

disarankan untuk mengelola pembelajaran dalam kelas (Meier, 2002). 

2.1.4 Model Pembelajaran SAVI 

SAVI singkatan dari Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual. Teori 

Pembelajaran SAVI menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan 

belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, 

dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu 

lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda. 

Menurut Suyatno (2009: 65), model SAVI merupakan model yang memanfaatkan 

alat indra belajar siswa semaksimal mungkin. Pembelajaran akan berlangsung 

optimal jika keempat komponen SAVI dapat dilaksanakan dengan terpadu saat 

proses pembelajaran. 

2.1.4.1 Prinsip Dasar 

Dikarenakan model SAVI sejalan dengan metode Accelerated Learning, 

maka prinsipnya juga sejalan dengan AL yaitu: 

(1) pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, 

(2) pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi, 

(3) kerjasama membantu proses pembelajaran, 

(4) belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik, 

(5) emosi positif sangat membantu pembelajaran (Herdian, 2009). 
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2.1.4.2 Karakteristik  

Sesuai dengan singkatan dari SAVI sendiri yaitu Somatik, Auditori, 

Visual, dan Intelektual, maka karakteristiknya ada empat bagian. Bagian-bagian 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.4.2.1 Somatik 

Somatik berasal dari bahasa yunani yaitu tubuh – soma. Sehingga 

pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan 

tubuh (Meier, 2002: 93). Belajar dengan melibatkan tubuh memberikan kesan 

lebih pada siswa dibandingkan dengan hanya mendengar materi yang disampaikan 

oleh guru. 

2.1.4.2.2 Auditori 

Dalam konteks pembelajaran, auditori diartikan belajar dengan cara 

mendengar dan berdiskusi dengan teman ataupun guru.. Pentingnya mendengar 

dalam sebuah diskusi atau pembelajaran menuntut guru untuk mengajak siswa 

membicarakan atau mendiskusikan apa yang sedang mereka pelajari. 

Menyampaikan apa yang dipelajari siswa dengan suara. Guru juga hendaknya 

mengajak siswa berdiskusi saat memecahkan masalah, membuat model, 

mengumpulkan informasi, dan menguasai keterampilan (Meier, 2002: 95-96). 

2.1.4.2.3 Visual 

Visual dalam belajar dapat diartikan dengan mengamati dan 

menggambarkan. Terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi 

visual daripada semua indera yang lain di dalam otak. Setiap siswa yang 

menggunakan visualnya lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang 
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dibicarakan seorang penceramah atau sebuah buku atau program computer. Secara 

khusus pembelajaran visual mengajak siswa untuk melihat permasalahan dari 

dunia nyata, diagram, presentasi interktif, dan visualisasi lain ketika belajar 

(Meier, 2002: 97-99). 

2.1.4.2.4 Intelektual  

Intelektual dalam belajar dapat dilaksanakan dengan memecahkan masalah 

dan merenung. Siswa memikirkan cara dalam menyelesaiakan suatu permasalahan 

yang ada untuk menambah pengalaman dan kreativitas dalam belajar. Siswa 

melakukannya dengan pikiran mereka secara internal untuk menciptakan 

hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan makna intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, dan 

memecahkan masalah (Meier, 2002: 99-100). 

2.1.4.3 Kerangka Perencanaan Pembelajaran SAVI 

Pembelajaran SAVI dapat dilakasanakan dalam empat tahap. Keempat 

tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

2.1.4.3.1 Tahap persiapan 

Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan sugesti 

positif pada pembelajaran, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk 

belajar. Secara spesifik tahap ini meliputi: 

(1) memberikan sugesi positif, 

(2) memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa, 

(3) menyampaikan tujuan pembelajaran, 

(4) menciptakan lingkungan fisik, emosional, dan sosial yang positif, 
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(5) menenangkan rasa takut dan menyingkirkan hambatan-hambatan belajar, 

(6) merangsang rasa ingin tahu siswa, dan 

(7) mengajak siswa terlibat penuh sejak awal. 

2.1.4.3.2 Tahap Penyampaian 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menemukan materi 

belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, dan melibatkan 

indera belajar. Hal- hal yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Pengamatan fenomena dunia nyata dilakukan dengan memberikan 

permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

(2) Pembelajaran dengan berdiskusi dan melibatkan seluruh indra 

pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan presentasi interaktif dan 

pembentukan kelompok belajar. 

(3) Latihan menemukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Hal ini dapat 

dilakukan dengan bimbingan dari guru melalui CD pembelajaran atau 

LKPD dan juga dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk bekerja 

dalam kelompok. 

(4) Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual dan memecahkan 

masalah. 

2.1.4.3.3 Tahap Pelatihan 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Secara 

spesifik yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Penerapan dalam dunia nyata  yang dapat dilakukan dengan memberikan 

soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. 

(2) Aktivitas pemecahan masalah dengan memberikan permasalahan pada 

siswa. 

(3) Refleksi dan artikulasi individu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan dan 

menyampaikan permasalahan di depan kelas kepada teman-temannya. 

(4) Menyelesaikan permasalahan secara berpasangan atau berkelompok. 

2.1.4.3.4 Tahap Penampilan Hasil 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga 

hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Hal –hal 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 

(1) Aktivitas penguatan penerapan yang dapat dilakukan dengan memberikan 

soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang diselesaikan secara 

individu. 

(2) Pelatihan terus menerus yang dapat dilakukan dengan memberikan latihan 

menyelesaikan masalah. 

(3) Memberikan kuis sebagai umpan balik dan evaluasi kinerja. 

2.1.5 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang terpusat kepada 

guru. Guru memberikan informasi secara aktif dan terperinci kepada siswa. Siswa 

lebih banyak mendengar dan melakukan apa yang disampaikan atau diperintahkan 
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oleh guru. Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah menyampaikan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki guru agar dikuasai oleh 

siswanya (Dimyati, 2002: 173). 

Terdapat tiga karakteristik pembelajaran ekspositori. Pertama, 

penyampaian materi pembelajaran dengan ceramah. Kedua, Materi yang 

disampaikan berupa data dan fakta yang sudah jadi tanpa menuntut siswa untuk 

berpikir ulang. Ketiga, penguasaan materi pelajaran menjadi tujuan yang utama 

(Sanjaya, 2007: 179). 

Menurut Sanjaya (2007: 185) Ada 5 langkah dalam penerapan 

pembelajaran ekspositori. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

2.1.5.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan dimana guru mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Berikan sugesti positif untuk membangkitkan kekuatan dan motivasi 

belajar siswa. 

(2) Mengemukakan tujuan yang harus dicapai agar siswa tahu arah 

pembelajaran. 

(3) Membuka file dalam otak siswa dengan menyampaikan materi prasyarat 

yang pernah dipelajari siswa sebelumnya. 
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2.1.5.2 Tahap Penyajian 

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi sesuai dengan 

persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan tahap ini adalah sebagai berikut. 

(1) Penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. 

(2) Intonasi suara yang disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. 

(3) Menjaga kontak mata dengan siswa untuk perhatian penuh siswa kepada 

materi yang diajarkan. 

(4) Menggunakan joke-joke yang menyegarkan untuk menjaga suasana kelas 

tetap hidup. 

2.1.5.3 Tahap Korelasi 

Tahap korelasi merupakan tahapan untuk mengaitkan materi yang telah 

dimiliki siswa dengan materi yang sedang diajarkan. Tahap ini dilaksanakan untuk 

memberikan makna pembelajaran. Dengan tahap ini siswa akan mampu 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan berbagai hal yang berkaitan. 

2.1.5.4 Tahap Menyimpulkan 

Tahap menyimpulkan merupakan tahap untuk memahami inti dari apa 

yang siswa pelajari. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Dengan 

menyimpulkan, siswa tak lagi ragu dengan materi yang dipelajari. Menyimpulkan 

dapat dilakukan dengan mengulang kembali inti materi, memberikan beberapa 

pertanyaan yang relevan, dan pemetaan antar materi yang berkaitan. 
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2.1.5.5 Tahap Mengaplikasikan 

Tahap mengaplikasikan merupakan tahap dimana siswa diminta untuk 

menerapkan apa yang mereka telah dapatkan dalam pembelajaran untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan. Melalui tahap ini guru dapat mengetahui 

tingkat penguasaan dan pemahaman siswa akan materi yang telah diajarkan. 

Teknik yang dapat dilakukan guru pada tahap ini adalah memberikan tugas dan 

tes yang relevan dengan materi yang diajarkan. 

2.1.6 Soal Cerita 

Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan, Soal cerita yang berbentuk tulisan berupa sebuah kalimat dan 

pertanyaan ataupun yang mengilustrasikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 

Soal cerita yang diajarkan diambil dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 

sekitar dan pengalaman siswa. Menurut Manalu sebagaimana dikutip oleh Suyuti 

(2011: 16), soal cerita adalah soal yang penyajiannya bukan dalam kalimat 

matematika melainkan dalam bentuk cerita. Saptuju sebagaimana dikutip oleh 

Suyuti (2011: 16) menyatakan bahwa soal cerita merupakan soal terapan dalam 

permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan konsep matematika yang 

sedang dipelajari. 

Soal cerita melatih siswa berpikir secara analisis, melatih kemampuan 

menggunakan tanda operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian), serta prinsip-prinsip atau rumus-rumus dalam geometri yang telah 

dipelajari. Untuk sampai pada hasil yang diinginkan dalam menyelesaian soal 

cerita, siswa memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut 
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terlihat pada pemahaman soal yakni kemampuan apa yang diketahui dari soal, apa 

yang ditanyakan dalam soal, apa saja informasi yang diperlukan, dan bagaimana 

akan menyalesaikan soal.  

Menurut Hudojo (2003: 198), langkah-langkah yang harus dilakukan agar 

siswa terampil menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. 

(1) Meminta siswa membaca soal itu sendiri dengan cermat. 

(2) Tanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

kepada soal cerita yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

diajukan sebagai berikut. 

a. Apa yang kalian ketahui dari soal itu? 

b. Apa yang hendak kalian cari? 

c. Bagaimana kalian akan menyelesaikan soal itu? 

(3) Meminta kepada siswa untuk memilih metode penyelesaian yang dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan soal yang dimaksud. 

(4) Menyelesaikan soal cerita. 

(5) Diskusikan jawaban yang diperoleh dan interpretasikan hasil tersebut. 

Soedjadi sebagaimana dikutip oleh Muncarno (2008: 2) menyatakan 

bahwa untuk menyelesaikan soal cerita matematika dapat ditempuh langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Membaca soal cerita dengan cermat untuk menangkap makna 

pada tiap kalimat. 

b. Memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam 

soal, apa yang ditanyakan oleh soal. 

c. Membuat model matematika dari soal. 

d. Menyelesaikan model matematika menurut aturan 

matematika sehingga mendapat jawaban dari soal tersebut. 
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e. Mengembalikan jawaban kedalam konteks soal yang 

ditanyakan. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan soal cerita 

adalah dengan menulis apa yang diketahui dan ditanyakan yang ditulis dalam 

model matematikanya. Berikutnya menyusun rencana dan menyelesaikannya yang 

kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan. 

2.1.7 CD Pembelajaran  

Compact disc (CD) merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan 

suara pada piringan atau disc (Sadiman, 2003: 280). CD Pembelajaran merupakan 

CD yang dirancang khusus untuk pembelajaran dengan berisikan teks, suara, 

gambar, animasi, video, dan multimedia yang dibuat untuk kepentingan 

pembelajaran. Multimedia CD pembelajaran adalah manipulasi dari sumber-

sumber belajar yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai media yang 

mencakup komponen-komponen tersebut.  

CD pembelajaran merupakan salah satu multimedia pembelajaran berbasis 

komputer. Dalam media ini terdapat gabungan dari berbagai media (multimedia) 

yang dikemas menjadi satu kesatuan utuh. CD pembelajaran dapat membantu 

mempertajam pesan yang disampaikan dengan kelebihannya menarik indera dan 

menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan 

gerakan. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembelajaran. Secara umum media pembelajaran memiliki kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut. 



25 
 

 

(1) Memperjelas penyajian pesan agar dengan gaya yang tidak kaku dan tak 

hanya dalam kata-kata. 

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

(3) Membuat siswa lebih aktif dan bergairah dalam pembelajaran. 

(4) Menyamakan persepsi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa 

lainnya (Sadiman, 2003: 17). 

Pembelajaran tanpa media akan terasa monoton. Media akan lebih 

menghidupkan suasana. Pembelajaran yang monoton cenderung membuat siswa 

malas untuk belajar. Informasi yang diterima siswa pun menjadi tidak maskimal. 

Penggunaan media dapat menjadi salah satu inovasi dalam pembelajaran 

(Pramono A, 2006: 2). 

2.1.8 Segiempat 

 

Gambar 2.1 Segiempat 

 

Gambar 2.2 Bukan Bangun Segiempat 
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Bangun datar pada gambar 2.1 merupakan bangun segiempat. Sedangkan 

bangun datar pada gambar 2.2 bukan bangun segiempat. 

2.1.8.1 Unsur-Unsur Segiempat 

Perhatikan gambar 2.1 bangun (ii). Segiempat memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut. 

(1) Memiliki empat titik sudut; A, B, C, dan D. 

(2) Memiliki empat sisi (ruas garis); AB, BC, CD, dan DA 

(3) Memiliki empat sudut; ∠ A ditulis ∠ BAD 

∠ B ditulis ∠ ABC 

∠ C ditulis ∠ BCD 

∠ D ditulis ∠ CDA 

2.1.8.2 Pengertian Dua Sisi Berurutan 

Perhatikan gambar 2.1 bangun (ii). 

AB dengan BC berurutan, 

BC dengan CD berurutan, 

CD dengan DA beruruan, dan 

DA dengan AB berurutan. 

2.1.8.3 Pengertian Dua Sisi Berhadapan 

Perhatikan gambar 2.1 bangun (ii). 

AB dengan CD berhadapan, dan 

BC dengan AD berhadapan. 
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2.1.8.4 Kesepakatan dari Pengertian Dua Sisi (Ruas Garis) yang Sejajar 

Perhatikan gambar 2.1 bangun (ii). 

AB sejajar CD jika garis yang memuat AB sejajar garis yang memuat CD. 

2.1.8.5 Pengertian Segiempat 

Jelas segiempat adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh empat ruas 

garis sedemikian hingga setiap dua ruas garis tidak terletak pada satu garis 

2.1.8.6 Sifat-Sifat Bangun Segiempat 

Secara umum bangun segiempat dapat dikelompok menjadi enam jenis 

dengan sifatnya masing-masing. Keenam jenis bangun segiempat yaitu: (1) 

jajargenjang, (2) persegi panjang, (3) persegi, (4) layang-layang, (5) belah ketupat, 

dan (6) trapesium. Berikut penjelasan dari bangun jajargenjang, persegi panjang, 

dan persegi serta sifat-sifat dari masing-masing bangun. 

2.1.8.6.1 Definisi Jajargenjang 

Jajargenjang adalah segiempat yang sepasang-sepasang sisinya yang 

berhadapan sejajar (Kusni, 2008: 14).  

Selanjutnya pembahasan dari sifat-sifat jajargenjang adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.3 Jajargenjang 

 



28 
 

 

Perhatikan gambar 2.3. 

(1) AD//BC dan AB//CD (definisi). 

Jika diputar 180o dengan O (perpotongan diagonal) sebagai titik 

poros,  maka B menempati D dan C menempati A. Jadi AB = CD dan    

AD = BC,  AO = OC dan BO = BD.      A =      C  dan       B =       D. 

(2)      A +      B = 180o  ,        A +      C = 180o 

     C +      B = 180o ,         B +      D = 180o (sudut dalam sepihak). 

Dari pembahasan di atas, maka sifat-sifat jajargenjang adalah: 

a) sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, 

b) kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang (berpotongan di 

titik tengah), 

c) sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan 

d) sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. 

2.1.8.6.2 Definisi Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-siku 

(Kusni, 2008: 14).  

Selanjutnya pembahasan dari sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.4 Persegi Panjang 
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 Perhatikan gambar 2.4. 

1. Panjang AB = CD, panjang AD = BC, AB//CD dan AD//BC (definisi). 

2. Karena      A = 90o , maka        B =      C =      D = 90o  

(sudut-sudut yang berdekatan berpelurus). 

3. Jika persegi panjang ABCD diputar 180o titik O sebagai titik poros, 

maka: 

AC = BD dan AO = OC = BO = OD (berhimpit). 

Dari pembahasan tersebut, maka sifat-sifat persegi panjang adalah: 

a) dua sisi yang berhadapan sama panjang, 

b) semua sudutnya siku-siku, 

c) kedua diagonalnya sama panjang, dan 

d) kedua diagonalnya berpotongan di satu titik dan saling membagi dua 

sama panjang. 

2.1.8.6.3 Definisi Persegi  

Persegi adalah persegi panjang yang setiap dua sisi yang berurutan sama 

panjang (Clemens, 1984: 261).  

Selanjutnya pembahasan dari sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.5 Persegi 
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Perhatikan gambar 2.5. 

1. Panjang AB = BC = CD = DA (definisi) 

2.     A =     B =     C =     D = 90o (sifat persegi panjang)  

3. Pada diagonalnya, AC = BD (sifat persegi panjang) 

 Jika persegi ABCD dilipat pada sumbu simetri AC, B menempati D maka 

didapat: 

a.     BAC =       DAC  (berhimpit),       

    DCA =       BCA  (berhimpit), 

b.      BOA =      DOA  (berhimpit),       

    BOC =       DOC  (berhimpit). 

 Jika persegi ABCD dilipat pada sumbu simetri BD maka A menempati C 

dan didapat: 

c.     ABD =       CBD  (berhimpit),       

    CDB =       ADB  (berhimpit), 

d.     BOA =      BOC  (berhimpit),       

   DOA =       DOC  (berhimpit). 

 Dari a dan c diperoleh bahwa kedua diagonal membagi sudut-sudut 

persegi sama besar. Dari b dan d diperoleh bahwa perpotongan kedua diagonal 

membentuk sudut siku-siku. 

4. Pada perpotongan kedua diagonalnya 

AO = OC = BO = OD (sifat persegi panjang). 

Dari pembahasan tersebut, sifat-sifat persegi adalah: 

(1) keempat sisinya sama panjang, 
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(2) semua sudutnya siku-siku, 

(3) kedua diagonalnya sama panjang dan membagi sudut-sudut persegi 

sama besar, 

(4) kedua diagonal persegi saling berpotongan sama panjang dan 

membentuk sudut siku-siku. 

2.1.8.7 Keliling dan Luas Bidang Segiempat 

Keliling segiempat adalah jumlah panjang dari seluruh ruas garis pada 

segiempat. Sedangkan luas bidang segiempat adalah himpunan bagian dari sebuah 

bidang yang dibatasi oleh ruas-ruas garis pada segiempat (Clemens, 1984). 

2.1.8.7.1 Keliling dan Luas Persegi 

 

Gambar 2.6 Keliling dan Luas Persegi 

Perhatikan gambar 2.6. 

Panjang AB = BC = CD = DA = s 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA  = 4 AB = 4 s. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumus keliling persegi adalah K = 4 s. 

 

 

 

s 
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Luas ABCD = 16 satuan luas 

   = 4 satuan x 4 satuan 

   = AB x BC 

   = s x s. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi adalah L = s x s. 

2.1.8.7.2 Keliling dan Luas Persegi Panjang 

 

Gambar 2.7 Keliling Persegi Panjang 

Perhatikan gambar 2.7. 

Panjang KL = MN = p, dan panjang KN = LM = l. 

Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 

    = 2 KL + 2 LM 

    = 2 p + 2 l 

    = 2 (p + l). 

Jadi dapat disimpulkan rumus keliling persegi panjang adalah K = 2(p + l). 

p 

l 
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Gambar 2.7 Luas Persegi Panjang 

Perhatikan gambar 2.7. 

No Gambar Panjang Lebar Luas 

  1 Gambar 1 4 3 12 = 4 x 3 

2 Gambar 2 4 2 12 = 4 x 2 

3 Gambar 3 5 3 15 = 5 x 3 

4 Gambar 4 p l L = p x l 

Tabel 2.1 Menemukan Rumus Luas Persegi Panjang 

Dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang adalah L = p x l. 

 

 

 

 

 

 

p 

l 

gambar 4 
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2.1.5.2.1 Keliling dan Luas Jajargenjang 

 

Gambar 2.8 Keliling Jajargenjang 

Perhatikan jajargenjang KLMN pada gambar 2.8. 

Panjang KL = MN dan panjang  LM = KN. 

Keliling jajargenjang  = KL + LM + MN + NK 

   = 2 KL + 2 LM 

   = 2 (KL + LM) 

                                  

Gambar 2.9 Jajargenjang yang Dimanipulasi Membentuk Persegi Panjang 

Perhatikan jajargenjang pada gambar 2.9. KL = alas (a), ON = tinggi (t). 

Selanjutnya perhatikan gambar jajargenjang di atas. Bagian yang diarsir dipotong 

dan dipindah untuk membentuk sebuah bangun persegi panjang. 

Luas jajargenjang  = Luas persegi panjang 

   = a x t  

Jadi dapat disimpulkan bahwa luas jajargenjang adalah L = a x t 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika berkenaan dengan konsep yang abstrak. Pemahaman terhadap 

materi pelajaran matematika yang diajarkan merupakan modal awal keberhasilan 

dalam belajar matematika. Namun pembelajaran matematika bukan hanya tentang 

mengajarkan materi. Aplikasi dari meteri perlu disampaikan untuk menambah 

makna dari pembelajaran.  

Soal cerita menjadi salah satu cara untuk mengaplikasikan materi guna 

memecahkan permasalahan sehari-hari. Kesulitan dalam menerjemahkan kalimat 

dalam soal menjadi alasan kesalahan menyelesaikan soal cerita. Diperlukan suatu 

inovasi dalam pembelajaran mengatasi kesulitan dalam memecahkan soal cerita.  

Pembelajaran yang merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa dapat 

berlangsung dengan maksimal apabila terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa. Namun pembelajaran ekspositori masih 

mendominasi proses pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran terpusat pada 

guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Pembelajaran berlangsung satu 

arah sehingga peranan siswa cenderung kecil dalam prosesnya. Peranan media 

dalam proses pembelajaran pun masih kurang maksimal. 

Model-model pembelajaran dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam bidang matematika. Media pembelajaran juga dapat 

digunakan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang inovatif dan interaktif 

serta menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran 

matematika. 
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Guna memberikan suatu inovasi pada proses pembelajaran untuk 

memaksimalkan kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ungaran dalam 

menyelesaikan soal cerita materi segiempat, peneliti menggunakan model 

pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI menuntut siswa untuk aktif 

dalam kelompok dan memaksimalkan seluruh indra belajar sehingga diharapkan 

dapat menjadikan siswa lebih aktif dan kemampuannya dalam menyelesaikan soal 

cerita lebih maksimal. Model SAVI mengoptimalkan kondisi fisik, lingkungan, 

dan sosial guna memperoleh hasil yang optimal. Selain itu dalam model 

pembelajaran SAVI guru membimbing dan mengajak menerapkan materi yang 

didapat untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut 

diharapkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita mejadi lebih 

maksimal. 

Pada pembelajaran dengan model SAVI yang dilaksanakan, media CD 

pembelajaran digunakan untuk memaksimalkan peranan indera belajar siswa. CD 

pembelajaran juga digunakan untuk membuat siswa lebih tertarik pada 

pembelajaran. Dengan adanya bantuan media CD pembelajaran, prosesnya pun 

berlangsung lebih efektif dan efisien. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita diharapkan juga lebih maksimal dengan adanya pembelajaran 

menggunakan model SAVI berbantuan CD Pembelajaran. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Rata-rata nilai siswa pada kemampuan menyelesaikan soal cerita setelah 

mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih dari atau 

sama dengan KKM sebesar 80 dan banyaknya siswa yang nilainya mencapai 

KKM lebih dari atau sama dengan 83%.   

(2) Model pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran ekspositori pada kemampuan 

menyelesaikan soal cerita materi segiempat. Hipotesis ini dilihat dari dua 

hal, yaitu: 

a. Rata-rata nilai siswa pada kelas yang mendapat model pembelajaran 

SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan rata-

rata nilai siswa pada kelas yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

b. Persentase siswa yang tuntas KKM pada kelas yang mendapat model 

pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih dari persentase 

siswa yang tuntas KKM pada kelas yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa pada delapan kelas yaitu 

siswa kelas VII A sampai dengan VII H SMP Negeri 1 Ungaran tahun pelajaran 

2012/2013.  

3.1.2 Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik cluster random sampling. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa hal. Siswa mendapat materi yang sama berdasarkan kurikulum yang 

sama dan siswa berada pada kelas yang sama serta pembagian kelas tidak ada 

kelas unggulan.  

Pada penelitian ini dipilih secara acak dua kelas sebagai sampel. Kelas VII 

C sebagai kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran SAVI berbantuan 

CD pembelajaran dan kelas VII D untuk kelas kontrol yang dikenai pembelajaran 

ekspositori.  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang dimaksud adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan model SAVI berbantuan CD pembelajaran dan pembelajaran 

ekspositori pada pelajaran matematika. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi segiempat pada kelas VII SMP Negeri 1 

Ungaran 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Rancangan eksperimen dapat dilihat 

sebagai berikut. 

Group Treatment Test 

Experiment 

Group 

X T 

Control 

Group 

Y T 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

X : menggunakan model SAVI berbantuan CD pembelajaran, 

Y : menggunakan pembelajaran ekspositori, 

T : tes. 
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 Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian dengan pola ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Meminta kepada guru nilai ulangan semester gasal tahun 2012/2013 

peserta didik kelas VII kemudian data tersebut diuji normalitas, 

homogenitas, dan kesamaan rata-ratanya untuk mengetahui peserta 

didik berawal dari kemampuan yang sama. 

(3) Menentukan sampel-sampel dengan memilih dua kelompok peserta 

didik dari populasi yang ada yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(4) Kelas eksperimen mendapat pembelajaran X dan kelas kontrol 

mendapat pembelajaran Y untuk jangka waktu tertentu. 

(5) Menyusun instrumen tes uji coba dan mengujikannya kepada kelas uji 

coba. 

(6) Menganalisis data hasil tes uji coba untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal. 

(7) Memberikan tes yang sudah diujicobakan kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengukur variabel terikat, kemudian 

menghitung rata-ratanya untuk masing-masing kelompok. 

(8) Menggunakan uji statistik untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran pada kemampuan 

menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

karena dengan penggunaan atau pemilihan metode pengumpulan data yang tepat 

akan diperoleh data yang relevan, akurat, dan reliabel. Dalam penelitian ini, 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal dari populasi 

penelitian, berupa daftar nama, jumlah siswa, dan daftar nilai ulangan akhir 

semester satu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ungaran yang akan digunakan untuk 

uji normalitas dan homogenitas. 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari suatu perlakuan. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai 

metode yang paling tepat dalam mencari pemecahan masalah yang terdapat dalam 

penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes hasil belajar berupa tes soal cerita. 

3.4.3 Metode Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kinerja guru dalam pembelajaran. Lembar pengamatan guru dipilih untuk 

mengetahui kekurangan serta kelebihan yang dilakukan oleh peneliti saat 

melakukan penelitian.  Hal tersebut dapat dijadikan koreksi untuk peneliti maupun 

saran bagi peneliti yang lainnya. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengambil data 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat instrumen tes dan instumen 

non tes. Sesuai dengan kemampuan yang akan diukur, instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes soal cerita. Tes ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII. 

Sedangkan instrumen non tes yang digunakan adalah lembar pengamatan guru 

yang digunakan untuk mengetahui kinerja guru dalam pembelajaran. 

3.5.1  Penyusunan Perangkat Tes 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

perangkat tes. Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut. 

3.5.1.1 Menentukan Tipe Soal 

Tipe soal yang digunakan adalah tipe soal cerita. Soal cerita yang dipilih 

merupakan soal-soal berbasis masalah yang berkaitan dengan konsep persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang. 

3.5.1.2  Menentukan Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu 

Jumlah butir soal yang diujicobakan untuk soal tertulis adalah 10 butir. 

Tiap-tiap soal diperkirakan membutuhkan waktu 8 menit, maka alokasi waktu 

yang dibutuhkan adalah 80 menit. 

3.5.1.3 Menentukan Jenjang Soal 

 Butir-butir tes yang terdapat dalam perangkat uji coba terdiri dari soal 

cerita dengan tingkat kesukaran mudah, sedang, dan sukar. 
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3.5.1.4 Membuat Kisi-Kisi Tes Uji Coba 

 Tabel spesifik atau kisi-kisi soal adalah tabel yang memuat tentang 

perincian materi dan tingkah laku atau aspek berfikir. Kegunaan dari kisi-kisi ini 

adalah untuk menjaga agar item yang disusun tidak menyimpang dari bahan serta 

aspek kejiwaan atau tingkah laku dalam tes. 

3.5.2 Tahap Pelaksanan Uji Coba Tes Soal Cerita 

 Uji coba perangkat tes dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ungaran dan 

dikerjakan oleh siswa kelas VII semester 2 yang bukan kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Untuk menentukan soal yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpulan data, maka skor hasil uji coba dianalisis dengan menghitung 

validitas butir, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas soal.  

3.5.2.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Validitas butir diperoleh dengan rumus korelasi 

product moment, sebagai berikut. 

��� =
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{� ∑ �� − (∑ �)�}{� ∑ �� − (∑ �)�}
 

keterangan : 

N    : Jumlah responden 

X    : Skor per-butir 

Y    : Skor Total 

rXY   : Koefisien korelasi butir soal 

Jika rxy > rtabel maka soal tersebut valid (Arikunto, 2007:72). 
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Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilaksanakan diperoleh rtabel untuk N 

= 23 dengan taraf signifikansi α = 5% adalah 0,432. Dari 10 soal yang telah 

diujicobakan, diperoleh 8 soal valid. Soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10 

merupakan soal yang valid karena mempunyai rxy > rtabel. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.5.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan tingkat kehandalan instrumen artinya 

sejauh mana sebuah instrumen dapat dipercaya sebagai pengumpul data. Suatu 

instrumen mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila memberikan hasil yang 

relatif konstan pada penggunaan ulang bagi subjek berbeda. 

Reliabilitas instrumen diketahui dengan metode belah dua ganjil genap 

atau awal akhir. Selanjutnya dihitung dengan mengunakan rumus korelasi produk 

moment, kemudian r11 dikorelasikan dengan persamaan berikut. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas soal uraian biasanya 

adalah rumus Alpha (Arikunto,2007:109) sebagai berikut:  

��� = �
�

���
� �1 −

∑ ��
�

��
�

�. 

Keterangan : 

11r  : reliabilitas yang dicari,   

��
� : jumlah varians skor tiap-tiap item, 

��
� : varians total, 

n : banyaknya butir soal. 
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Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai r11 dikonsultasikan dengan harga 

rtabel. Apabila rhitung > rtabel, maka tes yang  diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan analisis tes ujicoba yang telah dilakukan, diperoleh rhitung = 

0.7283. Dari tabel r product moment diperoleh rtabel untuk N = 23 dengan taraf 

signifikansi α = 5% adalah 0,3365. Karena rhitung > rtabel dapat disimpulkan 

instrument yang telah diujicobakan reliabel. Proses perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

3.5.2.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Ditinjau dari segi tingkat kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah juga tidak terlalu sukar (Arikunto, 2007: 207). Bilangan yang 

menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal tersebut antara 0,00 sampai dengan 

1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan tingkat kesukaran soal.  

Rumus untuk menghitung tingkat kesukaran soal adalah: 

���� =
�����ℎ ���� ����� ������� ��� ���� ����� ����

�����ℎ ������� ����� ���� ��������� ���
 

 

������� ��������� (��) =
����

���� �������� ���� ����� ����
 

Klasifikasi indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut. 

(1) Soal dengan TK = 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

(2) Soal dengan TK = 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

(3) Soal dengan TK = 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. (Arikunto, 

2007:210). 
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Berdasarkan hasil ujicoba dari 10 butir soal, diperoleh satu soal dengan 

kriteria sukar yaitu nomor 6. Diperoleh lima soal dengan kriteria sedang yaitu 

nomor 3, 7 ,8, 9, dan 10. Sedangkan soal dengan kriteria mudah adalah soal 

nomor 1, 2, 4, dan 5. Proses perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11. 

3.5.2.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah). Soal dikatakan baik apabila daya pembeda soal semakin 

besar. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi (D) (Arikunto, 2007: 211). 

Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks diskriminan pada butir 

soal uraian adalah: 

� =

��
��

−
��
��

���� �������� ����
=

�� − ��

���� �������� ����
. 

Keterangan: 

D = daya beda soal, 

JA = banyaknya siswa kelompok atas, 

JB = banyaknya siswa kelompok bawah, 

BA = total nilai pada butir soal dari siswa kelompok atas, 

BB = total nilai pada butir soal dari siswa kelompok bawah, 

PA = proporsi jawaban benar dari siswa kelompok atas, 

PB = proporsi jawaban benar dari siswa kelompok bawah. 

Kalsifikasi D: 



47 
 

 

 

0,00 < D ≤ 0,20 maka daya bedanya jelek, 

0,20 < D ≤ 0,40 maka daya bedanya cukup, 

0,40 < D ≤ 0,70 maka daya bedanya baik, 

0,70 < D ≤ 1,00 maka daya bedanya baik sekali, (Arikunto, 2007: 211). 

Apabila nilai D negatif maka soal termasuk kriteria yang tidak baik. Jadi semua 

butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Dari hasil ujicoba soal yang telah dilaksankan, diperoleh tujuh soal dengan 

daya pembeda yang baik, yaitu soal nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, dan 10. Satu soal 

mempunyai daya pembeda dengan kriteria cukup, yaitu soal nomor 3. Sedangkan 

dua soal mempunyai daya pembeda dengan kriteria jelek, yaitu soal nomor 4 dan 

9. Proses perhitungan dapat dilihat pada lampiran 12. 

3.5.2.5 Instrumen Tes yang Digunakan 

Butir-butir soal yang telah diujicobakan selanjutnya dianalisis dengan 

menghitung keempat hal diatas. Soal yang digunakan untuk penelitian nantinya 

adalah soal-soal yang memiliki validitas tinggi, reliabel, memiliki tingkat 

kesukaran antara mudah hingga sukar, dan memiliki daya pembeda soal > 0,2.  

Dari sepuluh soal yang telah diujicobakan, delapan soal yang telah 

memenuhi kriteria digunakan sebagai instrument tes. Soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

dan 10 digunakan sebagai instrument tes. Sedangkan soal nomor 4 dan 9 dibuang 

karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 
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3.6 Analisis data awal 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan 

dalam mengolah data, yang paling penting adalah untuk menentukan apakah 

menggunakan statistik parametrik atau non parametrik.  

Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu nilai 

matematika ujian semester 1 pada kelas VIIC dan kelas VIID, dapat digunakan 

Uji Chi-Kuadrat. Metode ini menggunakan pendekatan penjumlahan 

penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

Hipotesis: 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan adalah (Sudjana, 2005:273):  

�� = �
(�� − ��)�

��
.

 

 

 

Keterangan: 

��: nilai X2, 

��: nilai observasi, 

��: nilai harapan, luasan tiap interval (Li) kelas berdasarkan tabel normal dikalikan 

N (total frekuensi) = Li x N, 

�: Total frekuensi. 
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Komponen penyusun rumus tersebut didapatkan dari hasil transformasi data 

distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Mengubah data tunggal menjadi data interval. 

b. Menentukan �� pada masing-masing kelas. 

c. Menghitung ��. �� 

d. Menghitung rata-rata data keseluruhan. 

e. Menghitung standar deviasi. 

f. Menentukan batas bawah masing-masing kelas. 

g. Menghitung nilai z dari masing-masing batas bawah kelas dengan rumus: 

�� =
����̅

�
 

h. Menghitung luas tiap kelas interval (��) 

i. Menghitung frekuensi harapan �� dengan rumus �� = �� × �  

j. Menghitung harga �� dengan rumus Chi-Kuadrat (disebut ��
������) 

k. Mengecek harga �� pada tabel Chi-Kuadrat (disebut ��
�����) 

l. Membandingkan harga ��
������  dan ��

����� 

m. Menyimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. 

Dengan derajat kebebasan (dk) = k - 3, taraf signifikansi α = 5% maka kriteria 

pengujiannya adalah terima H0 jika X�
������ < X �

����� (Sudjana, 2005:273). 
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3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menyelidiki apakah kedua kelompok 

yang diteliti memiliki varians yang sama atau tidak. Jika varians kedua kelompok 

sama berart kedua kelompok homogen. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 : ��
� = ��

� (varians kedua kelas sama) 

H1 : σ�
� ≠ σ �

� (varians kedua kelas berbeda). 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

F =
varians terbesar

varians terkecil
 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika F������ < F �

�
�(����,����)

 dengan 

taraf nyata 5% , dk��������� = (n − 1), dan dk�������� = (n − 1)(Sudjana, 

2005:251). 

3.6.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisis yang digunakan untuk uji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai 

berikut. 

Hipotesis: 

H �:μ
�

= μ
�
 (rata-rata nilai matematika kelas eksperimen sama dengan rata-rata 

nilai matematika kelas kontrol) 

H�: μ� ≠ μ � (rata-rata nilai matematika kelas eksperimen berbeda dengan rata-rata 

nilai matematika kelas kontrol). 
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Maka untuk menguji hipótesis akan digunakan rumus: 

� =
��
���− ��

���

�
1
��

+
1
��

�

 dengan �� =
(�� − 1)��

� + (�� − 1)��
�

�� + � � − 2
 

(Sudjana, 2005:239) 

dengan, 

��
���     = nilai matematika ujian semester 1 kelompok eksperimen, 

��
���     =  nilai matematika ujian semester 1 kelompok kontrol, 

��     =  banyaknya subjek kelompok eksperimen, 

��     =  banyaknya subjek kelompok kontrol, 

��     =  simpangan baku kelompok eksperimen, 

s�     =  simpangan baku kelompok kontrol, 

s       =  simpangan baku gabungan. 

Dengan kriteria pengujian : H � diterima jika −������ < ������� < ������  dengan 

derajat kebebasan dk = n� + n � − 2 dan H � ditolak untuk harga t lainnya. 

3.7 Analisis Data Akhir 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan tes 

berupa soal cerita, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dianalisis 

untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. 

Berikut analisis data akhir yang akan dilakukan. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Teknik pengujian data akhir sama dengan teknik 
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pengujian data awal dengan menggunakan Uji Chi-Kuadrat. Uji normalitas tahap 

akhir menggunakan nilai tes soal cerita pada kelas VIIC sebagai kelas eksperimen 

dan VIID sebagai kelas kontrol. Hipotesisnya sebagai berikut. 

Hipotesis: 

H0 : data berdistribusi normal, 

H1 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan adalah:  

�� = �
(�� − ��)�

��
.

 

 

 

Keterangan: 

�� = nilai X2, 

�� = nilai observasi, 

�� = nilai harapan, luasan interval (Li) kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N 

(total frekuensi) = Li x N, 

� = total frekuensi. 

Komponen penyusun rumus tersebut didapatkan dari hasil transformasi data 

distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya. 

Dengan derajat kebebasan (dk) = k - 3, taraf signifikan α = 5% maka kriteria 

pengujiannya adalah terima H0 jika ��
������ < � �

����� (Sudjana, 2005: 273). 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menyelidiki apakah kedua kelompok 

yang diteliti memiliki varians yang sama atau tidak. Jika varians kedua kelompok 

sama berart kedua kelompok homogen. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 
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H0 : ��
� = ��

� (varians kedua kelas sama) 

H1 : σ�
� ≠ σ �

� (varians kedua kelas berbeda). 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

� =
������� ��������

������� ��������
 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika ������� < � �

�
�(� ���,����)

 dengan 

taraf signifikansi α = 5% , ����������� = (� − 1), dan ���������� = (� −

1)(Sudjana, 2005: 251). 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data adalah pengujian hipotesis. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata satu pihak yaitu uji 

ketuntasan rata-rata, uji pihak kanan, dan uji proporsi yang selanjutnya digunakan 

untuk menentukan keefektifan perlakuan. 

3.7.3.1 Uji Ketuntasan Rata-Rata Hasil Belajar 

Uji ketuntasan rata-rata hasil belajar dilakukan untuk mengetahui apakah 

rata-rata kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita kelas eksperimen yang telah 

mendapat pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran sudah 

mencapai KKM. Nilai KKM yang ditentukan adalah 80. 

Hipotesis yang akan diuji adalah. 

H � :  μ ≥ 80  (rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

setelah mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran sudah mencapai KKM) 
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H� :  μ < 80  (rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

setelah mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran belum mencapai KKM). 

Rumus yang digunakan adalah: 

� =
��− ��

�

√�

 

�� = rata-rata hasil belajar  

�� = nilai KKM 

� = simpangan baku  

� = banyak siswa.  

Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah H � ditolak jika t������ ≤

−t(��� ),(��� ) (Sudjana, 2005: 232).  

3.7.3.2 Uji Ketuntasan Klasikal 

Uji proporsi digunakan untuk menguji hipotesis bahwa persentase 

banyaknya siswa kelas VII C yang telah mendapat pembelajaran SAVI 

berbantuan CD pembelajaran dan yang kemampuan menyelesaikan soal cerita 

telah mencapai KKM memenuhi ketuntasan klasikal minimal yaitu 83%. 

Hipotesis yang digunakan untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

Hipotesis: 

H0 : π ≥ 0,83 (Persentase siswa yang tuntas KKM sudah mencapai 83%), 

H1 : π < 0,83 (Persentase siswa yang tuntas KKM belum mencapai 83%). 
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Rumus  yang digunakan adalah: 

� =

�
�

− ��

���(1 − ��)
�

 

dengan 

z : nilai t yang dihitung, 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual, 

π0 : persentase ketuntasan klasikal minimal, 

n : jumlah anggota sampel. 

Nilai α = 5% dan π0 = 83%. Kriteria yang digunakan yaitu tolak H0 jika z ≤  - z0,5-α 

(Sudjana, 2005: 235). 

3.7.3.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji apakah rata-rata 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran ekspositori. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Hipotesis: 

H � :  μ� ≤ μ � (rata-rata kemampuan menyelesaiakan soal cerita pada kelas 

eksperimen lebih rendah daripada rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas kontrol) 
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H�:  μ� > μ �    (rata-rata kemampuan menyelesaiakan soal cerita pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas kontrol). 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

� =
��
���− ��

���

�
1
��

+
1

��

�

   

dengan 

 �� =
(�� − 1)��

� + (�� − 1)��
�

�� + � � − 2
 

dimana  

��
��� = rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen, 

��
���  = rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol, 

�� = banyaknya subyek kelompok eksperimen, 

�� = banyaknya subyek kelompok kontrol,  

��
� = varians kelompok eksperimen, 

��
�  = varians kelompok kontrol, 

��  = varians gabungan.  

Dengan dk =  (n� + n � − 2), kriteria pengujiannya adalah H �  ditolak jika 

t������ ≥ t����� dengan menentukan taraf signifikan = 5%, peluang (1-α) 

(Sudjana, 2005: 243).  
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3.7.3.4 Uji Kesamaan Dua Proporsi 

Uji kesamaan dua proporsi ini digunakan untuk menguji hipotesis dimana 

ketuntasan klasikal dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada 

kelas kontrol yang mendapat pembelajaran ekspositori. 

Untuk uji pihak kanan, maka pasangan hipotesisnya adalah:  

H � :  π� ≤ π � (proporsi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita kelas 

eksperimen yang telah memenuhi KKM lebih rendah daripada 

proporsi yang telah lulus KKM pada kelas kontrol) 

H� :  π� > π � (proporsi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita kelas 

eksperimen yang telah memenuhi KKM lebih tinggi daripada 

proporsi yang telah lulus KKM pada kelas kontrol). 

Rumus yang digunakan adalah : 

� =  
(

��

��
) − (

��

��
)

���(
1
��

+
1

��
)

 

dengan � = 
���� �

� ��� �
  dan � = 1- p. 

Keterangan : 

�� = banyaknya hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen yang telah 

memenuhi KKM, 

�� = banyaknya hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol yang telah 

memenuhi KKM, 

��= banyaknya peserta didik pada kelas eksperimen, 
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�� = banyaknya peserta didik pada kelas kontrol. 

Dalam hal ini tolak H0 jika z ≥  z�,�� � dan terima H0 jika z < z�,�� � 

dengan α =  5% taraf nyata (Sudjana, 2005:246). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Ungaran. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dua kelas yaitu 

kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas kontrol. 

Jumlah siswa dalam setiap kelas sama yaitu 24 siswa. Kedua sampel memiliki 

kondisi awal yang sama yang diperoleh dari analisi data awal. Analisis data awal 

tersebut diperoleh dari nilai ulangan akhir semester gasal. 

4.1.1 Analisis Data Awal 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui keadaan awal apakah 

sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini 

menggunakan Uji Chi Kuadrat. Dari uji normalitas yang dilakukan di kelas VIIC, 

diperoleh nilai 2
hitung = 6,29 dan 

2
tabel = 7,81. Karena 2

hitung < 2
tabel  maka kelas 

VII C berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas yang dilakukan di kelas 

VIID, diperoleh nilai 2
hitung = 0,51 dan 

2
tabel = 7,81. Karena 2

hitung < 2
tabel  maka 

kelas VII D pun juga berdistribusi normal. Jadi kedua kelas yang digunakan untuk 

penelitian adalah kelas yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

untuk uji normalitas data awal dapat dilihat pada lampiran 15 dan 16. 
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4.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data 

mempunyai varians yang sama atau homogen. Uji homogenitas data awal 

menggunakan Uji F. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh data 

sebagai berikut. 

Kelas Rata-rata Varians Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen 80,88 13,07 
2,31 1,17 Homogen 

Kontrol 80,33 11,09 

Tabel 4.1 Uji Homogenitas Data Awal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas, diperoleh nilai Fhitung = 

1.17 dan nilai Ftabel = 2,31. Karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut homogen. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui rata-rata awal kedua 

kelas yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Dari perhitungan uji 

rata-rata, diperoleh thitung = 0,539 dan untuk α = 5% dan dk = 46, diperoleh nilai 

ttabel = 2,02. Karena – ttabel < thitung < ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata data awal dari kedua kelas yang dijadikan sampel. Perhitungan 

selengkapnya pada uji kesamaan rata-rata dapat dilihat  pada lampiran 18. 

4.1.2 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

menyelesaikan soal cerita materi segiempat pada kedua sampel. Kedua kelas yaitu 
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kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat pembelajaran yang berbeda. Kelas 

ekperimen memperoleh pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD 

pembelajaran. Kelas kontrol memperoleh pembelajaran ekspositori. Data yang 

digunakan untuk analisis data akhir diperoleh dari tes akhir yang soal-soalnya 

berbentuk soal cerita. Tes akhir tersebut dilakukan setelah kedua kelas 

menyelesaikan materi yang diajarkan dengan pembelajaran yang berbeda. Soal tes 

akhir merupaka soal dalam bentuk soal cerita. Berikut adalah hasil tes soal cerita. 

No Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Skor tertinggi 100 100 

2 Skor terendah 71 60 

3 Rata-rata 85.96 80.42 

4 Varians 42.56 80.69 

5 Simpangan baku 6.52 8.98 

Tabel 4.2 Data Hasil Tes Soal Cerita 

Terdapat beberapa analisis yang dilakukan pada data akhir yang didapat. 

Analisis data akhir ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan 

belajar, uji ketuntasan klasikal, uji perbedaan dua rata-rata, dan uji kesamaan dua 

proporsi. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Tes Soal Cerita 

Uji normalitas data yang diperoleh dari tes soal cerita dilakukan untuk 

memperoleh asumsi bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji Chi Kuadrat. 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada kelas eksperimen 

diperoleh χ2
hitung = 7,20. Sedangkan nilai χ2

tabel = 3,70. Karena χ2
hitung < χ2

tabel maka 

H0 diterima. Dapat disimpulkan data akhir kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Pada kelas kontrol, diperoleh diperoleh χ2
hitung = 5,45. Sedangkan nilai 

χ2
tabel = 7,81. Karena χ2

hitung < χ2
tabel maka H0 diterima. Dapat disimpulkan data 

akhir kelas kontrol juga berdistribusi normal. Dengan demikian kedua kelas yang 

dijadikan sampel penelitian berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya untuk 

uji normalitas tes soal cerita dapat dilihat pada lampiran 28 dan 29. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Tes Soal Cerita 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data yang 

diperoleh dari hasil tes soal cerita kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

varians yang homogen. Uji homogenitas dilakukan menggunakan Uji F. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh Fhitung = 1,90. 

Sedangkan untuk dkpembilang = 23, dkpenyebut = 23, dan taraf signifikansi 5%, 

diperoleh Ftabel = 2,01. Karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa kedua sampel homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 30. 

4.1.2.3 Uji Ketuntasan Rata-Rata Hasil Belajar 

Uji ketuntasan rata-rata dilakukan untuk mengetahui bahwa rata-rata 

kemampuan menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen yang telah 

mendapat pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran sudah 

mencapai KKM atau belum mencapai KKM. Nilai KKM yang ditentukan adalah 

80.  
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Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai thitung = 4,47. Sedangkan 

untuk taraf signifikansi 5% dan dk = 23, nilai ttabel = 1,72. Karena thitung > - ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita 

pada kelas eksperimen telah mencapai KKM yang ditentukan. Perhitungan 

selengkapnya untuk uji ketuntasan belajar dapat dilihat pada lampiran 31. 

4.1.2.4 Uji Ketuntasan Klasikal 

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk menguji hipotesis bahwa 

persentase banyaknya siswa kelas ekperimen yang telah mendapat pembelajaran 

SAVI berbantuan CD pembelajaran dan yang kemampuan menyelesaikan soal 

cerita telah mencapai KKM memenuhi ketuntasan klasikal minimal. Kriteria 

ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan yaitu 83%. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal, diperoleh zhitung = 

1,67. Sedangkan untuk taraf signifikansi 5% diperoleh ztabel = 1,64. Karena zhitung 

> - ztabel, dapat disimpulkan bahwa persentase banyaknya siswa kelas ekperimen 

yang telah mencapai KKM memenuhi ketuntasan klasikal minimal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32. 

4.1.2.5 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji hipotesis dimana 

rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan pada 

tes soal cerita, diperoleh thitung = 2,45. Sedangkan untuk taraf signifikansi 5% dan 

dk = 46, diperoleh nilai ttabel = 2,01. Karena thitung ≥ ttabel, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas 
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eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 33. 

4.1.2.6 Uji Kesamaan Dua Proporsi 

Uji kesamaan dua proporsi ini digunakan untuk menguji hipotesis dimana 

ketuntasan klasikal dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua proporsi, 

diperoleh nilai zhitung = 2,84. Sedangkan untuk taraf signifikansi 5%, diperoleh 

nilai ztabel = 1,64. Diperoleh zhitung ≥ ztabel, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan 

klasikal dalam menyelesaikan soal cerita kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34. 

4.2 Pembahasan 

Analisis data awal telah dilakukan sebelum melangsungkan proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data awal 

menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kondisi awal yang sama. Kedua kelas 

berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, dan memiliki rata-rata yang 

sama. 

Proses pembelajaran pun diberikan setelah mengetahui kondisi awal kedua 

kelas. Kelas eksperimen mendapat pembelajaran dengan model SAVI berbantuan 

CD pembelajaran. Kelas kontrol mendapat pembelajaran ekspositori. Berikut 

adalah persentase kinerja guru pada kedua kelas. 
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No Kelas 
Persentase Aktivitas Guru 

Rata-Rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 Eksperimen 81,67% 80,88% 84,72% 82.42% 

2 Kontrol 78,33% 83,33% 83,33% 81,66% 

Tabel 4.3 Persentase Aktivitas Guru 

Dilihat dari tabel 4.3, diketahui bahwa proses pembelajaran pada kedua 

kelas tidak timpang. Gambaran lengkap akan proses pembelajaran pada kedua 

kelas dapat dilihat pada lembar pengamatan guru (lampiran 25-26). Selanjutnya 

adalah pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yang sudah dirancang. 

4.2.1 Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Kelas Eksperimen 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan model SAVI 

berbantuan CD pembelajaran pada kemampuan menyelesaikan soal cerita materi 

segiempat kelas VII. Dua buah hipotesis telah ditetapkan untuk memberikan 

asumsi tentang hasil dari penelitian. 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa rata-rata nilai siswa pada kemampuan 

menyelesaikan soal cerita setelah mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran sama dengan atau lebih dari KKM sebesar 80 dan banyaknya siswa 

yang nilainya tuntas KKM melebihi 83%.  Berdasarkan hasil analisis data akhir 

pada uji ketuntasan rata-rata diperoleh bahwa rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen telah mencapai KKM yang 

ditentukan sebesar 80. Pada uji ketuntasan klasikal yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa persentase banyaknya siswa kelas eksperimen yang 
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kemampuan menyelesaikan soal ceritanya telah mencapai KKM melebihi 

ketuntasan klasikal minimal sebesar 83%. Dari hasil tersebut, Hipotesis 1 pun 

terpenuhi. 

Pencapaian hasil tidak terlepas dari penerapan model pembelajaran SAVI. 

Model pembelajaran SAVI memaksimalkan penggunaan indra belajar siswa. 

Pembelajaran dengan model SAVI melibatkan pikiran dan tubuh. Siswa tidak 

hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru, akan tetapi siswa juga aktif 

untuk bergerak dengan adanya LKPD yang disertai dengan model bangun 

segiempat. Siswa juga aktif untuk menerapkan konsep ke dunia nyata dengan 

menghitung luas dan keliling bangun di sekitar mereka dan membuat 

permasalahan yang berkaitan dengan apa yang pernah mereka ketahui. Dengan 

demikian siswa akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru tidak 

sekedar memberikan materi yang harus dipahami dan dihafalkan oleh siswa, akan 

tetapi siswa diberi kesempatan untuk berkreasi dalam pembelajaran. Siswa yang 

tak hanya melibatkan indra belajarnya (auditori dan visual), namun melibatkan 

tubuhnya (somatik) untuk belajar dapat memberikan kesan yang lebih pada apa 

yang dipelajari. Diperkuat dengan unsur intelektual yang dapat dilakukan dengan 

latihan memecahkan masalah untuk menambah kreativitas dalam belajar. CD 

pembelajaran menjadi media yang membantu memaksimalkan peranan indra 

belajar pada siswa. Selain itu, pembelajaran dengan bantuan CD pembelajaran 

dapat membuat siswa lebih fokus pada materi yang disampaikan. Media ini juga 

dapat menciptakan pembelajaran yang yang menyenangkan dan tidak monoton. 

Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Pembelajaran yang bermakna dan 
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ditunjang dengan latihan memecahkan permasalahan membuat siswa mampu 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk permasalahan yang 

dikemas dalam bentuk soal cerita. 

4.2.2 Membandingkan Pencapaian Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

pada Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

Pada hipotesis 2, peneliti mengasumsikan bahwa model pembelajaran 

SAVI berbantuan CD pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran ekspositori yang diterapkan pada kelas 

kontrol dalam kemampuan menyelesaikan soal cerita. Hipotesis ini dilihat dari 

dua hal. Pertama, dengan membandingkan rata-rata kemampuan menyelesaikan 

soal cerita kedua kelas. Kedua, dengan membandingkan banyaknya siswa yang 

tuntas KKM pada kedua kelas. 

Analisis data akhir yang digunakan untuk menguji hipotesis 2 adalah uji 

perbedaan dua rata-rata dan uji kesamaan dua proporsi. Rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen adalah 85,96. Sedangkan pada 

kelas kontrol rata-ratanya adalah 80,42. Berdasarkan uji perbedaan dua rata-rata 

diperoleh bahwa rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.  

Selanjutnya dari hasil tes soal cerita diperoleh bahwa ketuntasan klasikal 

kelas eksperimen adalah 95,83%. Sedangkan ketuntasan klasikal pada kelas 

kontrol adalah 62,5%. Berdasarkan uji kesamaan dua proporsi diperoleh bahwa 

ketuntasan klasikal dalam menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. 
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Dua uji yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada pembelajaran ekspositori. 

Dengan demikian hipotesis 2 pun terpenuhi. 

Kelas ekperimen yang memperoleh pembelajaran dengan model SAVI 

berbantuan CD pembelajaran memperoleh hasil yang lebih dalam menyelesaikan 

soal cerita dikarenakan siswa pada kelas tersebut lebih mampu menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Siswa pada kelas eksperimen lebih mampu menganalisis 

soal dalam bentuk soal cerita. Siswa pada kelas kontrol lebih banyak melakukan 

kesalahan dalam menganalisa permasalahan dari soal cerita.  

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab pembelajaran dengan model 

SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik dari pembelajaran ekspositori 

adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran dengan model SAVI membimbing siswa untuk memanfaakan 

indra belajar semaksimal mungkin. Pembelajaran yang memaksimalkan 

seluruh indra dan melibatkan tubuh memberikan hasil yang lebih maksimal 

daripada hanya mendengar materi yang disampaikan oleh guru. Pada 

pembelajaran ekspositori siswa lebih dominan dalam mendengarkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

(2) Pembelajaran SAVI memberikan kesempatan lebih pada siswa untuk aktif 

berdiskusi dalam kelompok. Di dalam kelompok, siswa dapat bertukar ide dan 

berdiskusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan 

maupun mendapatkan pengetahuan baru. Pada pembelajaran ekspositori, 
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kegiatan pembelajaran berlangsung satu arah. Guru mendominasi kegiatan 

pembelajaran. 

(3) Pembelajaran SAVI memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreasi 

dalam pembelajaran sehingga materi yang diajarkan menjadi lebih bermakna. 

Siswa tidak hanya mengkonsumsi materi pelajaran. Dengan hal tersebut, siswa 

pada kelas eksperimen lebih mampu mengaitkan pengetahuan yang diperoleh 

untuk menyelesaikan permasalahan. 

4.2.3 Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran 

Berdasarkan lembar pengamatan guru, terdapat aspek-aspek yang 

dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran. Dari lembar pengamatan guru 

tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk lebih meningkatkan 

kinerja dalam mengelola kelas.  

Kinerja guru di kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 82.42%. 

Sedangkan kinerja guru di kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 81,66%. 

Rata-rata kinerja guru pada ketiga pertemuan baik di kelas kontrol maupun di 

kelas eksperimen tidak timpang. Kinerja guru pada kedua kelas tidak berat 

sebelah untuk salah satu kelas. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol memiliki beberapa kekurangan maupun kelebihan. Pembelajaran pada 

kelas eksperimen membuat siswa lebih aktif saat pembelajaran. Siswa tampak 

sangat bersemangat saat diminta untuk menghitung keliling dan luas benda-benda 

di sekitar mereka yang menyerupai bangun persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang. Siswa langsung menerapkan apa yang mereka pelajari untuk 
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menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Siswa juga sangat antusias untuk 

memperhatikan materi yang disampaikan melalui CD pembelajaran. Akan tetapi, 

siswa yang begitu bersemangat saat mengerjakan lembar kerja maupun saat 

menghitung keliling dan luas benda di sekitar perlu diimbangi dengan pengelolaan 

kelas yang maksimal. Waktu untuk latihan soal sedikit tersita karena 

pengkondisian siswa yang tidak mudah. Pada pertemua pertama, guru juga lupa 

untuk mempersiapkan speaker yang digunakan untuk menampilkan musik CD 

pembelajaran sehingga penyajian CD pembelajaran kurang maksimal. 

Proses pembelajaran pada kelas kontrol juga memiliki beberapa 

kekurangan dan kelebihan. Pada kelas kontrol, pembelajaran berlangsung 

kondusif. Siswa mendapatkan latihan soal yang cukup. Pengaturan waktu dalam 

pembelajaran juga cukup rapi. Akan tetapi, siswa kurang aktif saat pembelajaran 

pada kelas kontrol karena guru dominan dalam menjelaskan materi. Siswa lebih 

dominan dalam mendengarkan. Saat latihan soal, siswa kadang mengalami 

kesulitan namun malu untuk bertanya kepada guru maupun temannya. 

Terdapat beberapa catatan dalam penelitian yang telah dilakukan. 

Keterbatasan-keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian dapat memberikan 

peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis. Beberapa catatan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

hanya dilakukan sebanyak empat kali pertemuan termasuk tes akhir. 

(2) Kemampuan yang diukur hanyalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi segiempat. 
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(3) Materi yang digunakan sebagai penelitian tidak utuh, peneliti hanya 

mengambil bangun jajargenjang, persegi panjang, dan persegi dalam 

penelitian 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh peneliti mengambil dua kelas 

sebagai sampel yaitu kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D 

sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan model 

SAVI berbantuan CD pembelajaran, sedangkan kelas kontrol memperoleh 

pembelajaran ekspositori. Kemampuan yang diukur dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menyelesaikan soal cerita materi segiempat kelas VII. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar menyelesaikan soal cerita pada kelas yang memperoleh 

pembelajaran SAVI berbantuan model pembelajaran mencapai KKM yang 

ditentukan sebesar 80. Persentase jumlah siswa yang kemampuan 

menyelesaikan soal ceritanya mencapai KKM setelah mendapat pembelajaran 

dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran mencapai ketuntasan 

klasikal minimal sebesar 83%. 

(2) Pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih baik 

dari pembelajaran ekspositori terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal 

cerita materi segiempat kelas VII. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: 

a. Hasil belajar menyelesaikan soal cerita pada kelas yang memperoleh 

pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran lebih 

tinggi daripada kelas yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 
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b. Persentase banyaknya siswa yang tuntas KKM dalam menyelesaikan soal 

cerita pada kelas yang memperoleh pembelajaran dengan model SAVI 

berbantuan CD pembelajaran lebih tinggi daripada kelas yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran dapat 

digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika yang efektif pada 

kemampuan menyelesaikan soal cerita materi segiempat. 

(2) Pembelajaran matematika dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran 

perlu diterapkan pada materi yang lain serta diterapkan di sekolah yang lain 

sehingga mampu menghasilkan suatu model yang efektif untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. 

(3) Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga disarankan 

untuk diadakan penelitian lanjutan tentang model pembelajaran SAVI. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Kode Nama Siswa 
1 C-1 Abel Larasati Sholicha Dynanti 

2 C-2 Achmad Rifqi Budiman 

3 C-3 Aida Nurul Azjuba 

4 C-4 Alba Pramadani Azizan Haryanto 

5 C-5 Amaliya Fairuz Syakila 

6 C-6 Berlianna Adjeng Hapsari 

7 C-7 Cholid Haydar Munawir Al Maghfur 

8 C-8 Dhea Rifah Amalia 

9 C-9 Dimas Okta Pratama 

10 C-10 Farrah Ayu Islamey 

11 C-11 Febrita Dyaning Ratri 

12 C-12 Febryco Kemal Ashsiddiqicorlyno 

13 C-13 Firdya Nadia Silmi 

14 C-14 Joko Prasetyo 

15 C-15 Malida Anamroe 

16 C-16 Maulina Erza Safitri 

17 C-17 Maya Aulia 

18 C-18 Mohamad Yustisa Ibrahim 

19 C-19 Monica Dian Stefany 

20 C-20 Muhammad Taffarel Haykal 

21 C-21 Nadif Ferdiansyah 

22 C-22 Noveka Dewantari 

23 C-23 Vinandio Distya Pahlevi Thasa 

24 C-24 Zata Sabrina El Suffa 

 

 

 

Lampiran 1 



77 
 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

No Kode Nama Siswa 

1 D-1 Abdul Aziz Atsamary 

2 D-2 Adnan Nurpratama Luniardaya 

3 D-3 Calysta Eka Suci 

4 D-4 Dien Azizah 

5 D-5 Dimas Aditya Dwi Setiawan 

6 D-6 Donny Cahyo Nugroho 

7 D-7 Ega Prabandari Kusuma 

8 D-8 Ghinaa Amadea Hanindityasari 

9 D-9 Helmy Lazuardi Putra Ichsany 

10 D-10 Ilham Rahmat Saputro 

11 D-11 Nabila Choirunnisa 

12 D-12 Nabila Salma Imanina 

13 D-13 Nadia Jihan Pratiwi 

14 D-14 Nadira Astuti Lestari 

15 D-15 Naufal Febrian 

16 D-16 Regiana Dzita Nurlaela 

17 D-17 Reivan Faiq Salam 

18 D-18 Rosa Paramitha 

19 D-19 Salsabila Nandira Nugroho 

20 D-20 Sherina Nirmala Dewi Fattah 

21 D-21 Thufaila Dea Safira 

22 D-22 Tsania Maulina Salsabilla 

23 D-23 Yovita Dwi Febriyanti 

24 D-24 Zulfikar Malik Azis 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

No Kode Nama Siswa 

1 H-1 Alissia Dias Agvianita 

2 H-2 Anisa Isnaini Putri 

3 H-3 Ardianti Mawardika 

4 H-4 Aribowo Hasti Senoaji 

5 H-5 Bella Andira Safitri 

6 H-6 Chandrika Zia Aryana 

7 H-7 Fatchiatuz Zahra 

8 H-8 Filingga Gardaruna 

9 H-9 Galang Dicky Setiawan 

10 H-10 Happy Kurnia Dwi Putri 

11 H-11 Kristina Anindya Nugraheni 

12 H-12 Meirza Luthfi Pradana 

13 H-13 Muhammad Fahmi Zuhri Romadhon 

14 H-14 Noor Muhammad Ghozali 

15 H-15 Rachmad Syaifullah 

16 H-16 Rivaldo Ardian Hafizh 

17 H-17 Rosyifa Aura Salsabila 

18 H-18 Salma Putri Yuliani 

19 H-19 Sherina Widyaningrum 

20 H-20 Sulthan Imani Akbar 

21 H-21 Tria Kusuma Wardani 

22 H-22 Yosephine Clarisa Tasya Kusuma Putri 

23 H-23 Zaqia Nailatun Ni'Mah 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

Jenis sekolah  : SMP      Alokasi Waktu : 80 menit 

Mata Pelajaran : Matematika     Banyak Soal  : 10 

Kelas/Semester : VII/2      Penulis   : Arif Fajar Ramadhan  

               

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 
Diukur 

Bentuk 
Tes 

Nomer 
Soal 

1 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
serta menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Persegi, 
persegi 
panjang, dan 
jajargenjang 

1. Siswa dapat menentukan penyelesaian dari 
permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 
keliling dan luas persegi. 

Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian 1, 9 

2 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
serta menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Persegi, 
persegi 
panjang, dan 
jajargenjang 

2. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari yang berkaitan dengan keliling atau 
luas persegi panjang 

Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian 2, 5, 10 

3 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
serta menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Persegi, 
persegi 
panjang, dan 
jajargenjang 

3. Siswa dapat menyelesaiakan permasalahan 
sehari-hari yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang 

Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian 3 dan 4 

4 Menghitung keliling dan 
luas bangun segiempat 
serta menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Persegi, 
persegi 
panjang, dan 
jajargenjang 

4. Siswa dapat menyelesaiakan permasalahan dari 
suatu permasalahan sehari-hari yang berkaitan 
dengan luas beberapa bangun segiempat 
dengan sketsa yang diketahui 

Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian 6, 7, 8 

Lampiran 4 
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SOAL TES UJI COBA 

1. Pak Jono memiliki sebuah tanah berbentuk persegi dengan luas 144 m2.  Disekeliling 

tanah tersebut akan dipagari oleh Pak Jono. Biaya pembuatan pagar setiap 1 m adalah 

Rp20.000,00. Tentukan biaya total untuk pemasangan pagar tersebut! 

 

2. Alun-alun Kota Jatibarong berbentuk persegi panjang dan memiliki panjang 120 meter 

dan lebar 90 meter.  Di tepi alun-alun akan ditaman pohon dengan jarak 5 meter setiap 

pohonnya. 

a. Jika harga sebuah bibit pohon adalah Rp6.000,00, tentukan biaya yang dibutuhkan 

untuk membeli bibit yang akan ditaman di alun-alun kota tersebut! 

b. Jika biaya perawatan untuk setiap pohonnya adalah Rp1.500,00/bulan. Tentukan 

biaya pemeliharaan pohon pada alun-alun tersebut setiap bulannya! 

 

3. Tembok sebuah istana memiliki hiasan dari lempengan emas berbentuk jajar genjang. 

Panjang alas lempengan tersebut adalah 8 cm dan tinggi lempengan adalah 4 cm. 

Tembok tersebut dihiasi oleh 20 lempengan emas. Berat lempengan emas setiap 1 cm2 

adalah 2 gram. 

a. Tentukan berat emas yang menghiasi istana tersebut 

b. Jika harga setiap gram emas adalah Rp80.000,00, berapa biaya yang diperlukan 

untuk menghias tembok istana tersebut. 

 

4. Pak Andi memiliki 5 kolam ikan berbentuk jajargenjang dan memiliki ukuran yang 

sama. Panjang alas kolam adalah 5 meter dan tingginya 6 meter. Dalam sehari, biaya 

pakan ikan setiap 1 m2 persegi kolam adalah Rp500,00. Tentukan biaya pakan ikan 

dalam 1 bulan! 

 

5. Pak Soni memiliki sebuah peternakan yang memiliki keliling 120 meter. Perbandingan 

panjang dan lebar peternakan tersebut adalah 7 : 3. Berapakah luas peternakan Pak 

Soni? 

   

6. Sebuah lapangan panjangnya 60 m dan lebarnya 40 m. Di tepi lapangan dibuat jalan 

dengan lebar 3 m yang mengelilingi lapangan tersebut. 

Lampiran 5 
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a. Tentukan luas jalan tersebut 

b. Jika jalan tersebut akan dikeraskan dengan biaya Rp30.000,00 setiap m2, 

berapakah biaya seluruh pengerasan jalan itu? 

 

7. Berikut adalah denah rumah pak anto yang dikelilingi oleh pagar. 

 

 

 

Daerah yang diarsir merupakan bangunan rumah. Sedangkan daerah yang tidak diarsir 

adalah halaman rumah Pak Anto. Tentukan luas halaman rumah pak anto. Jika 

panjang pagar adalah 16 meter dan lebar pagar adalah 12 meter, Tentukan luas 

halaman rumah Pak Anto! 

 



82 
 

 

 

8. Siswa kelas 7 membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter untuk dekorasi 

pentas seni. Siswa menggunting kain membentuk 2 buah persegi  dengan panjang sisi 

40cm. Selanjutnya siswa menggunting kain membentuk jajargenjang dengan panjang 

alas 200 cm dan tinggi 70 cm. Berapakah sisa kain yang tidak dipergunakan oleh 

siswa? 

 

9. Di sebuah taman terdapat tanah yang masih kosong berbentuk persegi. Keliling tanah 

tersebut adalah 60 m. Di tanah tersebut akan dipercantik dengan penanaman rumput 

hias. Harga rumput hias setiap 1 m2 adalah Rp12.000,00. Tentukan biaya total 

pemasangan rumput taman tersebut! 

 

10. Dinding bagian belakang balai desa belum sekalipun dicat. Pak lurah mengusulkan 

untuk mengecat bagian dinding tersebut. Panjang dinding tersebut adalah 15 meter 

dengan tinggi 8 meter. Jika seember cat dapat digunakan untuk mengecat 20 m2. 

Berapakah kalengkah yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut? 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Uji Coba 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui: 

Tanah: Luas = 144 m2 

Biaya setiap 1 m = Rp20.000,00 

Ditanya: 

Biaya total? 

2 

Penyelesaian: 

Luas  = s2 

144 = s2 

s = √144 

s = 12 m 

2 

K = 4s 

= 4 x 12 

= 48 m 

2 

Biaya total = Keliling x biaya setiap 1 m 

= 48 x 20000 

= 960000 

2 

Jadi biaya total untuk pemasangan pagar adalah Rp960.000,00 2 

2 Diketahui: 

Alun-alun: p = 120 m, l = 90 m 

Jarak = 2 m 

Harga bibit = Rp 6.000,00 

Biaya perawatan = Rp 1.500,00/bulan 

Ditanya: 

a. Biaya pembelian bibit? 

b. Biaya pemeliharaan pohon setiap bulan? 

2 

Penyelesaian: 2 

Lampiran 6 
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Keliling alun-alun = 2 (p + l) = 2 (120 + 90) = 420 m 

Banyak ��ℎ�� =
�������� ����− ����

����� ��ℎ��
=  

420

5
= 84 ��ℎ�� 

Biaya pembelian bibit = banyak pohon x harga bibit  

                                         = 84 x 6000 = 504.000 

2 

Jadi biaya pembelian bibit pohon adalah Rp 504.000,00 1 

Biaya pemeliharaan pohon = banyak pohon x biaya perawatan 

                                                  = 84 x 1500 = 126.000 

2 

 

Jadi biaya pemeliharaan pohon setiap bulan adalah Rp 126.000,00 1 

3 Diketahui:  

Lempengan emas jajar genjang: a = 8 cm, t = 4 cm 

Berat lempengan = 2gr/cm2 

Banyak lempengan = 20 buah 

Harga emas = Rp 80.000,00/gr 

Ditanya: 

a. Berat emas seluruhnya =….? 

b. Biaya untuk menghias tembok =…? 

2 

 Penyelesaian: 

Luas = a x t = 8 x 4 = 32 cm2 
2 

 a. Berat emas seluruhnya = Luas lempengan x berat lempengan x 

banyak lempengan 

= 32 x 2 x 20 

= 1280 gr 

2 

 Jadi berat emas seluruhnya adalah 1280 gram 1 

 b. Biaya = berat emas x harga emas  

          = 1280 x 80000 

          = 102400000 

2 
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 Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menghias istana adalah  

Rp 102.400.000,00 

1 

4. 
Diketahui:  

Kolam berbentuk jajargenjang: a = 5 m, t = 6 m 

Banyak kolam = 5 

Biaya pakan dalam sehari = Rp 800,00 m2 

Ditanya: 

Biaya pakan ikan dalam sebulan = …..? 

2 

 
Penyelesaian: 

Luas kolam = a x t = 5 x 6 = 30 m2 

Luas seluruh kolam = 5 x 30 = 150 m2 

2 

 Biaya pakan dalam sehari = Luas seluruh kolam x biaya pakan 

                                                = 150 x 500 

                                                = 75000 

2 

 Biaya pakan ikan dalam sebulan = 30 x 75000 

                                                           = 2250000 

2 

 Jadi biaya pakan ikan dalam sebulan adalah Rp 2.250.000,00 2 

5 Diketahui: 

Keliling = 120 m 

p : l = 7 : 3 

Ditanya: 

Luas = ……? 

2 

Penyelesaian: 

Misal: p = 7x, l = 3x 

K = 2 (p + l) 

120 = 2 (7x + 3x) 

2 
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120 = 20x 

x = 6 

p = 7x = 7.6 = 42 m 

l = 3x = 6.3= 18 m 

2 

L = p . l = 42 . 18 = 756 m2 2 

Jadi luas peternakan Pak Soni adalah 756 m2 2 

6 Diketahui: 

Lapangan: p = 60 m, l = 40 m 

Lebar jalan = 3 m 

Biaya = Rp 30.000,00/m2 

Ditanya: 

a. Luas jalan = ………? 

b. Biaya pengaspalan jalan = …………? 

1 

Penyelesaian: 

Luas lapangan = p x l = 60 x 40 = 2400 m2 
2 

Luas keseluruhan = p x l = 66 x 46 = 3036 m2 1 

a. Luas jalan = Luas keseluruhan – luas jalan 

= 3036 – 2400 

= 636 m2 

2 

Jadi luas jalan yang di pinggir lapangan adalah 636 m2 1 

b. Biaya pengaspalan = Luas jalan x biaya 

= 636 x 30000 

= 19.080.000 

2 

Jadi Biaya seluruh pengaspalan jalan adalah R p19.080.000,00 1 

7 Diketahui: 

Pagar: p = 16 m, l = 12 m 

Bangunan: persegi panjang, p = 6 m, l = 12 -3 = 9 m 

                        Jajargenjang, a = 9 m, t = 5 m  

Ditanya:  

Luas halaman = ……………….? 

2 

Penyelesaian: 
2 
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Luas keseluruhan = p x l = 16 x 12 = 192 m2 

Luas bangunan = L persegi panjang + L jajargenjang 

= p x l + a x t 

= 6 x 9 + 5 x 9 

= 54 + 45 

= 99 m2 

3 

Luas halaman = Luas keseluruhan – Luas bangunan 

= 192 – 99 

= 93 m2 

2 

Jadi luas halaman rumah pak anto adalah 93 m2 1 

8 Diketahui: 

Kain: p = 3 m = 300 cm, l = 1 m = 100 cm 

Persegi: s = 40 cm 

Jajargenjang: a = 200 cm, t = 70 cm 

Ditanya:  

Sisa kain = …………? 

1 

Penyelesaian: 

Luas kain = p x l = 300 x 100 = 30000 cm2 

1 

Luas 2 persegi = 2 x s x s = 2 x 40 x 40 = 3200 cm2 2 

Luas jajargenjang = a x t = 200 x 70 = 14000 cm2 2 

Sisa kain = Luas kain – Luas 2 persegi – Luas jajargenjang 

= 30000 – 14000 – 3200 

= 12800 cm2 

3 

Jadi sisa kain yang tidak dipergunakan oleh siswa adalah 12800 

cm2 
1 

9 Diketahui: 

K = 60 m 

Harga rumput setiap 1 m2 = Rp12.000,00 

Ditanya:  

Biaya total =………….? 

2 

Penyelesaian: 

K = 4 s 

2 
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60 = 4 . s 

s = 60 : 4 

s = 15 m 

L = s2 = 152 = 225 m2 2 

Biaya total = L x harga setiap 1 m2 

= 225 x 12000 

= 2700000 

2 

 Jadi biaya total pemasangan rumput taman adalah Rp2.700.000,00 2 

10 
Diketahui: 

Dinding: p = 15 m, l = 8 m 

Sekaleng cat = 20m2 

Ditanya: 

Banyak ember cat = ……………? 

2 

Penyelesaian: 

Luas dinding = 15 x 8 = 120 m2 

3 

������ ����� =
���� �������

20
=

120

20
= 6 

3 

Jadi dibutuhkan 6 ember cat untuk mengecat dinding tersebut  2 

 
Total 100 
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Hasil Tes Uji Coba 
No 

Absen 
Nama Score (X) Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Happy 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 93 
22 Yosephine C Tasya 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 93 
10 Alissia Dias A 10 10 10 10 10 10 10 9 3 10 92 
19 Sherina Widya 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 91 

20 Sulthan Imani A 10 10 10 10 7 5 10 10 7 10 89 

21 Tria Kusuma W 10 9 10 10 8 4 10 9 10 8 88 

5 Bella Andira S 10 10 2 6 8 8 10 9 4 10 77 

6 Chandra Zia A 10 10 10 2 10 3 6 7 6 10 74 

23 Zaqia Nailatun N 10 10 7 10 10 2 3 9 5 5 71 

14 Noor M Ghozali 10 10 5 6 10 1 6 5 5 9 67 

15 Rachmad Syaifullah 10 6 3 10 4 0 10 3 10 10 66 

7 Fatchiatuz Zahra 10 10 2 10 10 2 9 2 2 5 62 

11 Kristina Anindya N 10 10 5 8 10 1 5 3 2 5 59 

2 Anisa Isnaini Putri 10 10 7 10 10 1 5 0 0 5 58 

8 Filingga Gardaruna 6 10 0 10 10 0 2 7 10 0 55 

17 Rosyifa Aura S 2 8 0 10 0 2 10 2 10 10 54 

3 Ardiyanti Mahardika 2 2 10 10 0 0 10 5 10 2 51 

9 Galang Dicky S 7 5 10 10 6 0 2 5 5 0 50 

16 Rivaldo Ardian Hafizh 6 4 5 10 5 0 0 5 10 5 50 

4 Aribowo H S 4 0 8 10 0 2 2 0 8 10 44 

12 Meirza Luthfi P 2 5 7 10 10 0 5 5 0 0 44 

13 M Fahmi Z R 8 4 6 2 2 1 4 8 6 0 41 

18 Salma Putri Yuliani 7 7 4 10 2 0 0 7 0 2 39 
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REKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA  

TES SOAL CERITA 

 

Butir 
Validitas Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda Keputusan 

Rxy Kriteria Rhitung Kriteria P Kriteria DP Kriteria dipakai 
1 0.754 Valid 

0.728 
 

Tes 
Reliabel 

0.809 Mudah 0.418 Baik Dipakai 
2 0.752 Valid 0.783 Mudah 0.413 Baik Dipakai 
3 0.559 Valid 0.657 Sedang 0.274 Cukup Dipakai 
4 0.419 Tidak Valid 0.887 Mudah 0.021 Jelek Tidak 
5 0.639 Valid 0.704 Mudah 0.423 Baik Dipakai 
6 0.737 Valid 0.283 Sukar 0.451 Baik Dipakai 
7 0.719 Valid 0.639 Sedang 0.470 Baik Dipakai 
8 0.696 Valid 0.609  Sedang 0.436 Baik Dipakai 
9 0.333 Tidak Valid 0.591 Sedang 0.155 Jelek Tidak 
10 0.640 Valid 0.604 Sedang 0.539 Baik Dipakai 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

��� =
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{� ∑ �� − (∑ �)�}{� ∑ �� − (∑ �)�}
 

Keterangan: 

���  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  
∑ � : Jumlah skor tiap butir soal  
∑ Y : Jumlah skor total  
∑ �� : Jumlah kuadrat skor butir soal  
∑ �� : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika r�� > r����� maka butir soal dikatakan valid. 

 

Perhitungan: 

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

No. Kode X Y X2 Y2 XY 
1 UC-01 10 93 100 8649 930 
2 UC-02 10 58 100 3364 580 
3 UC-03 2 51 4 2601 102 
4 UC-04 4 46 36 2116 276 
5 UC-05 10 77 100 5929 770 
6 UC-06 10 74 100 5476 740 
7 UC-07 10 62 100 3844 620 
8 UC-08 6 55 36 3025 330 
9 UC-09 7 50 49 2500 350 
10 UC-10 10 92 100 8464 920 
11 UC-11 10 59 100 3481 590 
12 UC-12 2 44 4 1936 88 
13 UC-13 8 41 64 1681 328 
14 UC-14 10 67 100 4489 670 
15 UC-15 10 66 100 4356 660 
16 UC-16 6 50 36 2500 300 
17 UC-17 2 54 4 2916 108 
18 UC-18 7 39 49 1521 273 
19 UC-19 10 91 100 8281 910 
20 UC-20 10 89 100 7921 890 
21 UC-21 10 88 100 7744 880 
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22 UC-22 10 93 100 8649 930 
23 UC-23 10 71 100 5041 710 

Jumlah 184 1510 1682 106484 12955 

Kuadrat 34596 2280100       
 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

��� =
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{� ∑ �� − (∑ �)�}{� ∑ �� − (∑ �)�}
 

=
(24)(12955) − (184)(1544)

�{(24)(1682) − 34596}{(24)(106484) − 2280100)}
 

= 0,754 

Diperoleh Pada taraf nyata 5% dan N = 25 diperoleh rtabel = 0,423. 

Karena r�� > r����� maka butir soal nomor 1 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

 

Rumus: 

��� = �
�

(� − 1)
� �1 −

∑ ��
�

��
�

� 

Keterangan: 

��� : reliabilitas tes secara keseluruhan 

� : banyaknya item 

∑ ��
� : jumlah varians skor tiap-tiap item  

∑ �� : varians total 

 

Dengan rumus varians (��): 

�� =
∑ �� −

(∑ �)�

�
�

 

Keterangan:  

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

N: jumlah peserta tes 

 

Kriteria 

Jika r�� > r����� maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

��
� =

∑ �� −
(∑ �)�

�
�

=
1682 −

34596
24

24
= 8,08 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai ∑ ��
� = 115,08 

��
� =

∑ �� −
(∑ �)�

�
�

=
106484 −

2280100
24

24
= 334,05 
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Jadi, 

��� = �
�

(� − 1)
� �1 −

∑ ��
�

��
�

� = �
24

(24 − 1)
� �1 −

115,08

334,05
� = 0,73 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 24 diperoleh rtabel = 0,4132. 

Karena r�� > r����� maka instrument tes tersebut reliabel. 
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Nomor 1 

No X 

1 10 
2 10 
3 10 
4 10 
5 10 
6 10 
7 10 
8 10 
9 10 

10 10 
11 10 
12 10 
13 10 
14 10 
15 6 
16 2 
17 2 
18 7 
19 6 
20 4 
21 2 
22 8 
23 7 

Jumlah 184 

 

���� =
�����ℎ ���� ����� ������� ��� ���� ����� ����

�����ℎ ������� ����� ���� ��������� ���
 

 

������� ��������� (��) =
����

���� �������� ���� ����� ����
 

Klasifikasi indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut. 

(4) Soal dengan TK = 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

(5) Soal dengan TK = 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

(6) Soal dengan TK = 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 
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Perhitungan: 

���� =
184

24
= 8,0 

������� ��������� (�� ) =
����

���� �������� ���� ����� ����
=

8,0

10
= 0,80 

 Diperoleh tingkat kesukaran butir soal nomor 1 yaitu 0,80. Soal tersebut 

tergolong soal yang mudah. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1 

Kelompok Atas 

No Kode Skor Butir (X) Skor Total (Y) 

1 U - 1 10 93 

2 U - 22 10 93 

3 U – 10 10 92 

4 U - 19 10 91 

5 U - 20 10 89 

6 U - 21 10 88 

7 U - 5 10 77 

8 U - 6 10 74 

9 U - 23 10 71 

10 U - 14 10 67 

11 U – 15 10 66 

 Jumlah 110 901 

 

Kelompok Bawah 

No Kode Skor Butir (X) Skor Total (Y) 

1 U - 11 10 59 

2 U - 2 10 58 

3 U - 8 6 55 

4 U - 17 2 54 

5 U - 3 2 51 

6 U - 9 7 50 

7 U - 16 6 50 

8 U - 4 4 44 

9 U - 12 2 44 

10 U - 13 8 41 

11 U - 18 7 39 

 Jumlah 64 547 
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Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi pada butir soal uraian adalah: 

� =

��
��

−
��
��

���� �������� ����
=

�� − ��

���� �������� ���� 

Keterangan: 

D = daya beda soal, 

JA = banyaknya siswa kelompok atas, 

JB = banyaknya siswa kelompok bawah, 

BA = total nilai pada butir soal dari siswa kelompok atas, 

BB = total nilai pada butir soal dari siswa kelompok bawah, 

PA = proporsi jawaban benar dari siswa kelompok atas, 

PB = proporsi jawaban benar dari siswa kelompok bawah.Kategori Daya Beda: 

Indeks Diskriminasi (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Hasil perhitungan untuk butir soal nomor 1: 

� =

��
��

−
��
��

���� �������� ����
=

110
110

−
64

110
10

= 0,42
 

Diperoleh daya pembeda butir soal nomor 1 yaitu 0,42. Soal nomer 1 memiliki 

daya pembeda yang tergolong baik. 
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DAFTAR NILAI UAS GANJIL 2012/2013 SISWA KELAS VII C  

(KELAS EKSPERIMEN) 

No Nama Siswa Nilai 

1 Abel Larasati Sholicha Dynanti 84 

2 Achmad Rifqi Budiman 81 

3 Aida Nurul Azjuba 81 

4 Alba Pramadani Azizan Haryanto 78 

5 Amaliya Fairuz Syakila 77 

6 Berlianna Adjeng Hapsari 88 

7 Cholid Haydar Munawir Al Maghfur 78 

8 Dhea Rifah Amalia 81 

9 Dimas Okta Pratama 78 

10 Farrah Ayu Islamey 80 

11 Febrita Dyaning Ratri 81 

12 Febryco Kemal Ashsiddiqicorlyno 81 

13 Firdya Nadia Silmi 86 

14 Joko Prasetyo 81 

15 Malida Anamroe 81 

16 Maulina Erza Safitri 78 

17 Maya Aulia 81 

18 Mohamad Yustisa Ibrahim 78 

19 Monica Dian Stefany 81 

20 Muhammad Taffarel Haykal 86 

21 Nadif Ferdiansyah 78 

22 Noveka Dewantari 77 

23 Vinandio Distya Pahlevi Thasa 76 

24 Zata Sabrina El Suffa 90 

 

 

Lampiran 13 



100 
 

 

 

DAFTAR NILAI UAS GANJIL 2012/2013  SISWA KELAS VIID  

(KELAS KONTROL) 

No Nama Siswa Nilai 

1 Abdul Aziz Atsamary 83 

2 Adnan Nurpratama Luniardaya 75 

3 Calysta Eka Suci 80 

4 Dien Azizah 80 

5 Dimas Aditya Dwi Setiawan 77 

6 Donny Cahyo Nugroho 75 

7 Ega Prabandari Kusuma 82 

8 Ghinaa Amadea Hanindityasari 85 

9 Helmy Lazuardi Putra Ichsany 78 

10 Ilham Rahmat Saputro 80 

11 Nabila Choirunnisa 78 

12 Nabila Salma Imanina 81 

13 Nadia Jihan Pratiwi 80 

14 Nadira Astuti Lestari 88 

15 Naufal Febrian 80 

16 Regiana Dzita Nurlaela 86 

17 Reivan Faiq Salam 78 

18 Rosa Paramitha 78 

19 Salsabila Nandira Nugroho 81 

20 Sherina Nirmala Dewi Fattah 77 

21 Thufaila Dea Safira 78 

22 Tsania Maulina Salsabilla 83 

23 Yovita Dwi Febriyanti 75 

24 Zulfikar Malik Azis 78 
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UJI NORMALITAS DATA DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 90 

nilai minimum 76 

rentang 14 

banyak kelas 5,55 = 6 

panjang kelas 2,33 = 3 

rata-rata 80,88 

simpangan baku 3,62 

jumlah data 24 

 

Uji Normalitas Data Akhir menggunakan Uji Chi Kuadrat 

No 
Kelas 

Interval 
Batas 
Kelas Z 

Peluang 
Z 

Luas 
kelas 

Ei Oi χ2 

1 75 – 77 74.5 -1.76 0.4611 0.1364 3.2724 3 0.0227 

2 78 – 80 77.5 -0.93 0.3247 0.2834 6.8021 7 0.0058 

3 81 – 83 80.5 -0.10 0.0413 0.2248 5.3951 9 2.4087 

4 84 – 86 83.5 0.73 0.2661 0.1740 4.1767 3 0.3315 

5 87 – 89 86.5 1.56 0.4401 0.0513 1.2323 1 0.0438 

6 90 – 92 89.5 2.39 0.4915 0.0079 0.1889 1 3.4814 

92.5 3.22 0.4993     
 

∑ χ2
  = 6,29 

 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ2 hitung  χ2
tabel. 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai χ2 hitung diperoleh 6,29. 

Dengan N = 2,  dk = k-3 = 6-3 = 3, diperoleh χ2 tabel adalah 7,81. 

Karena χ2 hitung  χ2
tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA DATA AWAL 

KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 88 

nilai minimum 75 

Rentang 13 

banyak kelas 5,55 = 6 

panjang kelas 2,17 = 3 

rata-rata 80,33 

simpangan baku 3,34 

jumlah data 24 

 

Uji Normalitas Data Akhir menggunakan Uji Chi Kuadrat 

No 
Kelas 

Interval 
Batas 
Kelas Z 

Peluang 
Z 

Luas 
kelas 

Ei Oi χ2 

1 75 – 77 74.5 -1.74 0.4594 0.1579 3.7895 4 0.0117 

2 78 – 80 77.5 -0.85 0.3015 0.2816 6.7596 8 0.2276 

3 81 – 83 80.5 0.05 0.0199 0.3082 7.3977 8 0.0490 

4 84 – 86 83.5 0.95 0.3281 0.1393 3.3425 3 0.0351 

5 87 – 89 86.5 1.84 0.4674 0.0296 0.7093 1 0.1192 

6 90 – 92 89.5 2.74 0.4969 0.0029 0.0703 0 0.0703 

92.5 3.64 0.4999     
 

∑ χ2 = 0,51 
 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ2 hitung  χ2
tabel. 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai χ2 hitung diperoleh 0,51. 

Dengan N = 2,  dk = k-3 = 6-3 = 3, diperoleh χ2 tabel adalah 7,81. 

Karena χ2 hitung  χ2
tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

� =  
������� ��������

������� ��������
=  

13,07

11,19
= 1,17 

 
Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung = 1,17. 

Untuk dk pembilang = 24 – 1 = 23, dk penyebut = 24 – 1 = 23, dan                       

α = 5%,diperoleh Ftabel = 2,01. 

Karena Fhitung < Ftabel maka Ho diterima .  

Artinya kedua kelas memiliki varians yang sama atau homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

Ho: σ1
2 = σ2

2 (Kedua kelas memiliki varians sama atau homogen) 

H1:  σ1
2 ≠ σ2

2 (Kedua kelas memiliki varians berbeda atau tidak homogen) 
 
Kriteria Pengujian hipotesis Ho ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel dengan α = 5%  
 
Pengujian Hipotesis: 
 

Kelas VII C VII D 

jumlah 1941 1928 

N 24 24 

rata-rata 80.88 80.33 

S2 13.07 11.19 

S 3.62 3.34 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA 

Hipotesis: 

H �: μ� = μ� (rata-rata nilai matematika kelas eksperimen sama dengan rata-rata 

nilai matematika kelas kontrol) 

H�: μ� ≠ μ � (rata-rata nilai matematika kelas eksperimen berbeda dengan rata-rata 

nilai matematika kelas kontrol). 

Maka untuk menguji hipótesis akan digunakan rumus: 

� =
��
���− ��

���

� �
1
��

+
1
��

 dengan �� =
(�� − 1)��

� + (�� − 1)��
�

�� + � � − 2
 

(Sudjana, 2005:239) 

dengan, 

��
���     = nilai matematika ujian semester 1 kelompok eksperimen, 

��
���     =  nilai matematika ujian semester 1 kelompok control, 

��     =  banyaknya subjek kelompok eksperimen, 

��     =  banyaknya subjek kelompok control, 

��     =  simpangan baku kelompok eksperimen, 

s�     =  simpangan baku kelompok control, 

s       =  simpangan baku gabungan. 

Dengan kriteria pengujian : H � diterima jika −������ < ������� < ������  dengan 

derajat kebebasan dk = n� + n � − 2 dan H � ditolak untuk harga t lainnya. 
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Perhitungannya sebagai berikut. 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 
1941 1928 

n 
24 24 

� ̅
80.88 80.33 

s2 
13.07 11.19 

s 
3.62 3.34 

 

�� =
(24 − 1)13,07 +(24 − 1)11,19

24 − 24 − 2
 

= 12,13 

�  = 3,48 

Sehingga 

� =
80,88 − 80,33

3,48��
1

24
� + �

1
24

�

 

   = 0,539 

Dari perhitungan di atas diperoleh  ������� = 0,539 , sedangkan dengan α = 5% 

dan �� = (24 + 24 − 2) = 46 , maka diperoleh ������ = 2,02.                     

Karena  −������ < ������� < ������, H0 diterima. Jadi rata-rata nilai matematika 

kelas eksperimen sama dengan rata-rata nilai matematika kelas kontrol. 
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Penggalan Silabus 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama  

Mata pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 

Kelas   : VII  

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator  Jenis 

Kegiatan 

PENILAIAN 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Jenis 

Tes 

Bentuk 

Tes 

Contoh 

Instrumen 

8.1 Mengidentifikasi 
sifat-sifat persegi, 
persegi panjang, 
jajar genjang, 
belah ketupat, dan 
layang-layang. 

 
 
 
 
 
 
 

 Sifat-sifat 
persegi 

 Sifat-sifat 
persegi 
panjang 

 Sifat-sifat 
jajargenjang 

 

 

 

 

 Menentukan 
sifat-sifat 
persegi dengan 
bantuan CD 
pembelajaran  

 Menentukan 
sifat-sifat 
persegi panjang 
berbantuan CD 
pembelajaran 

 Menentukan 
sifat-sifat 
jajargenjang 
berbantuan CD 
pembelajaran 

8.1.1 Menentukan 
sifat-sifat 
persegi 

8.1.2 Menentukan 
sifat-sifat 
persegi panjang 

8.1.3 Menentukan 
sifat-sifat 
jajargenjang 

8.1.4 Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan sifat-
sifat persegi, 
persegi 

- Tanya 

jawab 

- Diskusi 

kelompok 

- Tes 

individu 

 

 

 

- Kuis 

- Tes 

tertulis 

 

 Uraian 
singkat 

 Uraian 
bebas 
/Essay 

 

Pada persegi 

dengan 

diagonal AC 

dan BD yang 

berpotongan 

di titik O. 

Tentukan  

besar    

   AOB  

+      DCO 

2x40’ Media: 

 Lembar 
Kerja 

 CD 
Pembela
jaran 

Sumber 

Bahan: 

 BSE 
matemat
ika SMP 
kelas 
VII 

Lampiran 19 
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 Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan sifat-
sifat persegi, 
persegi panjang, 
dan jajargenjang 
berbantuan CD 
pembelajaran 

panjang, dan 
jajargenjang 

 

 

 

 

 

(Nuhari
ni, 
2008) 
 

 

8.2 Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segi 

empat serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

 Keliling dan 
luas persegi 

 Keliling dan 
luas persegi 
panjang 

 Keliling dan 
luas 
jajargenjang 

 Menentukan 
rumus keliling 
dan luas persegi 
dengan bantuan 
CD 
pembelajaran  

 Menentukan 
rumus keliling 
dan luas persegi 
panjang dengan 
bantuan CD 
pembelajaran 

 Menentukan 
rumus keliling 
dan luas 
jajargenjang 
dengan bantuan 
CD 
pembelajaran 

 Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan keliling 

8.2.1 Menentukan 
keliling dan 
luas persegi 

8.2.2 Menentukan 
keliling dan 
luas persegi 
panjang 

8.2.3 Menentukan 
keliling dan 
luas 
jajargenjang 

8.2.4 Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan keliling 
dan luas 
persegi, persegi 
panjang, dan 
jajargenjang 
 

- Tanya 

jawab 

- Diskusi 

kelompok 

- Tes 

individu 

 

- Kuis 

- Tes 

tertulis 

 

 Uraian 
singkat 

 Uraian 
bebas 
/Essay 

 

Sebuah 

persegi 

memiliki luas 

144cm
2
. 

Tentukan 

keliling 

persegi 

tersebut! 

2X40’ Media: 

 Lembar 
Kerja 

 CD 
Pembela
jaran 

Sumber 

Bahan: 

 BSE 
matemat
ika SMP 
kelas 
VII 
(Nuhari
ni, 
2008) 
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dan luas persegi, 
persegi panjang, 
dan jajargenjang 
 

 Penerapan 

persegi, 

persegi 

panjang, dan 

jajargenjang 

pada 

kehidpan 

sehari-hari 

 Bersama-sama 
menyelesaiakan 
permasalahan 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
persegi, persegi 
panjang dan 
jajargenjang 

 Menyelesaikan 
permasalahan 
yang 
berhubungan 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari 
secara 
berkelompok dan 
individu 

8.2.5    Menyelesaikan 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari 

- Tanya 

jawab 

- Diskusi 

kelompok 

- Tes 

individu 

 

- Kuis 

- Tes 

tertulis 

 

 Uraian 
singkat 

 Uraian 
bebas 
/Essay 

 

Sawah pak 

herman 

berbentuk 

persegi 

panjang. Luas 

sawah 

tersebut 

adalah 150 m
2 

 

Jika panjang 

sawah 

tersebut 

adalah 25 m, 

tentukan 

keliling dari 

sawah 

tersebut! 

2X40’ Media: 

 Lembar 
Kerja 

 CD 
Pembela
jaran 

Sumber 

Bahan: 

 BSE 
matemat
ika SMP 
kelas 
VII 
(Nuhari
ni, 
2008) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-1 

 
  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat-sifat persegi, persegi panjang, jajar 

genjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

Indikator :    

- Menentukan sifat-sifat persegi 

- Menentukan sifat-sifat persegi panjang 

- Menentukan sifat-sifat jajargenjang 

- Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran siswa 

mampu: 

- Menentukan sifat-sifat persegi 

- Menentukan sifat-sifat persegi panjang 

- Menentukan sifat-sifat jajargenjang 

- Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang. 

II. Materi Pokok 

- Persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

III. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

IV. Model Pembelajaran 

- SAVI 

 

Lampiran 20 
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V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 
Kegiatan 

Komponen 

SAVI 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit A. Kegiatan Awal   

 Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

 Disiplin 

 Guru memberikan salam kepada siswa   

 Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang siswa 

diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran 

lebih bermanfaat 

 Religius 

 Guru mengecek kehadiran siswa   

 Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

 Disiplin 

 Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

  

 Guru menyampaikan bahwa materi pembelajaran 

kali ini adalah sifat-sifat segiempat 

  

 B. Kegiatan Inti   

10 menit Fase I: Teknik Persiapan   

 Guru mempersiapkan perlengkapan seperti CD 

Pembelajaran, lembar kerja maupun model persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang dari kertas yang 

nantinya digunakan sebagai alat bantu siswa dalam 

mengisi lembar kerja 

  

 Guru memberikan sugesti positif kepada siswa 

dengan menjelaskan tujuan dan  manfaat yang akan 

didapatkan setelah proses pembelajaran atau dengan 

menyatakan bahwa materi yang akan dipelajari 

termasuk materi yang sangat mudah 

  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

Siswa mampu menjelaskan kembali sifat-sifat yang 

ada pada persegi, persegi panjang dan jajar genjang, 

serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan 

Auditori  
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masalah yang ada. 

 Siswa diminta untuk mempelajari materi ini dengan 

baik karena materi ini sangat bermanfaat nantinya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Auditori  

 Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa 

Auditori Eksplorasi 

 Guru menyampaikan pada siswa bahwa pada 

pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang 

digunakan adalah model SAVI serta menjelaskan 

sistematika model SAVI 

  

 Sebelum memasuki materi yang akan dipelajari, guru 

menyampaikan kembali  beberapa materi prasyarat 

menggunakan CD pembelajaran 

  

 Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok berjumlah 3-4 orang 

Somatic  

25 menit Fase II: Tahap Penyampaian   

 Guru memberikan Lembar Kerja (LK) kepada 

masing-masing kelompok 

  

 Siswa diminta untuk menyelesaikan LK secara 

berkelompok dan diharapkan dapat menemukan 

sifat-sifat dari persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang secara berkelompok 

Somatic, 

Intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

Elaborasi 

 Siswa diberikan waktu 25 menit untuk 

menyelesaikan lembar kerja yang ada. 

Somatic, 

Intelektual 

 

 Guru berkeliling untuk mengecek kinerja kelompok  Elaborasi 

 Setelah semua kelompok menyelesaikan LK, guru 

meminta kelompok tertentu untuk menyampaikan 

sifat-sifat dari persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang. 

Audiotori Percaya diri/ 

eksplorasi, 

elaborasi 

 Guru menanyakan kepada kelompok lain apakah ada 

pertanyaan 

 Eksplorasi 

 Setelah ketiga kelompok maju, guru memberikan 

konfirmasi dari sifat-sifat bangun yang dipelajari 

Visual, 

Auditori 

Konfirmasi 
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dengan menggunakan CD Pembelajaran Sifat-Sifat 

Segiempat 

15 menit Fase III: Tahap Pelatihan   

 Guru memberikan latihan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang melalui CD 

Pembelajaran Sifat-Sifat 

Visual, 

Auditori 

Elaborasi 

 Siswa diberikan 3 soal yang berkaitan dengan  sifat-

sifat persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. 

 Elaborasi 

 Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

Somatic, 

intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Beberapa siswa diminta untuk menyelesaikan dan 

menjelaskan penyelesaian dari masalah di depan 

kelas.  

Auditori Percaya diri/ 

elaborasi 

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

 Penghargaan 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil   

 Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

masing-masing. 

 Eksplorasi 

 Guru memberikan soal yang harus dikerjakan secara 

individu oleh siswa. 

Somatic, 

intelektual 

Tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Setelah selesai siswa diminta untuk mengoreksi 

pekerjaan siswa yang lain. 

 Kejujuran 

 Guru mendaftar nilai siswa dan memberikan umpan 

balik atas kinerja siswa 

 Konfirmasi 

5 menit C. Kegiatan penutup   

 Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, 

dan meminta salah seorang siswa menyampaikan 

hasil pembelajaran hari ini. 

Auditori Eksplorasi 

elaborasi 

 Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat 

siswa tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari 

 Konfirmasi 
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 Beberapa siswa diminta untuk memberikan penilaian 

tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya 

guru melengkapinya dengan melakukan penilaian 

dan refleksi dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Elaborasi 

Konfirmasi 

 Guru memeberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan  

memberikan penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

 Penghargaan/ 

konfirmasi 

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu tentang luas dan keliling persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang 

 konfirmasi 

 Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas 

 penghargaan 

 Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

  

 

V. Alat dan Bahan 

 Alat: 

- Papan tulis 

- Spidol 

- Laptop 

- LCD 

Bahan: 

- BSE Matematika dan Aplikasinya (Nuharini, 2008) 

- LK sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

- CD Pembelajaran Sifat-Sifat Segiempat 
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VI. Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 23 Maret 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                     NIM 4101409056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-2 

 
  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Indikator :    

1. Menentukan keliling dan luas persegi 

2. Menentukan keliling dan luas persegi panjang 

3. Menentukan keliling dan luas jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran siswa 

mampu: 

1. Menentukan keliling dan luas persegi 

2. Menentukan keliling dan luas persegi panjang 

3. Menentukan keliling dan luas jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

II. Materi Pokok 

- Persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

III. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

IV. Model Pembelajaran 

- SAVI 
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V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 
Kegiatan 

Komponen 

SAVI 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit D. Kegiatan Awal   

 Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

 Disiplin 

 Guru memberikan salam kepada siswa   

 Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang siswa 

diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran 

lebih bermanfaat 

 Religius 

 Guru mengecek kehadiran siswa   

 Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

 Disiplin 

 Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

  

 E. Kegiatan Inti   

10 menit Fase I: Teknik Persiapan   

 Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas dan keliling 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

  

 Guru memberikan sugesti positif kepada siswa 

dengan menjelaskan tujuan dan  manfaat yang akan 

didapatkan setelah proses pembelajaran atau dengan 

menyatakan bahwa materi yang akan dipelajari 

termasuk materi yang sangat mudah 

  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung keliling dan luas 

persegi, persegi panjang dan jajar genjang, serta 

mampu menerapkannya untuk menyelesaikan maslah 

yang ada. 

Auditori  

 Siswa diminta untuk mempelajari materi ini dengan 

baik karena materi ini sangat bermanfaat nantinya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Auditori  
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 Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa 

Auditori Eksplorasi 

 Guru menyampaikan pada siswa bahwa pada 

pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang 

digunakan adalah model SAVI 

  

 Sebelum memasuki materi yang akan dipelajari, guru 

menyampaikan kembali  beberapa materi prasyarat 

menggunakan CD Pembelajaran Luas dan Keliling 

Segiempat 

Auditori, 

visual 

 

25 menit Fase II: Tahap Penyampaian   

 Guru menyampaikan materi tentang keliling dan luas 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang melalui 

CD Pembelajaran Luas dan Keliling Segiempat 

Auditori, 

visual 

 

 Siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan 

yang terdapat pada CD Pembelajaran Luas dan 

Keliling Segiempat sehingga siswa bersama guru 

dapat menemukan rumus luas dan keliling bangun-

bangun tersebut 

Auditori, 

visual 

Eksplorasi 

 Siswa diminta untuk bertanya apabila masih ada 

yang belum dimengerti 

  

 Guru mengelompokkan siswa, setiap kelompok 

terdiri dari 4 orang. Siswa diminta untuk duduk 

menyesuaikan dengan kelompoknya 

Somatic  

 Setiap kelompok diminta untuk menggambar sketsa 

dari benda yang ada di sekitarnya yang menyerupai 

persegi, persegi panjang, atau jajargenjang. 

Somatic, 

Intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

Elaborasi 

 Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk 

menghitung keliling dan luas benda-benda yang telah 

mereka pilih. 

Somatic, 

Intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Guru berkeliling untuk mengecek kinerja kelompok 

dan memberikan pengarahan apabila masih ada 

kelompok yang kesulitan dengan tugas yang 

 Elaborasi 
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diberikan 

 Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas 

Audiotori, 

Visual 

Percaya diri/ 

eksplorasi, 

elaborasi 

 Jika diperlukan, guru memberikan konfirmasi untuk 

memperjelas hasil yang telah disampaikan 

Auditori konfirmasi 

15 menit Fase III: Tahap Pelatihan   

 Guru memberikan latihan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang melalui 

CD Pembelajaran Luas dan Keliling Segiempat 

Visual, 

Auditori 

Elaborasi 

 Guru memberikan 3 soal yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang. 

 Elaborasi 

 Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

Somatic, 

intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Beberapa siswa diminta untuk menyelesaikan dan 

menjelaskan penyelesaian dari masalah di depan 

kelas.  

Auditori Percaya diri/ 

elaborasi 

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

 Penghargaan 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil   

 Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

masing-masing. 

 Eksplorasi 

 Guru memberikan soal yang harus dikerjakan secara 

individu oleh siswa. 

Somatic, 

intelektual 

Tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Setelah selesai siswa diminta untuk mengoreksi 

pekerjaan siswa yang lain. 

 Kejujuran 

 Guru mendaftar nilai siswa dan memberikan umpan 

balik atas kinerja siswa. 

 Konfirmasi 

Kegiatan penutup   
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 Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, 

dan meminta salah seorang siswa menyampaikan 

hasil pembelajaran hari ini. 

Auditori Eksplorasi 

elaborasi 

 Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat 

siswa tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari. 

 Konfirmasi 

 Beberapa siswa diminta untuk memberikan penilaian 

tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya 

guru melengkapinya dengan melakukan penilaian 

dan refleksi dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Elaborasi 

Konfirmasi 

 Guru memeberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan  

memberikan penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

 Penghargaan/ 

konfirmasi 

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu tentang menyelesaiakan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. 

 konfirmasi 

 Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas. 

 penghargaan 

 Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang 

kelas. 

  

 

V. Alat dan Bahan 

 Alat: 

- Papan tulis 

- Spidol 

- Laptop 

- LCD 

Bahan: 
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- BSE Matematika Konsep dan Aplikasinya (Nuharini, 2008) 

- CD Pembelajaran Luas dan Keliling Segiempat 

 

VI. Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 2 April 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                    NIM 4101409056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-3 

 
  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Indikator :  Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan 

dengan persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran dengan model SAVI berbantuan CD pembelajaran 

siswa mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. 

II. Materi Pokok 

- Persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

III. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

IV. Model Pembelajaran 

- SAVI 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 
Kegiatan 

Komponen 

SAVI 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit F. Kegiatan Awal   

 Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

 Disiplin 

 Guru memberikan salam kepada siswa   

 Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang siswa 

diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran 

 Religius 
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lebih bermanfaat 

 Guru mengecek kehadiran siswa   

 Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

 Disiplin 

 Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

  

 Kegiatan Inti   

10 menit Fase I: Teknik Persiapan   

 Guru menyampaikan bahwa materi pembelajaran 

kali ini adalah tentang menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

persegi, persegi panjang dan jajargenjang. 

  

 Guru memberikan sugesti positif kepada siswa 

dengan menjelaskan tujuan dan  manfaat yang akan 

didapatkan setelah proses pembelajaran atau dengan 

menyatakan bahwa materi yang akan dipelajari 

termasuk materi yang sangat mudah 

  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, setelah 

pembelajaran kali ini siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan pada persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

Auditori  

 Siswa diminta untuk mempelajari materi ini dengan 

baik karena materi ini sangat bermanfaat nantinya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Auditori  

 Guru mempersiapkan perlengkapan seperti CD 

Pembelajaran dan perlengkapan yang akan 

digunakan dalam proses belajar mengajar nantinya 

  

 Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa 

Auditori Eksplorasi 

 Guru menyampaikan pada siswa bahwa pada 

pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang 

digunakan adalah model SAVI 
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 Sebelum memasuki materi yang akan dipelajari, guru 

menyampaikan kembali  beberapa materi prasyarat 

tentang keliling dan luas persegi, persegi panjang, 

dan jajargenjang menggunakan CD pembelajaran 

Auditori, 

visual 

 

25 menit Fase II: Tahap Penyampaian   

 Guru memberikan 2 contoh permasalahan pada 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang melalui CD 

pembelajaran 

Auditori, 

visual 

 

 Siswa diminta untuk menyimak dan menjawab 

beberapa pertanyaan yang terdapat pada CD 

pembelajaran sehingga siswa bersama guru dapat 

menemukan penyelesaian dari permasalahan 

Auditori, 

visual 

Eksplorasi 

 Siswa diminta untuk bertanya apabila masih ada 

yang belum dimengerti 

  

 Guru mengelompokkan siswa, setiap kelompok 

terdiri dari 4 orang. Siswa diminta untuk duduk 

menyesuaikan dengan kelompoknya 

Somatic  

 Setiap kelompok diminta untuk membuat 2 buah 

contoh permasalahan di lingkungan sekitar yang 

berkaitan dengan segiempat dan memberikan 

penyelesaiannya dari permasalahan itu sendiri 

Somatic, 

Intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

Elaborasi 

 Guru berkeliling untuk mengecek kinerja kelompok 

dan memberikan pengarahan apabila masih ada 

kelompok yang kesulitan dengan tugas yang 

diberikan 

 Elaborasi 

 Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas 

Audiotori, 

Visual 

Percaya diri/ 

eksplorasi, 

elaborasi 

 Kelompok yang lain diminta untuk memberikan 

tanggapan tentang hasil yang telah disampaikan 

  

 Jika diperlukan, guru memberikan konfirmasi untuk 

memperjelas hasil yang telah disampaikan 

Auditori konfirmasi 

15 menit Fase III: Tahap Pelatihan   
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 Guru memberikan latihan untuk menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan 

keliling persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 

melalui CD pembelajaran 

Visual, 

Auditori 

Elaborasi 

 Siswa diberikan 2  permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan konsep segiempat 

 Elaborasi 

 Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok 

Somatic, 

intelektual 

Kooperatif, 

tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Beberapa siswa diminta untuk menyelesaikan dan 

menjelaskan penyelesaian dari masalah di depan 

kelas 

Auditori Percaya diri/ 

elaborasi 

 Guru melengkapi hasil pekerjaan siswa apabila 

diperlukan 

Auditori Konfirmasi 

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

 Penghargaan 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil   

 Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

masing-masing. 

 Eksplorasi 

 Guru memberikan soal yang harus dikerjakan secara 

individu oleh siswa. 

Somatic, 

intelektual 

Tanggung 

jawab/ 

elaborasi 

 Setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan 

pekerjaan mereka kepada guru 

 Kejujuran 

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja siswa  Konfirmasi 

 Guru memberikan waktu sejenak kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan temannya apabila masih ada yang 

belum dimengerti 

  

5 menit Kegiatan penutup   

 Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, 

dan meminta salah seorang siswa menyampaikan 

hasil pembelajaran hari ini. 

Auditori Eksplorasi 

elaborasi 

 Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat  Konfirmasi 
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siswa tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari. 

 Beberapa siswa diminta untuk memberikan penilaian 

tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya 

guru melengkapinya dengan melakukan penilaian 

dan refleksi dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Elaborasi 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan  

memberikan penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

 Penghargaan/ 

konfirmasi 

 Guru menyampaikan bahwa selanjutnya adalah tes 

untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa 

tentang menyelesaikan permasalahan persegi, persegi 

panjang, dan jajargenjang dalam bentuk soal cerita. 

 konfirmasi 

 Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas. 

 penghargaan 

 Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang 

kelas. 

  

 

V. Alat dan Bahan 

 Alat: 

- Papan tulis 

- Spidol 

- Laptop 

- LCD 

Bahan: 

- BSE Matematika Konsep dan Aplikasinya (Nuharini, 2008) 

- CD Pembelajaran Aplikasi Segiempat dalam Kehidupan Sehari-hari 
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VI. Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 4 April 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                     NIM 4101409056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
Pertemuan ke-1 

  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat-sifat persegi, persegi panjang, jajar 

genjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

Indikator :    

1. Menentukan sifat-sifat persegi 

2. Menentukan sifat-sifat persegi panjang 

3. Menentukan sifat-sifat jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat persegi, persegi 

panjang, dan jajargenjang. 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran ekspositori siswa mampu: 

1. Menentukan sifat-sifat persegi 

2. Menentukan sifat-sifat persegi panjang 

3. Menentukan sifat-sifat jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat persegi, persegi 

panjang, dan jajargenjang. 

B.  Materi Belajar 

Bab 8: Segiempat 

Subbab: Sifat-sifat segiempat 

C.  Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Latihan soal 

D. Model Pembelajaran 

Ekspositori 

 

Lampiran 21 
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E.  Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan PKB/standar 
proses 

5 menit Kegiatan Awal  

 
Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

Disiplin 

 Guru memberikan salam kepada siswa  

 

Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang 

siswa diminta untuk memimpin doa agar 

pembelajaran lebih bermanfaat 

Religius 

 Guru mengecek kehadiran siswa  

 
Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

Disiplin 

 

Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

 

 
Guru menyampaikan bahwa materi pembelajaran 

kali ini adalah sifat-sifat segiempat 

 

70 menit Kegiatan Inti   

 

1. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat 

segiempat 

2. Guru memberikan contoh soal yang  

berkaitan dengan sifat-sifat segiempat 

3. Guru menjelaskan penyelesaian dari contoh 

soal yang diberikan 

Explorasi 

 

4. Guru memberikan latihan soal kepada siswa 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

untuk mengerjakan soal  

6. Siswa diperbolehkan berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan 

 
 
Motivasi/ 

Elaborasi 

 

 

7. Jika siswa telah selesai mengerjakan soal, 

siswa diminta untuk mengerjakan soal di 

depan kelas.  

8. Guru memeberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan hasil pekerjaannya 

kepada siswa yang lain 

 
keberanian dan 
percaya diri/ 
Konfirmasi 
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9. Guru memberikan tambahan untuk 

memperjelas jawaban dari siswa apabila 

diperlukan 

5 menit Kegiatan Penutup  

 

Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, 

dan meminta salah seorang siswa menyampaikan 

hasil pembelajaran hari ini. 

 

 
Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat 

siswa tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari 

 

 

Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian tentang pembelajaran yang dilakukan. 

Selanjutnya guru melengkapinya dengan melakukan 

penilaian dan refleksi dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 

 

Guru memeberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran 

dengan  memberikan penghargaan dan penguatan 

positif atas kinerja siswa dalam pembelajaran. 

 

 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu tentang luas dan keliling persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang 

 

 
Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas 

 

 
Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang 

kelas 

 

 
E. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media  : Papan tulis, spidol, dan lembar kerja siswa. 

2. References : Adinawan, Cholik and Sugijono. 2009. Math for Junior High 

School 1st Semester Grade VII. Jakarta:Erlangga. 
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VI. Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 1  April 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                    NIM 4101409056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
Pertemuan ke-2 

  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Indikator :    

1. Menentukan keliling dan luas persegi 

2. Menentukan keliling dan luas persegi panjang 

3. Menentukan keliling dan luas jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran ekspositori siswa mampu: 

1. Menentukan keliling dan luas persegi 

2. Menentukan keliling dan luas persegi panjang 

3. Menentukan keliling dan luas jajargenjang 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang 

B.  Materi Belajar 

Bab 8: Segiempat 

Subbab: Keliling dan Luas Segiempat 

C.  Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Latihan soal 

D. Model Pembelajaran 

Ekspositori 
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E.  Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

Kegiatan PKB/Standar 
Proses 

5 menit A. Kegiatan Awal  

 
Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

Disiplin 

 Guru memberikan salam kepada siswa  

 

Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang siswa 

diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran lebih 

bermanfaat 

Religius 

 Guru mengecek kehadiran siswa  

 
Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

Disiplin 

 

Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

 

70 menit Kegiatan Inti  

 

 
1. Guru menyampaikan aplikasi dari materi segiempat 

yang telah diajarkan sebelumnya 

2. Guru memberikan contoh permasalahan sehar-hari 

yang  berkaitan dengan materi segiempat 

3. Guru menjelaskan penyelesaian dari contoh soal 

yang diberikan 

 

Explorasi 

 

4. Guru memberikan latihan soal kepada siswa 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengerjakan soal  

6. Siswa diperbolehkan berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan 

 
 
Motivasi/ 

Elaborasi 

 

 

7. Jika siswa telah selesai mengerjakan soal, siswa 

diminta untuk mengerjakan soal di depan kelas.  

8. Guru memeberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya kepada siswa 

yang lain 

9. Guru memberikan tambahan untuk memperjelas 

 
keberanian 
dan percaya 
diri/ 
Konfirmasi 
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jawaban dari siswa apabila diperlukan 

5 menit Kegiatan Penutup  

 

Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, dan 

meminta salah seorang siswa menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

Eksplorasi 

elaborasi 

 
Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat siswa 

tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari. 

Konfirmasi 

 

Beberapa siswa diminta untuk memberikan penilaian 

tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya guru 

melengkapinya dengan melakukan penilaian dan 

refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Guru memeberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan  

memberikan penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

Penghargaan/ 

konfirmasi 

 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu tentang menyelesaiakan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan persegi, persegi 

panjang, dan jajargenjang. 

konfirmasi 

 
Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas. 

penghargaan 

 Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang kelas.  

 
F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media   : Papan tulis, spidol, dan lembar kerja siswa. 

2. Referensi : Adinawan, Cholik and Sugijono. 2009. Math for Junior High 

School 1st Semester Grade VII. Jakarta:Erlangga. 
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G.  Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 3 April 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                     NIM 4101409056 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
Pertemuan ke-3 

  Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 
    Mata Pelajaran : Matematika 
    Kelas  :     VII 
    Semester : 2 
    Alokasi waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Indikator :    

Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu mengaplikasikan konsep segiempat dalam kehidupan sehari-hari 

B. Materi Belajar 

Bab 8: Segiempat 

Subbab: Keliling dan Luas Segiempat 

C.  Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Latihan soal 

D. Model Pembelajaran 

Ekspositori 

E.  Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 
Proses 

10 menit Kegiatan Pendahuluan   

 
Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat waktu 

Disiplin 

 
Guru memberikan salam kepada siswa  

 
Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang siswa 

diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran lebih 

Religius 
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bermanfaat 

 
Guru mengecek kehadiran siswa  

 
Siswa diminta untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran dengan baik dan disiplin 

Disiplin 

 

Guru mengatur kondisi kelas apabila masih terdapat 

faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran tidak 

kondusif dan tidak efektif 

 

60 menit Kegiatan Inti  

 

 
1. Guru menyampaikan aplikasi dari materi 

segiempat yang telah diajarkan sebelumnya 

2. Guru memberikan contoh permasalahan sehar-

hari yang  berkaitan dengan materi segiempat 

3. Guru menjelaskan penyelesaian dari contoh soal 

yang diberikan 

Explorasi 

 

4. Guru memberikan latihan soal kepada siswa 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengerjakan soal  

6. Siswa diperbolehkan berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan 

 
 
Motivasi/ 

Elaborasi 

 

 

7. Jika siswa telah selesai mengerjakan soal, siswa 

diminta untuk mengerjakan soal di depan kelas.  

8. Guru memeberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya kepada siswa 

yang lain 

9. Guru memberikan tambahan untuk memperjelas 

jawaban dari siswa apabila diperlukan 

 
keberanian 
dan percaya 
diri/ 
Konfirmasi 

10 menit Penutup  

 

Bersama-sama peserta didik membuat rangkuman, 

dan meminta salah seorang siswa menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

Eksplorasi 

elaborasi 

 
Guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat siswa 

tentang  sifat-sifat bangun yang dipelajari. 

Konfirmasi 

 Beberapa siswa diminta untuk memberikan penilaian Elaborasi 
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tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya 

guru melengkapinya dengan melakukan penilaian dan 

refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Konfirmasi 

 

Guru memberikan umpan balik yang positif kepada 

siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan  

memberikan penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

Penghargaan/ 

konfirmasi 

 

Guru menyampaikan bahwa selanjutnya adalah tes 

untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa 

tentang menyelesaikan permasalahan persegi, persegi 

panjang, dan jajargenjang dalam bentuk soal cerita. 

konfirmasi 

 
Memberikan motivasi dan pujian  kepada siswa 

sebelum meninggalkan ruang kelas. 

penghargaan 

 
Memberikan salam sebelum meninggalkan ruang 

kelas. 

 

  
F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media  : Papan tulis, spidol, dan lembar kerja siswa. 

2. Referensi : Adinawan, Cholik and Sugijono. 2009. Math for Junior High 

School 1st Semester Grade VII. Jakarta:Erlangga. 

G. Penilaian 

- Penilaian Afektif  

- Evaluasi 

Semarang, 4 April 2013 

Mengetahui 

Guru Matematika      Guru Pengajar 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd.     Arif Fajar Ramadhan 

NIP 196207241987032003                                                     NIM 4101409056 
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SLIDE CD PEMBELAJARAN 

A. CD Pembelelajaran 1 

1. Slide 1-17 (Opening) 

   

2. Slide 18 (Cover) 

 

 

3. Slide 19-23 (Opening) 

    

 

4. Slide 24 (Kartun animasi pembukaan) 

 

 

 

 

Lampiran 22 
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5. Slide 25 (Mulai) 

 

 

6. Slide 26 (Prasyarat tentang sudut) 

 

 

7. Slide 27 (Prasyarat tentang sudut)  

 

 

8. Slide 28-29 (Prasyarat tentang pengertian segiempat dan jenis-jenis 

segiempat) 
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9. Slide 30 (Pertanyaan awal) 

 

 

10. Slide 31-33 (Contoh-contoh benda yang berbentuk persegi, persegi panjang, 

dan jajargenjang) 

   

 

 

11. Slide 34-35 (Berdiskusi dalam kelompok) 
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12. Slide 36-40 (Sifat-sifat dan pengertian jajargenjang) 
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13. Slide 41-45 (Sifat-sifat dan pengertian persegi panjang) 
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14. Slide 46-50 (Sifat-sifat dan pengertian persegi) 

 

15. Slide 51 (Menuju latihan soal) 
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16. Slide 52 (Contoh soal sifat-sifat jajargenjang) 

 

 

17. Slide 53 (Contoh soal sifat-sifat persegi panjang) 

 

 

18. Slide 54 (Contoh soal sifat-sifat persegi) 
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19. Slide 55 (Latihan soal) 

 

 

20. Slide 56 (Kuis) 

 

 

B. CD Pembelajaran 2 

1. Slide 1-17 (Opening) 

   

 



146 
 

 

 

2. Slide 18-22 (Opening) 

  

 

3. Slide 23 (Cover) 

 

 

4. Slide 24 (Animasi pengantar) 
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5. Slide 25-27 (Prasyarat tentang sifat jajargenjang, persegi panjang, dan 

persegi) 

 

 

6. Slide 28 (Animasi menuju materi) 

 

7. Slide 29-30 (Keliling dan luas persegi) 
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8. Slide 31-32 (Keliling dan luas persegi panjang) 

  

 

9. Slide 33-34 (Keliling dan luas jajargenjang) 

  

 

10. Slide 35-37 (Bekerja dalam kelompok) 

  



149 
 

 

 

 

11. Slide 38 (Menuju latihan soal) 

 

12. Slide 39-41 (Latihan soal keliling dan luas segiempat) 
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13. Slide 42 (Kuis)  

 

14. Slide 43 (Penutup) 

 

 

C. CD Pembelajaran 3 

1. Slide 1-3 (Opening dan Cover) 
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2. Slide 4-6 (Prasyarat tentang keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang) 

 

 

3. Slide 7 (Menuju soal cerita) 
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4. Slide 8-9 (Soal cerita dan penyelesaiannya) 

 

 

5. Slide 10-11 (Soal cerita dan penyelesainnya) 
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6. Slide 12-13 (Soal cerita dan penyelesainnya) 

 

 

7. Slide 14 (Berkelompok) 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

8. Slide 15 (Latihan soal) 

 

 

9. Slide 16-17 (Kunci jawaban latihan soal) 
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10. Slide 18 (Kuis) 

 

11. Slide 19-20 (Kunci jawaban kuis) 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu  : 30 menit 
Ayo ikuti petunjuknya dan jawab 

 semua pertnyaan yang ada..  

LEMBAR KEGIATAN 

PESERTA DIDIK (LKPD) 

- Buatlah potongan persegi panjang yang ukurannya sama dengan 

gambar persegi panjang  yang ada pada lembar kerja.  

- Pada potongan tersebut, gambar di kedua sisi dan beri nama sesuai 

dengan persegi panjang yang ada pada lembar kerja. 

MATERI POKOK  : Persegi, Persegi Panjang, dan Jajargenjang 

TUJUAN   : Dengan LKPD dan diskusi kelompok siswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat dari persegi, persegi panjang, 

dan jajar genjang 

 

 

Petunjuk 

PERSEGI PANJANG 

Lampiran 23 



157 
 

 

 

1. Dengan melipat atau menghimpitkan persegi panjang yang telah dipotong 

dengan persegi panjang pada lembar kerja, 

a. Tentukan pasangan sisi yang sejajar dan sama panjang! 

………………………………………………………………………………

…………………… 

b. Bagaimanakah ukuran sudut-sudutnya? 

………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. Dengan menghimpitkan titik B pada model dengan titik A pada lembar 

kerja, Bagaimanakah panjang kedua diagonalnya? 

………………………………………………………………………………

…………………… 

3. Dengan menghimpitkan titik A pada model dengan titik C pada lembar 

kerja, 

Maka panjang AO ….. OC dan panjang BO …… OD. 

4. Dengan melipat atau memutar model, 

a. Berapakah banyak simetri lipatnya? ………. 

b. Berapakah cara persegi panjang dapat menempati bingkainya? ………. 

 

Dari pertanyaan dan jawaban di atas, 

Sifat-sifat dari Persegi Panjang yaitu: 

 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………… 

f. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, ayo jawab semua pertanyaan untuk megetahui 

sifat-sifat dari PERSEGI PANJANG… 

Kesimpulan 
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- Buatlah potongan persegi yang ukurannya sama dengan gambar 

persegi  yang ada pada lembar kerja.  

- Pada potongan tersebut, gambar di kedua sisi dan beri nama sesuai 

dengan persegi yang ada pada lembar kerja. 

 

Petunjuk 

PERSEGI 
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1. Pada sisi dan sudut persegi 

Dengan melipat atau menghimpitkan persegi panjang yang telah dipotong 

dengan persegi panjang pada lembar kerja, 

a. Bagaimanakah panjang sisi-sisinya? 

……………………………………………………………………………… 

b. Bagaimanakah ukuran sudut-sudutnya? 

……………………………………………………………………………… 

2. Pada diagonal persegi 

a. Dengan menghimpitkan titik A pada model dengan titik C pada lembar 

kerja, Bagaimanakah panjang kedua diagonalnya? 

………………………………………………………………………… 

b. Dengan melipat model pada diagonalnya, bagaimanakah besar sudut yang 
dibagi oleh kedua diagonalnya? 
……………………………………………………………………….. 

3. Pada perpotongan kedua diagonal persegi 

Dengan menghimpitkan titik A pada model dengan titik C pada lembar kerja, 

a. Panjang AO ….. OC dan panjang BO …… OD. 

b. Bagaimanakah sudut yang dibentuk oleh perpotongan kedua diagonalnya? 

…………………………………………………………….. 

4. Dengan melipat atau memutar model, 

a. Berapakah banyak simetri lipatnya? ………. 

b. Berapakah cara persegi panjang dapat menempati bingkainya? ………. 

 

Dari pertanyaan dan jawaban di atas, 

Sifat-sifat dari Persegi yaitu: 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, ayo jawab semua pertanyaan untuk megetahui 

sifat-sifat dari PERSEGI… 

Kesimpulan 
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- Buatlah potongan jajargenjang yang ukurannya sama dengan gambar 

jajargenjang  yang ada pada lembar kerja.  

- Pada potongan tersebut, gambar di kedua sisi dan beri nama sesuai 

dengan jajargenjang yang ada pada lembar kerja. 

Petunjuk 

JAJARGENJANG 
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1. Dengan melipat atau menghimpitkan jajargenjang yang telah dipotong 

dengan persegi panjang pada lembar kerja, 

a. Bagaimanakah sisi-sisi yang berhadapan pada jajargenjang? 
……………………………………………………………………………… 

b. Bagaimanakah sudut-sudut yang berhadapan pada jajargenjang? 
……………………………………………………………………………… 

2. Dengan menghimpitkan titik A pada model dengan titik C pada lembar 

kerja, maka panjang AO ….. OC dan panjang BO …… OD. 

3. Dengan menghimpitkan titik A pada model ke titik B pada lembar kerja, 

titik D pada model dengan titik C pada lembar kerja,  

Bagaimanakah jumlah besar dua sudut yang berdekatan? 

…………………………………………………………………………….. 

4. Dengan melipat atau memutar model, 

a. Berapakah banyak simetri lipatnya? ………. 

b. Berapakah cara persegi panjang dapat menempati bingkainya? ………. 

 

Dari pertanyaan dan jawaban di atas, 

Sifat-sifat dari Persegi yaitu: 

 
1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, ayo jawab semua pertanyaan untuk megetahui 

sifat-sifat dari JAJARGENJANG… 

Kesimpulan 



162 
 

 

SOAL KUIS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 



163 
 

 

 

KUNCI JAWABAN KUIS I 

No Jawaban Skor 
1 Diketahui: 

Panjang AB = (6x – 3) m 

Panjang BC = (5x – 10) m  

Panjang CD = (4x + 5) m 

Ditanya: 

Panjang AB dan BC yang sebenarnya? 

2 

Penyelesaian: 

AB =  CD 

(6x – 3) = (4x + 5) 

2x =  8 

x =  4 

4 

Panjang AB = (6x – 3) m = 21 m 

Panjang BC = (5x – 10) m = 10 m 

 

4 

Jumlah 10 
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SOAL KUIS II 
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KUNCI JAWABAN KUIS II 

 

No Jawaban Skor 
1 Diketahui: 

Luas persegi  625 cm2 

Ditanya: 

Keliling persegi? 

2 

Penyelesaian: 

L = s2  

625 = s2 

s = 25 cm 

4 

K = 4 s 

   =  4 . 25 

   =  100 cm 

3 

Jadi Keliling ubin tersebut adalah 100 cm 1 

Jumlah 10 

2 Diketahui: p : l = 3 : 1,  

                  K  = 80 m 

Ditanya: Luas tanah? 

1 

Penyelesaian: 

K =  2(p + l) 

80 = 2(3x + x) 

80 =  8x 

x = 10 

3 

p  = 3x = 30 m 

l = x = 10 m 

2 

L =  p . l =  30 . 10 =  300 m2 3 

Jadi luas tanah Pak Toni adalah  300 m2 1 

Jumlah 10 
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SOAL KUIS III 
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KUNCI JAWABAN SOAL KUIS III 

No Jawaban Skor 
1 Diketahui: 

 

Ditanya: 

Luas jalan ……? 

2 

Penyelesaian: 

Luas lapangan = p x l  

                          = 24 m x 15 m 

                          = 360 m2 

2 

 Luas keseluruhan = p x l 

                                = 30 m x 21 m 

                                = 620 m2 

 

3 

Luas jalan = L keseluruhan – L lapangan  

                  = 620 – 360 

                  = 260 m2 

2 

Jadi luas jalannya adalah 260 m2 1 

Jumlah 10 

2 Diketahui:  

Persegi panjang:  p = 30 m, l = 8 m 

1 kaleng = 20 m2 

Harga 1 kaleng = Rp20.000,00 

Ditanya: Total biaya….? 

1 

Penyelesaian: 

Luas tembok = 30 m x 8 m 

                       = 240 m2 

3 
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Jumlah kaleng = Luas tembok : 20 m2 

                             = 240 m2 : 20 m2 

                             = 12  

3 

Total biaya =  Jumlah kaleng x harga  

                 = 12 x 20000 

                 = 240000  

2 

Jadi total biaya untuk mengecat dindinga adalah 

Rp240.000,00. 

1 

Jumlah 10 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS EKSPERIMEN 

MODEL SAVI BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Maret 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 1 (Satu) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Fase I: Teknik Persiapan        

 Guru memberikan sugesti positif kepada 
siswa 

√      √ 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dimana siswa dapat menjelaskan kembali 
sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang serta menerapkannya untuk 
menyelesaiakan masalah 

√      √ 

 Guru memberikan pertanyaan untuk 
merangsang rasa ingin tahu siswa 

√     √  

 Guru menyampaikan materi prasyarat 
tentang sudut dan segiempat 

√      √ 

 Guru mengelompokkan siswa untuk 
menemukan sifat-sifat persegi, persegi 
panjang, dan jajargenjang 

√      √ 

2. Fase II: Tahap Penyampaian        

 Guru meminta siswa untuk menyelesaiakan 
lembar kerja sifat-sifat segiempat secara 
berkelompok 

√      √ 

 Guru mengecek kinerja setiap kelompok √      √ 

 Guru meminta kelompok tertentu untuk 
menyampaikan sifat-sifat persegi, persegi 
panjang, dan jajargenjang 

√     √  

 Guru memberikan konfirmasi dari sifat-sifat 
ketiga bangun melalui CD pembelajaran 

√      √ 

3. Fase III: Tahap Pelatihan        

 Guru memberikan latihan untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan sifat-sifat ketiga bangun melalui CD 
Pembelajaran 

√   √    

Lampiran 25 
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 Guru meminta beberapa siswa untuk 
menyelesaikan di depan kelas 

√    √   

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa 
yang berani maju ke depan kelas 

√     √  

4. Fase IV: Tahap Penampilan Hasil        

 Guru meminta siswa untuk kembali ke 
tempat duduk masing-masing 

√     √  

 Guru memberikan soal untuk dikerjakan 
oleh siswa secara individu 

√     √  

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√    √   

Skor total  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 49 

Skor maksimum = 60 

Semarang, 23 Maret 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS EKSPERIMEN 

MODEL SAVI BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 2 (dua) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Fase I: Teknik Persiapan        

 Guru memberikan sugesti positif kepada 
siswa 

√      √ 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dimana siswa dapat menghitung luas dan 
keliling persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang serta menerapkannya untuk 
menyelesaiakan masalaha 

√     √  

 Guru memberikan pertanyaan untuk 
merangsang rasa ingin tahu siswa 

√     √  

 Guru menyampaikan materi prasyarat 
tentang sifat sisi-sisi pada persegi, persegi 
panjang, dan jajargenjang 

√      √ 

2. Fase II: Tahap Penyampaian        

 Guru bersama siswa menemukan rumus luas 
dan keliling ketiga bangun melalui CD 
pembelajaran 

√      √ 

 Guru mengelompokkan siswa dengan 4 
siswa di masing-masing kelompok 

√     √  

 Guru meminta setiap kelompok untuk 
mencari empat benda di sekitar yang 
menyerupai bangun persegi, persegi 
panjang, dan jajargenjang, kemudian siswa 
diminta untuk menghitung keliling dan luas 
benda yang telah dipilih 

√      √ 

 Guru mengecek kinerja setiap kelompok √     √  

 Guru meminta kelompok tertentu untuk 
menyampaikan hasilnya di depan kelas 

√     √  

 Guru memberikan konfirmasi untuk 
memperjelas apa yang telah disampaikan 
oleh siswa 

√      √ 
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3. Fase III: Tahap Pelatihan        

 Guru memberikan latihan untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan luas dan keliling ketiga bangun 
melalui CD Pembelajaran 

√    √   

 Guru meminta beberapa siswa untuk 
menyelesaikan di depan kelas 

√    √   

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa 
yang berani maju ke depan kelas 

√      √ 

4. Fase IV: Tahap Penampilan Hasil        

 Guru meminta siswa untuk kembali ke 
tempat duduk masing-masing 

√     √  

 Guru memberikan permasalahan yang 
berkaitan dengan dunia nyata 

√    √   

 Guru memint siswa untuk menyelesaijab 
permasalahan secara individu 

√     √  

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√      √ 

Skor total 55 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 55 

Skor maksimum = 68 

Semarang, 2 April 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS EKSPERIMEN 

MODEL SAVI BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 4 April 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 3 (tiga) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Fase I: Teknik Persiapan        

 Guru memberikan sugesti positif kepada 
siswa 

√      √ 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dimana siswa dapat menyelesaikan 
permasalahan sehari-hari yang berkaitan 
dengan konsep persegi, persegi panjang, dan 
jajargenjang 

√      √ 

 Guru memberikan pertanyaan untuk 
merangsang rasa ingin tahu siswa 

√      √ 

 Guru menyampaikan materi prasyarat 
tentang keliling dan luas ketiga bangun 

√     √  

2. Fase II: Tahap Penyampaian        

 Guru memberikan contoh permasalahan 
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 
dengan konsep ketiga bangun  

√      √ 

 Guru bersama siswa menyelesaikan 
permasalahan yang telah disajikan 

√      √ 

 Guru mengelompokkan siswa dengan 4 
siswa di masing-masing kelompok 

√     √  

 Guru meminta setiap kelompok untuk 
membuat 2 buah contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan 
memberikan penyelesaiannya 

√      √ 

 Guru mengecek kinerja setiap kelompok √     √  

 Guru meminta kelompok tertentu untuk 
menyampaikan hasilnya di depan kelas 

√    √   

 Guru memberikan konfirmasi untuk 
memperjelas apa yang telah disampaikan 
oleh siswa 

√      √ 

3. Fase III: Tahap Pelatihan        
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 Guru memberikan latihan untuk 
menyelesaikan masalah kehidupan sehari-
hari yang berkaitan dengan luas dan keliling 
ketiga bangun melalui CD Pembelajaran 

√      √ 

 Guru meminta beberapa siswa untuk 
menyelesaikan di depan kelas 

√    √   

 Guru memberikan nilai plus kepada siswa 
yang berani maju ke depan kelas 

√     √  

4. Fase IV: Tahap Penampilan Hasil        

 Guru meminta siswa untuk kembali ke 
tempat duduk masing-masing 

√      √ 

 Guru memberikan permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

√    √   

 Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 
permasalahan secara individu 

√     √  

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√      √ 

Skor total 61 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 61 

Skor maksimum = 72 

Semarang, 4 April 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS KONTROL 

PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

 

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 1 (Satu) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan        

 Guru menyiapkan kondisi siswa sebelum 
mengikuti pelajaran. 

√      √ 

 Memberikan sugesti positif untuk 
membangkitkan kekuatan dan motivasi 
belajar siswa 

√      √ 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

√     √  

 Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

√     √  

2. Tahap Penyajian dan Korelasi        

 Menjelaskan materi disertai tanya jawab saat 
menjelaskan 

√      √ 

 Menyampaikan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya yang berkaitan dengan materi 
yang sedan dipelajari 

√    √   

 Memberikan contoh soal yang berkaitan 
dengan materi yang sedang dipelajari 

√     √  

 Menyelesaikan contoh soal bersama-sama 
dengan siswa 

√    √   

 Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya 

√      √ 

3. Tahap Menyimpulkan        

 Guru bersama siswa menyimpulkan inti dari 
materi yang dipelajari 

√     √  

 Memberikan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan kesimpulan dari materi 

√    √   

4. Tahap Mengaplikasikan        

 Guru memberikan latihan soal √      √ 

 Meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan dan membimbing siswa 

√     √  
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 Guru memberikan soal untuk dikerjakan 
oleh siswa secara individu 

√      √ 

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√      √ 

Skor total 47 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 47 

Skor maksimum = 60 

Semarang, 1 April 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS KONTROL 

PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 3 April 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 2 (Dua) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan        

 Guru menyiapkan kondisi siswa sebelum 
mengikuti pelajaran. 

√      √ 

 Memberikan sugesti positif untuk 
membangkitkan kekuatan dan motivasi 
belajar siswa 

√     √  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

√     √  

 Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

√    √   

2. Tahap Penyajian dan Korelasi        

 Menjelaskan materi disertai tanya jawab saat 
menjelaskan 

√     √  

 Menyampaikan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya yang berkaitan dengan materi 
yang sedan dipelajari 

√      √ 

 Memberikan contoh soal yang berkaitan 
dengan materi yang sedang dipelajari 

√      √ 

 Menyelesaikan contoh soal bersama-sama 
dengan siswa 

√    √   

 Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya 

√      √ 

3. Tahap Menyimpulkan        

 Guru bersama siswa menyimpulkan inti dari 
materi yang dipelajari 

√     √  

 Memberikan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan kesimpulan dari materi 

√      √ 

4. Tahap Mengaplikasikan        

 Guru memberikan latihan soal √      √ 

 Meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan dan membimbing siswa 

√     √  
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 Guru memberikan soal untuk dikerjakan 
oleh siswa secara individu 

√      √ 

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√     √  

Skor total 50 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 50 

Skor maksimum = 60 

Semarang, 3 April 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU KELAS KONTROL 

PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 4 April 2013 

Nama Guru :  Arif Fajar Ramadhan 

Pertemuan ke : 3 (Tiga) 

Petunjuk :  Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom 

“ya” atau “tidak”, kemudian berikan skor yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan        

 Guru menyiapkan kondisi siswa sebelum 
mengikuti pelajaran. 

√     √  

 Memberikan sugesti positif untuk 
membangkitkan kekuatan dan motivasi 
belajar siswa 

√      √ 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

√      √ 

 Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. 

√      √ 

2. Tahap Penyajian dan Korelasi        

 Menjelaskan materi disertai tanya jawab saat 
menjelaskan 

√    √   

 Menyampaikan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya yang berkaitan dengan materi 
yang sedan dipelajari 

√      √ 

 Memberikan contoh soal yang berkaitan 
dengan materi yang sedang dipelajari 

√     √  

 Menyelesaikan contoh soal bersama-sama 
dengan siswa 

√      √ 

 Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya 

√     √  

3. Tahap Menyimpulkan        

 Guru bersama siswa menyimpulkan inti dari 
materi yang dipelajari 

√    √   

 Memberikan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan kesimpulan dari materi 

√      √ 

4. Tahap Mengaplikasikan        

 Guru memberikan latihan soal √      √ 

 Meminta siswa untuk mengerjakan soal 
latihan dan membimbing siswa 

√    √   
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 Guru memberikan soal untuk dikerjakan 
oleh siswa secara individu 

√     √  

 Guru memberikan umpan balik atas kinerja 
siswa 

√      √ 

Skor total 50 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = 50 

Skor maksimum = 60 

Semarang, 4 April 2013 

Observer, 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. 

NIP 196207241987032003 
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HASIL TES SOAL CERITA 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama Nilai 

Abel Larasati Sholicha Dynanti 100 

Achmad Rifqi Budiman 81 

Aida Nurul Azjuba 83 

Alba Pramadani Azizan Haryanto 85 

Amaliya Fairuz Syakila 71 

Berlianna Adjeng Hapsari 100 

Cholid Haydar Munawir Al Maghfur 80 

Dhea Rifah Amalia 87 

Dimas Okta Pratama 81 

Farrah Ayu Islamey 86 

Febrita Dyaning Ratri 88 

Febryco Kemal Ashsiddiq 84 

Firdya Nadia Silmi 86 

Joko Prasetyo 90 

Malida Anamroe 81 

Maulina Erza Safitri 80 

Maya Aulia 89 

Mohamad Yustisa Ibrahim 80 

Monica Dian Stefany 93 

Muhammad Taffarel Haykal 88 

Nadif Ferdiansyah 93 

Noveka Dewantari 88 

Vinandio Distya Pahlevi Thasa 81 

Zata Sabrina El Suffa 88 

Jumlah 2063 

Rata-Rata 85,96 
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KELAS KONTROL 

Nama Nilai 

Abdul Aziz Atsamary 89 

Adnan Nurpratama Luniardaya 73 

Calysta Eka Suci 100 

Dien Azizah 60 

Dimas Aditya Dwi Setiawan 79 

Donny Cahyo Nugroho 70 

Ega Prabandari Kusuma 80 

Ghinaa Amadea Hanindityasari 85 

Helmy Lazuardi Putra Ichsany 81 

Ilham Rahmat Saputro 75 

Nabila Choirunnisa 80 

Nabila Salma Imanina 83 

Nadia Jihan Pratiwi 78 

Nadira Astuti Lestari 80 

Naufal Febrian 65 

Regiana Dzita Nurlaela 93 

Reivan Faiq Salam 75 

Rosa Paramitha 80 

Salsabila Nandira 94 

Sherina Nirmala Dewi Fattah 75 

Thufaila Dea Safira 90 

Tsania Maulina Salsabilla 80 

Yovita Dwi Febriyanti 80 

Zulfikar Malik Azis 85 

Jumlah 1930 

Rata-Rata 80,42 
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UJI NORMALITAS DATA DATA AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 100 

nilai minimum 71 

rentang 29 

banyak kelas 5,55 = 6 

panjang kelas 4,83 = 5 

rata-rata 85,96 

simpangan baku 6,52 

jumlah data 24 

 

Uji Normalitas Data Akhir menggunakan Uji Chi Kuadrat 

No 
Kelas 

Interval 
Batas 
Kelas Z 

Peluang 
Z 

Luas 
kelas 

Ei Oi  χ2 

1 71 – 75 70,5 --2,37  0.4911 0.0456 1.0933 1 0.0080 

2 76 – 80 75,5 -1,60  0.4455 0.1469 3.5264 3 0.0786 

3 81 – 85 80,5 -0.84  0.2986 0.2706 6.4944 7 0.0394 

4 86 – 90 85,5 -0.07  0.0280 0.2288 5.4918 9 2.2410 

5 91 – 95 90,5 0.70  0.2568 0.1714 4.1129 2 1.0855 

6 96 - 100 95,5 1.46  0.4282 0.0589 1.4133 2 0.2435 

100,5 2,23 0.4871   
  

∑ χ2
  = 3,70 

 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ2 hitung  χ2
tabel. 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai χ2 hitung diperoleh 3,70 

Dengan N = 2,  dk = k-3 = 6-3 = 3, diperoleh χ2 tabel adalah 7,81. 

Karena χ2 hitung  χ2
tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal.

Lampiran 28 



184 
 

 

 

UJI NORMALITAS DATA DATA AKHIR 

KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 100 

nilai minimum 60 

rentang 40 

banyak kelas 5,55 = 6 

panjang kelas 6,67 = 7 

rata-rata 80,42 

simpangan baku 8,98 

jumlah data 24 

 

Uji Normalitas Data Akhir menggunakan Uji Chi Kuadrat 

No 
Kelas 

Interval 
Batas 
Kelas Z 

Peluang 
Z 

Luas 
kelas 

Ei Oi χ2 

1 60 – 66 59.5 -2.33 0.4901 0.0507 1.2172 2 0.5035 

2 67 – 73 66.5 -1.55 0.4393 0.1600 3.8398 2 0.8815 

3 74 – 80 73.5 -0.77 0.2794 0.2756 6.6156 11 2.9057 

4 81 – 87 80.5 0.01 0.0037 0.2811 6.7467 4 1.1182 

5 88 – 94 87.5 0.79 0.2848 0.1567 3.7614 4 0.0151 

6 95 - 101 94.5 1.57 0.4415 0.0490 1.1760 1 0.0263 

101.5 2.35 0.4905     
 

∑ χ2 = 5,45 
 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika χ2 hitung  χ2
tabel. 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai χ2 hitung diperoleh 5,45 

Dengan N = 2,  dk = k-3 = 6-3 = 3, diperoleh χ2 tabel adalah 7,81. 

Karena χ2 hitung  χ2
tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

 

� =  
������� ��������

������� ��������
=  

80,69

42,56
= 1,90 

 
Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung = 1,90. 

Untuk dk pembilang = 24 – 1 = 23, dk penyebut = 24 – 1 = 23, dan                       

α = 5%,diperoleh Ftabel = 2,01. 

Karena Fhitung < Ftabel maka Ho diterima .  

Artinya kedua kelas memiliki varians yang sama atau homogen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

Ho: σ1
2 = σ2

2 (Kedua kelas memiliki varians sama atau homogen) 

H1:  σ1
2 ≠ σ2

2 (Kedua kelas memiliki varians berbeda atau tidak homogen) 
 
Kriteria Pengujian hipotesis Ho ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel dengan α = 5%  
 
Pengujian Hipotesis: 
 

Kelas VII C VII D 

jumlah 2063 1930 

N 24 24 

rata-rata 85.96 80.42 

S2 42.56 80.69 

S 6.52 8.98 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR 

Hipotesis yang akan diuji adalah. 

H � :  μ ≥ 80  (rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

setelah mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran sudah mencapai KKM) 

H� :  μ <80 (rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

setelah mendapat pembelajaran SAVI berbantuan CD 

pembelajaran belum mencapai KKM). 

Rumus yang digunakan adalah: 

� =
�̅ − ��

�

√�

 

� ̅= rata-rata hasil belajar  

� = simpangan baku  

� = banyak siswa.  

Kriteria: 

Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah H � ditolak jika t������ ≤

−t(��� ),(��� ). 

Perhitungannya adalah sebagai berikut. 

N 24 

� ̅ 85,96 

�� 80 

S 6,52 
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� =
85,96 − 80

6,52

√24

= 4,47 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai thitung = 4,47. Sedangkan untuk taraf 

signifikansi 5% dan dk = 24 – 1 = 23, nilai ttabel= 1,72. Karena t������ >

−t(��� ),(��� ),  maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas eksperimen telah mencapai KKM yang 

ditentukan. 
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

Hipotesis: 

H0 : π ≥ 0,83 (Persentase siswa yang tuntas KKM sudah mencapai 83%), 

H1 : π < 0,83 (Persentase siswa yang tuntas KKM belum mencapai 83%). 

 

Rumus yang digunakan: 

 

� =

�
� − ��

���
(1 − ��)

�

 

Keterangan: 

z : nilai z yang dihitung, 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual, 

π0 : nilai yang dihipotesiskan, 

n : jumlah anggota sampel. 

Kriteria pengujian: 

Kriteria pengujian ini, dengan taraf signifikan � = 5%  adalah tolak �� jika 

������� ≤ −� �,��� dalam hal lain ��ditolak. 

Perhitungan uji proporsi: 

Perhitungan untuk mencari �������  disajikan sebagai berikut. 

n 24 

x 23 

��  0,83 
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� =

23
24 − 0,83

�0,83
(1 − 0,83)

24

= 1,67 

Dari perhitungan diperoleh  ������� = 1,67, sedangkan dengan α = 5% diperoleh 

������ = 1,64. 

Karena ������� > −� �,��� maka �� diterima, artinya persentase siswa yang 

mencapai KKM mencapai 83%. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 

 

Hipotesis: 

H � :  μ� ≤ μ � (rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pada kelas 

eksperimen tidak lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas kontrol) 

H�:  μ� > μ �    (rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada kelas kontrol). 

Rumus: 

� =
��
���− ��

���

���
�

��
+

��
�

��

   

dimana  

��
��� = rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen, 

��
���  = rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol, 

�� = banyaknya subyek kelompok eksperimen, 

�� = banyaknya subyek kelompok kontrol,  

��
� = varians kelompok eksperimen, 

��
�  = varians kelompok kontrol. 

Kriteria: 

Dengan dk =  (n� + n � − 2), kriteria pengujiannya adalah H �  ditolak jika 

t������ ≥ t����� dengan menentukan taraf signifikan = 5%, peluang (1-α). 
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Perhitungan: 

n1 24 

n2 24 

����� 85,96 

����� 80,42 

�� 80 

�1
� 42,56 

�2
� 80,96 

 

� =
85,96 − 80,42

�42,56
24 +

80,96
24

= 2,45 

diperoleh thitung = 2,45. Sedangkan untuk taraf signifikansi 5% dan dk = 46, 

diperoleh nilai ttabel = 1,71. Karena thitung > ttabel, maka H0 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 
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UJI KESAMAAN DUA PROPORSI 

 

Hipotesis:  

H � :  π� ≤ π � (persentase siswa kelas eksperimen yang telah memenuhi KKM 

dalam menyelesaikan soal cerita tidak lebih tinggi daripada 

persentase yang telah lulus KKM pada kelas kontrol) 

H� :  π� > π � (persentase siswa kelas eksperimen yang telah memenuhi KKM 

dalam menyelesaikan soal cerita lebih tinggi daripada persentase 

yang telah lulus KKM pada kelas kontrol). 

Rumus yang digunakan adalah : 

� =  
(

��
��

) − (
��
��

)

���(
1
��

+
1

��
)

 

dengan � = 
���� �

� ��� �
  dan � = 1- p. 

Keterangan : 

�� = banyaknya hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen yang telah 

memenuhi KKM, 

�� = banyaknya hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol yang telah 

memenuhi KKM, 

��= banyaknya peserta didik pada kelas eksperimen, 

�� = banyaknya peserta didik pada kelas kontrol. 
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Kriteria: 

Dalam hal ini tolak H0 jika z ≥  z�,�� � dan terima H0 jika z <  z�,�� � 

dengan α = 5%. 

n1 24 

n2 24 

�� 23 

�� 15 

 

� =
�� + � �

�� + � �
=

23 + 15

24 + 24
= 0,79 

� = 1 − � = 0,21 

� =  
�

23
24

� − �
15
24

�

�0,79.0,21(
1

24
+

1
24

)

= 2,84 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua proporsi, diperoleh nilai zhitung = 2,84. 

Sedangkan untuk taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai ztabel = 1,64. Diperoleh 

zhitung ≥ ztabel, jadi H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ketuntasan klasikal dalam 

menyelesaikan soal cerita kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 
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