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ABSTRAK 

Wicaksono, Ryo Cahyo. 2013. Keefektifan Pembelajaran Mind Mapping 

Berbantuan CD Pembelajaran Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dra. Rahayu Budhiati Veronica, 

M.Si dan Pembimbing Pendamping Drs. Sugiman, M.Si. 

Kata kunci : mind mapping, kemampuan pemecahan masalah, CD pembelajaran. 

Pemecahan masalah matematika  merupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika pada tingkat dasar hingga menengah. Penggunaan model pembelajaran 

Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran dapat membantu peserta didik 

memahami pokok masalah yang terjadi, sehingga dapat diambil cara untuk 

mengatasi masalah tersebut, penggunaan CD pembelajaran dan diskusi kelompok 

dapat memacu peserta didik untuk tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang ditunjukkan dengan: (1) hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan menggunakan model Mind 

Mapping berbantuan CD pembelajaran mencapai kriteria ketuntasan klasikal, (2) 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan menggunakan model Mind 

Mapping berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada dengan menggunakan 

model ekspositori. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII semester II 

SMP Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling, diperoleh kelas 

VII-C sebagai kelas eksperimen yang diberi pembelajaran model Mind Mapping 

berbantuan CD pembelajaran dan kelas VII-D sebagai kelas kontrol yang diberi 

pembelajaran ekspositori. Data kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

diperoleh dengan metode tes dan dianalisis dengan menggunakan uji proporsi dan 

uji beda rata-rata. 

Berdasarkan uji proporsi pada kelas eksperimen, diperoleh 

𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (1,835933 ) ≥ 𝑍(0,5−∝)(1,64) yang artinya persentase ketuntasan belajar 

peserta didik kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar klasikal sebesar 

≥ 85 %. Dari uji perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

diperoleh thitung (2,0495) >  t0,95(dk= 𝑛1+𝑛2−2)(1,99962) yang berarti rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih dari rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Mind Mapping 

berbantuan CD pembelajaran efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik materi segiempat kelas VII SMP Negeri 3 Semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan 

tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi 

belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat 

adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta 

akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah (Gagne, 1977). Sedangkan 

pembelajaran adalah proses pendidikan dalam lingkup persekolahan, sehingga arti 

dari proses pembelajaran adalah proses sosialisasi individu peserta didik dengan 

lingkungan sekolah, seperti guru, sumber/fasilitas, dan teman sesama peserta didik 

(Turmudi, 2001).  

Dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 disebutkan bahwa 

mata pelajaran matematika di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)  bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Dari tujuan pembelajaran 

matematika tersebut, pemecahan masalah matematika  merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika pada tingkat dasar hingga menengah. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dilihat bahwa pemecahan masalah matematika bersifat sangat 
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mendasar dan fundamental, merupakan kunci utama dalam memecahkan suatu  

masalah. 

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah 

rendahnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Hasil diskusi 

dengan salah seorang guru matematika SMP Negeri 3 Semarang beserta 

pengalaman yang didapat saat melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di 

SMP Negeri 3 Semarang mengidentifikasi beberapa kelemahan peserta didik, 

antara lain: sulit memahami kalimat-kalimat dalam soal sehingga peserta didik 

kesulitan memahami masalah apa yang sedang disajikan pada soal, sulit menangkap 

apa yang diketahui dari soal dan permintaan soal, kurang lancar untuk 

menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang telah diketahui, sulit untuk 

mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika, dan salah dalam mengambil 

kesimpulan atau mengembalikan ke masalah yang dicari. Apabila dipersempit 

kelemahan peserta didik terdapat pada kemampuan memahami masalah dan 

merencanakan suatu penyelesaian. 

Kemungkinan penyebab kelemahan peserta didik tersebut, antara lain: (1) 

selama ini dalam mengajarkan pemecahan masalah (soal cerita) peserta didik tidak 

melatihkan secara khusus bagaimana memahami informasi masalah, guru 

mengajarkan dengan memberi contoh soal dan menyelesaikannya secara langsung, 

serta tidak memberi kesempatan peserta didik menunjukkan ide atau 

representasinya sendiri; (2) pola pengajaran di sekolah selama ini masih 

menggunakan model ekspositori dengan tahapan memberikan informasi tentang 

materi-materi, memberikan contoh-contoh dan berikutnya latihan-latihan tetapi 
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jarang soal cerita, hal ini karena anggapan bahwa soal cerita pasti akan sulit untuk 

dipahami peserta didik, sehingga tidak diprioritaskan untuk diajarkan; (3) dalam 

merencanakan penyelesaian masalah tidak diajarkan cara-cara yang runtut mulai 

dari memahami masalah hingga menyimpulkan penyelesaian yang didapat dan 

mengembalikannya pada masalah. 

Di SMP Negeri 3 Semarang dengan KKM pelajaran matematika kelas VII 

sebesar 73 masih sulit untuk mencapai KKM klasikal sebesar 85%. Dalam 

kenyataannya, KKM yang dicapai berkisar 75%. Hal ini mungkin disebabkan 

model pembelajaran yang digunakan di sekolah masih merupakan model 

pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori yang ada sudah cukup 

sesuai, namun kenyataannya kurang cukup untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah peserta didik. Sehingga diperlukan suatu model 

pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik terutama pada kemampuan memecahkan masalah. Dalam proses 

pembelajaran diperlukan cara untuk dapat mendorong peserta didik untuk 

memahami masalah, melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan 

sendiri penyelesaian masalah, serta mendorong pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Bila meninjau cara pembelajaran 

yang diharapkan itu, maka salah satu model pembelajaran yang memiliki sifat dan 

karakter tersebut adalah pembelajaran Mind Mapping. 

Dalam pembelajaran matematika, pengajuan masalah menempati posisi 

yang strategis. Dalam pengajuan masalah peserta didik diminta untuk membuat 

pertanyaan dari informasi yang diberikan. Padahal bertanya merupakan pangkal 



4 
 

 
 

dari memecahkan masalah. Selain itu dengan pengajuan masalah, peserta didik 

diberi kesempatan aktif secara  mental, fisik, dan sosial serta memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menyelidiki dan juga membuat jawaban-

jawaban yang divergen. Menurut Nainggolan (2012), Mind Mapping memiliki 

kelebihan yakni dapat memahami pokok masalah yang terjadi, sehingga dapat 

diambil cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Dengan memperhatikan kemampuan peserta didik SMP yang masih kurang 

pada kemampuan memecahkan masalah serta kelebihan-kelebihan pada 

pembelajaran mind mapping, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat memupuk kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah. Oleh karena itu, skripsi ini mempunyai judul, KEEFEKTIFAN 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  pada latar belakang masalah, 

akan diteliti kontribusi peningkatan hasil belajar dengan pembelajaran model 

kooperatif dengan mind mapping berbantuan CD Pembelajaran pada materi 

segiempat kelas VII SMP. Secara rinci, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

apakah pembelajaran dengan menggunakan mind mapping berbantuan CD 

Pembelajaran efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMP 

Negeri 3 Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah mengetahui apakah 

pembelajaran dengan menggunakan mind mapping berbantuan CD Pembelajaran 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMP Negeri 3 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai kalangan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana baru 

dalam pembelajaran, melatih kerjasama antar peserta didik dalam menemukan 

konsep, dan meningkatkan pemahaman  konsep didik. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif model 

pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang baru 

kepada peserta didik. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

pertimbangan untuk menerapkan model pembelajaran mind mapping 

berbantuan CD pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika di sekolah. 
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4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pembelajaran mind mapping serta dapat dipraktikkan dalam pembelajaran 

matematika. 

1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai judul, maka perlu 

diberikan penjelasan tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam  penegasan istilah seperti berikut: 

1.  Keefektifan 

 Berdasarkan KBBI (2003: 284), keefektifan berarti keberhasilan (tentang 

usaha, tindakan). Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

keberhasilan dari pembelajaran model mind mapping berbantuan CD 

pembelajaran pada materi segiempat. 

Adapun indikator keefektifan model pembelajaran mind mapping 

berbantuan CD pembelajaran adalah sebagai berikut. 

(1) Rata-rata kelas kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 

pada materi segiempat kelas VII SMP lebih baik daripada rata-rata kelas 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran model ekspositori pada materi segiempat kelas VII SMP. 

(2) Hasil belajar tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 

dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar ≥ 85 %, artinya 
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paling sedikit 85 % dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut 

mendapat nilai ≥ 73 (Mulyasa, 2009:254). 

2. Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran mind mapping merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di 

mana peserta didik diberi kesempatan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah secara bersama 

(Suherman, 2003:259). Model pembelajaran kooperatif mind mapping sangat 

cocok untuk meninjau pengetahuan awal peserta didik. Sintaknya adalah: 

informasi kompetensi, sajian permasalahan terbuka, peserta didik berkelompok 

untuk menanggapi dan membuat berbagai alternatif jawaban, presentasi hasil 

diskusi kelompok, peserta didik membuat simpulan dari hasil setiap kelompok, 

evaluasi dan refleksi. Dalam  mind mapping, peserta didik belajar sambil 

menemukan pengetahuannya sendiri sehingga diharapkan dapat menambah 

minat peserta didik untuk belajar.  

3. CD Pembelajaran 

 CD merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan suara pada 

piringan atau disc. Menurut KBBI, pembelajaran adalah bersifat saling 

melakukan aksi, antar hubungan, saling aktif. Jadi CD pembelajaran yang 

dimaksud di sini adalah sebuah sistem penyimpanan informasi pada piringan 

atau disc sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar agar peserta 

didik dan guru saling aktif dan melakukan aksi. Pada penelitian ini, CD 
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pembelajaran dirancang dengan menggunakan aplikasi software Microsoft 

PowerPoint 2013. 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal tes aspek pemecahan masalah pada 

materi segiempat. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik dilakukan tes pemecahan masalah pada akhir materi dan hasilnya 

dinyatakan dengan nilai. 

Menurut Suyitno (2004: 8) satu soal matematika dikatakan masalah jika 

siswa tersebut (1) memiliki pengetahuan/materi prasyarat untuk menyelesaikan 

soal tersebut, (2) diperkirakan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal 

tersebut, (3) belum punya algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan soal 

tersebut, dan (4) punya keinginan untuk menyelesaikannya. 

5. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Semarang dengan materi pokok 

segiempat kelas VII. Sampel pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VII. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

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

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

1.6.1 Bagian Awal 

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

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

gambar dan daftar lampiran. 
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1.6.2 Bagian Isi 

 Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

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

penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

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

hipotesis. 

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

variabel penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis soal uji coba, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 

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

1.6.3 Bagian Akhir 

 Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008: 42), belajar adalah berusaha 

mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian dan 

keterampilan). Gagne (Rifai, 2010: 82) mengemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus 

menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu 

dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami 

bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis 

(Rifai, 2010: 82). 

Menurut Rifai (2010: 82), konsep tentang belajar mengandung tiga unsur 

utama, yakni: 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku, artinya untuk mengukur 

apakah seseorang telah belajar atau belum belajar diperlukan adanya 
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perbandingan perbedaan perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan 

belajar. 

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, artinya 

pengalaman dalam pengertian belajar dapat membatasi jenis-jenis perubahan 

perilaku yang yang dipandang mencerminkan belajar. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Berdasarkan uraian pendapat yang disampaikan oleh para ahli di atas, 

belajar selalu ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang. 

Jadi dapat disimpulkan, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

individu yang ditandai dengan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari 

pengalamannya, dan perubahan perilaku yang disebabkan oleh proses belajar 

bersifat relatif permanen. 

 

2.1.2 Teori Belajar  

Teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial 

dan kebudayaan. Oleh karena itu kegiatan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

sosial dan kultural. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan 

itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan 

di antara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, artifak, alat, buku, dan 

komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain (Rifa’i, 2010: 34). Ada 

empat prinsip kunci dari teori Vygotsky (Slavin, 2000: 256), yaitu: (1) penekanan 
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pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran  (the sociocultural nature of learning); 

(2) zona perkembangan terdekat (zone of proximal development); (3) pemagangan 

kognitif (cognitive apprenticenship); dan (4) perancah (scaffolding). 

Pada prinsip pertama, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial 

dengan orang lain (orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu) dalam 

proses pembelajaran. Pada prinsip kedua, ide bahwa peserta didik belajar paling 

baik apabila berada dalam zona perkembangan terdekat mereka, yaitu tingkat 

perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini. Prinsip ketiga 

dari teori Vygotsky adalah menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari 

belajar dan zona perkembangan. Peserta didik dapat menemukan sendiri solusi dari 

permasalahan melalui bimbingan dari teman sebaya atau pakar. Prinsip keempat, 

Vygotsky memunculkan konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar 

bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian 

mengurangi bantuan tersebut untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera 

setelah ia dapat melakukannya (Triyanto, 2007: 27). Dalam penelitian ini, teori 

belajar Vygotsky sangat mendukung pelaksanaan model pembelajaran kooperatif, 

karena model pembelajaran kooperatif menekankan peserta didik untuk belajar 

dalam kelompok. Melalui kelompok ini peserta didik saling berdiskusi 

memecahkan masalah yang diberikan dengan saling bertukar ide dan temuan. 

2.1.2.2 Teori Belajar Piaget  

Menurut piaget, pengetahuan dibentuk sendiri oleh peserta didik dalam 

berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. Oleh karena 
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itu, kegiatan peserta didik dalam membentuk pengetahuannya sendiri menjadi hal 

yang sangat penting dalam sistem piaget. Proses belajar harus membantu dan 

memungkinkan peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Peserta didik 

akan lebih mengerti apabila peserta didik tersebut dapat mengemukakan sendiri 

pengetahuannya. Oleh karena itu, proses pengajaran yang memungkinkan 

penemuan kembali suatu hukum atau rumus menjadi penting. (Suparno, 2001: 141) 

Piaget mengemukakan tiga prinsip pembelajaran, yaitu: 

(1) Belajar aktif 

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan, 

terbentuk dari dalam sumber belajar. Untuk membantu perkembangan 

kognitif anak perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan 

anak belajar sendiri. 

(2) Belajar lewat interaksi sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar 

bersama, baik antara sesama, anak-anak maupun dengan orang dewasa akan 

membantu perkembangan kognitif mereka. Lewat interaksi sosial 

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan. 

(3) Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan 

pada pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan berkomunikasi. 

Bahasa memang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif, 

namun bila menggunakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi tanpa 
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pernah karena pengalaman sendiri maka perkembangan kognitif anak 

cenderung ke arah verbal. (Rifa’i, 2010: 207) 

Dalam penelitian ini, teori belajar Piaget  sangat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran model Mind Mapping, karena pembelajaran model Mind Mapping 

menekankan pada  keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok dan pembelajaran 

dengan pengalaman sendiri akan membentuk pembelajaran yang bermakna. 

2.1.2.3 Teori Belajar Konstruktivis 

Teori konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari 

pengalamannya sendiri (Rifa’i, 2009: 225). Berdasarkan teori konstruktivis, peserta 

didik menemukan pengetahuan dengan strategi dan ide mereka sendiri. Guru hanya 

bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. 

Menurut Zhao (2003) “Constructivist teaching models not only emphasise 

active and collaborative learning, but also emphasise students and teachers 

discovering and constructing knowledge together.” Pembelajaran konstruktivisme 

tidak hanya menekankan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, tetapi juga 

menekankan pada kerja sama antara guru dan siswa dalam menemukan dan 

mengkonstruk pengetahuannya secara bersama-sama. Pembelajaran 

konstruktivisme di kelas mengarahkan guru dan siswa untuk menemukan dan 

membangun pengetahuannya bersama. 

Dalam penelitian ini, teori konstruktivis berkaitan dengan penggunaan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran model mind 
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mapping menyajikan materi-materi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

berfungsi untuk membangun pengetahuan peserta didik. 

2.1.2.4 Teori Belajar Ausubel 

Menurut Davis Ausubel, belajar bermakna (meaningful learning) adalah 

proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Pembelajaran dapat menimbulkan belajar 

bermakna jika memenuhi prasyarat yakni: materi yang akan dipelajari bermakna 

secara potensial dan anak yang belajar bertujuan melaksanakan belajar bermakna. 

Kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam 

struktur kognitif peserta didik. Berdasarkan pandangannya tentang belajar 

bermakna, maka David Ausubel mengajukan empat prinsip pembelajaran yaitu 

kerangka cantolan, deferensi progresif, penyesuaian integratif dan belajar 

superordinat (Rifai, 2010: 210). 

Peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang disebut ”pengaturan 

kemajuan (belajar)” (Advance Organizers) didefinisikan dan dipresentasikan 

dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Pengaturan kemajuan belajar adalah 

konsep atau informasi umum yang mewadahi (mencakup) semua isi pelajaran yang 

akan diajarkan kepada peserta didik (Uno, 2010: 12). 

Dalam penelitian ini, teori belajar Ausubel juga mendukung pelaksanaan 

pembelajaran model mind mapping, karena dalam pembelajaran model mind 

mapping, peserta didik mengaitkan informasi-informasi baru dengan konsep-

konsep yang telah tersaji pada mind map simpulan untuk memodelkan suatu 

masalah yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang disajikan. 
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2.1.3 Model Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan 

cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator 

pembelajarannya dapat tercapai. Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan 

pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta 

antara peserta didik dengan peserta didik (Suyitno, 2004:28). Jadi, pada prinsipnya 

strategi pembelajaran sangat terkait dengan pemilihan model dan metode 

pembelajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi bahan ajar kepada 

peserta didik. 

Istilah model pengajaran dibedakan dari istilah strategi pengajaran, metode 

pengajaran, atau prinsip pengajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna 

yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran 

adalah tindakan pembelajaran di dalam atau di luar kelas yang mempunyai empat 

ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu yaitu: rasional 

teoritik logis yang disusun oleh penciptanya, tingkah laku mengajar yang 

diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan 

belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Depdiknas: 

2004) 

Menurut Joyce, sebagaimana dikutip oleh Triyanto (2007:5), model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 
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tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif  

Konsep pembelajaran kooperatif (cooperative learning) bukanlah suatu 

konsep baru, melainkan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada awal abad 

pertama, seorang filsuf berpendapat bahwa agar seseorang belajar harus memiliki 

pasangan.  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerja sama, yakni kerja sama antar peserta didik dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Johnson (dalam 

Hariyanto, 2000: 15). Para peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 

dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan, dalam hal 

ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik yakni 

mempelajari materi pelajaran dan berdiskusi untuk memecahkan masalah (tugas). 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan secara asal-asalan. Pelaksanaan 

prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan 

pendidik mengelola kelas dengan efektif. 
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Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2002: 30) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan. Kelima unsur tersebut  yaitu: (1) Saling ketergantungan positif; (2) 

Tanggung jawab perseorangan; (3) Tatap muka; (4) Komunikasi antar anggota; (4) 

Evaluasi proses kelompok. Untuk memenuhi kelima unsur tersebut dibutuhkan 

proses yang melibatkan niat dan kiat para anggota kelompok para peserta didik 

harus mempunyai niat untuk bekerja sama dengan yang lainnya dalam kegiatan 

belajar kelompok yang akan saling menguntungkan. Selain niat, peserta didik juga 

harus menguasai kiat-kiat berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Salah 

satu cara untuk mengembangkan niat dan  kerja sama antar peserta didik dalam 

model pembelajaran kooperatif adalah melalui pengelolaan kelas. Ada tiga hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas model pembelajaran 

kooperatif, yakni pengelompokan, semangat kerja sama dan penataan ruang kelas.  

1. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Menurut Stahl (dalam Ismail, 2002: 16) bahwa ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif adalah:  

1.  belajar dengan teman,  

2.  tatap muka antar teman,  

3.  mendengarkan di antara anggota,  

4.  belajar dari teman sendiri dalam kelompok,  

5.  belajar dalam kelompok kecil,  

6.  produktif berbicara atau mengemukakan pendapat,  
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7.  peserta didik membuat keputusan,  

8.  peserta didik aktif.  

Sedangkan menurut Johnson (dalam Hariyanto,  2000: 18) belajar dengan 

kooperatif mempunyai ciri:  

1.  saling ketergantungan yang positif,  

2.  dapat dipertanggungjawabkan secara individu,  

3.  heterogen,  

4.  berbagi kepemimpinan,  

5.  berbagi tanggung jawab,  

6.  ditekankan pada tugas dan kebersamaan,  

7.  mempunyai keterampilan dalam berhubungan sosial,  

8.  guru mengamati,  

9.  efektivitas tergantung kepada kelompok.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri, antara lain ; 

a. peserta didik belajar dalam kelompok, produktif mendengar,  mengemukakan 

pendapat dan membuat keputusan secara bersama, 

b. kelompok peserta didik yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau 

dari latar belakang sosial, jenis kelamin, dan kemampuan belajar, 

c.  penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok.  
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2.  Tujuan pembelajaran kooperatif 

Menurut Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai (Ismail, 2002: 16), antara 

lain. 

a.  Hasil belajar akademik  

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta 

didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa 

model pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu peserta didik untuk 

memahami konsep-konsep yang sulit.  

b.  Pengakuan adanya keragaman  

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar peserta didik dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam  perbedaan 

latar belakang. Perbedaan tersebut antaralain perbedaan suku, agama, 

kemampuan akademik dan tingkat sosial. 

c.  Pengembangan keterampilan sosial  

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 

sosial peserta didik. Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran 

kooperatif adalah berbagi tugas, aktifbertanya, menghargai pendapat orang 

lain, mau menjelaskan ideatau pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok.  

Pembelajaran kooperatif mengikuti langkah-langkah berikut (Ismail, 2002: 

23):  

1.  menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik,  

2.  menyajikan informasi,  
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3.  mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok, 

4.  membimbing kelompok belajar dan bekerja,  

5.  melakukan evaluasi,  

6.  memberikan penghargaan (Ismail, 2002:23).  

Selanjutnya beberapa manfaat yang dapat diperoleh peserta didik dengan 

hasil belajar yang baik diantaranya: rasa harga diri lebih tinggi, memperbaiki 

kehadiran, pemahaman akan materi lebih  baik dan motivasi belajar yang lebih 

besar (Nur dkk, 2001:8).  

Berdasarkan ciri-ciri, unsur-unsur dasar, tujuan, langkah-langkah, 

pelaksanaan dan manfaat model pembelajaran kooperatif yang telah dijelaskan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

memungkinkan peserta didik memperoleh prestasi belajar yang baik. 

 

 2.1.5 Model Pembelajaran Mind Mapping  

 Mind mapping atau pemetaan pikiran adalah suatu teknik untuk 

memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kiri dan kanan 

secara simultan. Model ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, 

seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Pemetaan pemikiran saat 

ini sudah dikenal luas di berbagai bidang pengembangan sumber daya manusia 

(SDM). Penerapannya mencakup manajemen organisasi, penulisan, pembelajaran, 

pengembangan diri dan lain-lain (Olivia, 2009:7). 

 Mind mapping merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan manusia dapat menyusun dan pikiran sedemikian rupa sehingga 
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cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan 

lebih mudah dan bisa lebih diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan 

tradisional yang cenderung lincar dan satu warna. Dengan mind mapping daftar 

informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram warna warni, sangat teratur 

dan mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara kerja otak dalam melakukan 

berbagai hal (Buzan, 2007:5) 

Mind mapping dalam pembelajaran di kelas dilakukan dengan 

menggunakan langkah-langkah sistematis (sintaks). Penerapan model 

pembelajaran mind mapping  di kelas, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok-

kelompok kecil yang akan mengkritisi permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Setiap kelompok kemudian akan membuat kesimpulan berupa catatan dengan 

teknik mind map yang dipresentasikan di depan kelas. 

 Pada prinsipnya, ada dua kegiatan pokok dalam model pembelajaran mind 

mapping, yaitu kegiatan memikir (mind) dan kegiatan memaparkan hasil secara 

serentak (mapping). Dengan demikian, sintaks model pembelajaran mind mapping 

adalah sebagai berikut (Suyatno, 2009:120): 

1. guru menyampaikan materi/kompetensi yang ingin dicapai; 

2. guru mengemukakan konsep/pemasalahan yang akan ditanggapi oleh peserta 

didik. Sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban; 

3. guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen yang 

anggotanya 2-3 orang; 

4. tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil diskusi; 
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5. tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya dan 

guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru; 

6. dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi 

bandingan sesuai konsep yang disediakan guru. 

Salah satu tahapan pembelajaran mind mapping adalah membuat simpulan. 

Simpulan tersebut dibuat dengan menggunakan teknik mind map. Sebelum 

membuat mind map, beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu kertas 

kosong tak bergaris, pena dan pensil warna. Buzan (2012:15) mengemukakan tujuh 

langkah dalam membuat mind map yaitu:  

1. mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang panjang sisinya diletakkan 

mendatar, karena memulai dari tengah akan memberi kebebasan kepada otak 

untuk menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan 

lebih bebas dan alami; 

2. gunakan gambar atau foto untuk ide sentral agar terlihat lebih menarik, 

membuat pikiran tetap terfokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan 

otak;  

3. gunakan warna untuk membuat  mind map  terlihat lebih hidup, menambah 

energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan; 

4. hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-

cabang tingkat dua dan tiga ke cabang tingkat satu dan dua, dan seterusnya agar 

mind map lebih mudah untuk dimengerti dan diingat.  
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5. buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus karena cabang-

cabang yang melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih 

menarik bagi mata daripada menggunakan garis lurus;  

6. gunakan satu kata kunci untuk setiap garis karena kata kunci tunggal 

memberikan lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada  mind map; 

7. gunakan gambar untuk setiap cabangnya agar terlihat lebih menarik. 

Jadi dalam penerapan mind mapping, setelah para siswa berdiskusi dalam 

kelompoknya, mereka akan membuat sebuah kesimpulan berdasarkan materi dan 

permasalahan yang diberikan guru ke dalam bentuk mind map.  Setiap kelompok 

yang telah selesai berdiskusi, merangkum hasil diskusinya ke dalam bentuk mind 

map dan mempresentasikannya di depan kelas.  Menurut  Şeyihoğlu & Geçit 

(2012),  untuk meningkatkan kualitas kontribusi pada pembelajaran mind mapping 

perlu dipenuhi kriteria berikut:   

... the mind maps can be said to have great contributions to securing the 

permanent learning since they mostly make the courses enjoyable; reflect the 

individual’s inner worlds and knowledge; improve their high level thinking skills 

such as analysis and synthesis as well as their comprehension and practical 

skills. 

 

Mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran yang 

disosialisasikan oleh Depdiknas (sekarang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan) bersamaan dengan sosialisasi KTSP di seluruh Indonesia. Hal ini juga 

selaras dengan semakin banyaknya penelitian di dunia yang mengkaji penggunaan 

mind mapping dalam berbagai bidang seperti yang termuat dalam sebuah jurnal 

University of Duisburg, Germany berikut. 

Mind mapping has been used very rarely in mathematics education. 

However, reports about first experiences are positive. Entrekin states, “I found 
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mind mapping to be an effective and delightful pedagogical tool” (1992:444). I 

have received enthusiastic feedback from teachers who took part in education 

events that I offered on the topic of mind mapping in mathematics (Astrid 

Brinkmann, 2003: 100) 

 

 

Kelebihan model mind mapping (Olivia, 2009:9) adalah sebagai berikut: 

(1) membantu peserta didik untuk berkonsentrasi (memusatkan perhatian) dan 

lebih baik dalam mengingat; 

(2) meningkatkan kecerdasan visual dan keterampilan observasi; 

(3) melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi; 

(4) meningkatkan kreativitas dan daya cipta; 

(5) melatih inisiatif dan rasa ingin tahu; 

(6) meningkatkan kecepatan berpikir dan mandiri; 

(7) membantu pengungkapan diri serta merangsang pengungkapan pikiran; 

(8) menghemat waktu sebaik mungkin. 

Menurut Nainggolan (2012), Mind Mapping/Mind Map memiliki manfaat: 

(1) kita dapat secara menyeluruh memahami pokok masalah yang terjadi secara 

luas, sehingga kita dapat mengambil cara untuk mengatasi permasalahan 

tersebut; 

(2) merencanakan rute ke mana kita akan pergi, dengan memberikan gambaran apa 

yang perlu dipersiapkan dan ke mana tempat yang prioritas akan dikunjungi; 

(3) mengumpulkan sejumlah besar data pada suatu tempat; 

(4) membantu pemecahan masalah dengan cara-cara yang tepat dan terobosan-

terobosan kreativitas yang baru; 
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(5) cepat mengerti akan rencana yang dibuat dan sangat menyenangkan yang 

membaca. 

Kelemahan model pembelajaran mind mapping menurut Kiranawati dalam 

Hayardin (2012) sebagai berikut: 

(1)  hanya murid yang aktif yang terlibat, 

(2)  tidak sepenuhnya murid yang belajar.  

 

2.1.6 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan 

langsung oleh guru. Peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi itu 

sehingga materi pelajaran seakan-akan sudah jadi (Depdiknas 2008:30). Tujuan 

utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai pada peserta didik (Dimyati 2002:172). 

Dipandang sebagai model pembelajaran, pembelajaran ekspositori 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk 

menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan 

langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 
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menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan, 

yaitu dengan melakukan kegiatan berikut. 

1) Berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif; 

2) Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai; 

3) Bukalah file dalam otak peserta didik. 

b. Penyajian (Presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam 

penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah 

ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Karena itu, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu: (1) penggunaan 

bahasa, (2) intonasi suara, (3) menjaga kontak mata dengan peserta didik, dan 

(4) menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 

c. Korelasi (Correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan peserta 

didik dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap 

materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang 

telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan 

berpikir dan kemampuan motorik peserta didik. 
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d. Menyimpulkan (Generalisation) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah 

yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah 

menyimpulkan peserta didik akan dapat mengambil inti sari dari proses 

penyajian. 

e. Mengaplikasikan (Application) 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan peserta didik setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru 

akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman 

materi pelajaran oleh peserta didik. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah 

ini di antaranya: (1) dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang 

telah disajikan, (2) dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran 

(Sanjaya, 2007:183). 

Kelebihan dari model ekspositori menurut Sanjaya (2011: 190-192) adalah: 

a. dengan model pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan 

keluasan materi pembelajaran, dengan demikian ia dapat mengetahui sampai 

sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan,  

b. model pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran 

yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki 

untuk belajar terbatas, 
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c. melalui model pembelajaran ekspositori selain peserta didik dapat mendengar 

melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus peserta didik 

dapat melihat atau mengobservasi, 

d. keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah 

siswa dan ukuran kelas yang besar 

Kekurangan dari model ekspositori menurut Sanjaya (2011: 190-192) 

adalah: 

a. strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap peserta didik 

dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, 

b. strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, 

pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu, 

c. karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan 

kemampuan sosialisasi peserta didik, 

d. keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru, 

e. gaya komunikasi pada strategi ini satu arah jadi kesempatan mengontrol 

kemampuan belajar peserta didik terbatas. 

 

2.1.7 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Krulik dan Rudnik, sebagaimana yang dikutip oleh Carson (2007: 

7), pemecahan masalah sebagai individu yang menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman yang mereka miliki untuk memenuhi sebuah 

tuntutan dari situasi yang tidak biasa. Peserta didik harus menggunakan apa yang 

telah mereka pelajari dan mengaplikasikannya pada situasi yang baru dan berbeda.  
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Gagne, sebagaimana yang dikutip oleh Suherman (2003:89) mengemukakan bahwa 

keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan 

masalah. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Krulik dan Rudnik serta 

Gagne, dapat diartikan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena kemampuan tersebut menuntut individu 

untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki 

untuk memecahkan suatu masalah. 

 Suatu soal matematika akan menjadi masalah bagi peserta didik, jika peserta 

didik: 

(1) memiliki pengetahuan/materi prasyarat untuk menyelesaikan soal tersebut; 

(2) diperkirakan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal tersebut; 

(3) belum mempunyai algoritma atau prosedur untuk menyelesaikannya; 

(4) punya keinginan untuk menyelesaikannya (Suyitno, 2004:3) 

Menurut Polya, sebagaimana dikutip oleh Hudojo (2003:150) dalam 

matematika terdapat dua macam masalah, yaitu masalah menemukan dan masalah 

membuktikan. 

(1) Masalah untuk menemukan, dapat teoretis atau praktis, abstrak atau konkret. 

Bagian utama dari masalah ini adalah sebagai berikut. 

(a)  Apakah yang dicari? 

(b)  Bagaimana data yang diketahui? 

(c)  Bagaimana syaratnya? 

Ketiga bagian utama tersebut sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah 

jenis ini. 
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(2)  Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa pernyataan itu 

benar atau salah, tidak kedua-duanya. Bagian utama dari masalah jenis ini 

adalah hipotesis atau konklusi dari suatu teorema yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 

Pada penelitian ini, masalah yang dimaksud adalah masalah menemukan. 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas No 506/C/PP/2004, sebagaimana dikutip oleh 

Shadiq (2009: 14-15), menyebutkan indikator-indikator pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut. 

(1) Menunjukkan pemahaman masalah. 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah. 

(3) Menyajikan masalah secara sistematik dalam berbagai bentuk. 

(4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

(6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

(7) Menyelesaikan masalah yang tak rutin. 

 Langkah-langkah dan prosedur yang benar diperlukan dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Polya (1973:16), mengajukan 

empat langkah yang dapat ditempuh dalam pemecahan masalah yaitu sebagai 

berikut. 

 

 

 



32 
 

 
 

(1) Memahami masalah 

Untuk memahami masalah yang dihadapi, peserta didik harus 

memahami/membaca masalah secara verbal. Kemudian permasalahan tersebut 

dilihat lebih rinci: 

(a) apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan; 

(b) data apa yang dimiliki; 

(c) mencari hubungan-hubungan apa yang diketahui, data yang dimiliki dan 

data yang ditanyakan dengan memerhatikan: bagaimana kondisi soal, 

mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk persamaan atau hubungan 

lainnya, apakah kondisi itu tidak cukup atau kondisi itu berlebihan, atau 

kondisi itu saling bertentangan; 

(d) mensketsa gambar yang diperlukan. 

(2) Merencanakan penyelesaian 

Pada langkah merencanakan penyelesaian, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 

(a) Pertama kali memulai lagi dengan mempertanyakan hubungan antara yang 

diketahui dan ditanyakan. 

(b) Teori mana yang dapat digunakan dalam masalah ini. 

(c) Memperhatikan yang ditanyakan, mencoba memikirkan soal yang pernah 

diketahui dengan pertanyaan yang sama atau serupa. 

(3) Melaksanakan perencanaan 

Melaksanakan rencana pemecahan dengan melakukan perhitungan yang 

diperlukan untuk mendukung jawaban suatu masalah. 
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(4) Melihat kembali 

Mengecek kembali hasil yang diperoleh kemudian menyimpulkannya. 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

pemecahan masalah adalah langkah-langkah yang telah diajukan oleh Polya, 

sedangkan yang dimaksud kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar pada aspek pemecahan masalah materi segiempat setelah 

peserta didik diberikan tes pada akhir pembelajaran. Peserta didik dikatakan mampu 

memecahkan masalah jika nilai peserta didik pada tes kemampuan pemecahan 

masalah dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan sekolah 

yakni lebih dari atau sama dengan 73. 

2.1.8  CD Pembelajaran 

CD pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis 

dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangan 

mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut 

memungkinkan peserta didik menerima materi pembelajaran secara lebih mudah 

dan menarik. Secara fisik CD pembelajaran merupakan program pembelajaran yang 

dikemas dalam CD, sebagaimana dikutip dari Edy Susanto (2011). 

Menurut praktisi media Augus Savara dalam program e-Lifestyle Metro TV, 

Sabtu 9 Agustus 2003, kelebihan CD pembelajaran antara lain: 

(1) penggunanya bisa berinteraksi dengan program komputer, 

(2) menambah pengetahuan. pengetahuan yang dimaksud adalah materi pelajaran 

yang disajikan CD pembelajaran, 

(3) tampilan audio visual yang menarik. 
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Kelebihan pertama dapat diartikan bahwa dalam CD pembelajaran terdapat 

menu-menu yang diklik oleh pengguna untuk memunculkan informasi berupa 

audio, visual, maupun fitur lainnya. Kelebihan kedua dapat diartikan materi 

pembelajaran yang dirancang kemudahannya dalam CD pembelajaran bagi 

pengguna. Kelebihan ketiga dapat diartikan, dengan CD pembelajaran 

pembelajaran lebih menarik karena menyajikan tampilan audio dan visual yang 

menarik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Menurut Waluya (2006:2), penggunaan CD pembelajaran sebagai salah satu 

inovasi dalam penyampaian materi kepada siswa merupakan hal yang efektif dalam 

meningkatkan konsentrasi siswa. Pengemasan materi pembelajaran dalam bentuk 

tayangan-tayangan audiovisual mampu merebut 94% saluran masuknya pesan-

pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat mata dan telinga. Media 

audiovisual mampu membuat orang pada umumnya mengingat 50 % dari apa yang 

mereka lihat dan dengar walau hanya sekali ditayangkan. Atau, secara umum orang 

akan ingat 85 % dari apa yang mereka lihat dari suatu tayangan, setelah 3 jam 

kemudian dan 65 % setelah 3 hari kemudian. 

 Dalam penelitian ini, CD Pembelajaran dikembangkan dalam pembelajaran 

model Mind Mapping pada materi pokok segiempat diharapkan agar memberikan 

manfaat yang besar bagi penyampaian kompetensi/materi. User interface pada CD 

pembelajaran dibuat semenarik mungkin dengan penggunaan warna-warna dan 

gambar sehingga diharapkan suasana pembelajaran dapat berlangsung dengan 

menyenangkan. Interaksi yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan konstruktivis 

yang harus dijawab peserta didik yang ditampilkan CD pembelajaran harus dijawab 
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oleh peserta didik. CD pembelajaran juga digunakan untuk menampilkan mind map 

simpulan pembelajaran. Mind map yang ditampilkan pada CD pembelajaran juga 

dibuat semenarik mungkin.  Selain itu, diharapkan dengan penggunaan CD 

pembelajaran peserta didik dapat memotivasi keinginan belajar peserta didik sesuai 

dengan kemampuannya. Serta dapat memacu efektivitas belajar bagi peserta didik 

yang cepat dan menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik.   

 

2.1.9 Kriteria Ketuntasan Minimal 

 Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan 

dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM ditetapkan oleh satuan 

pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan 

pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang 

hampir sama. Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian 

kompetensai sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100. Angka maksimal 

100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional 

diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari KKM di 

bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap (Depdiknas, 2008:3). 

Penetapan KKM dilakukan melalui analisis kriteria ketuntasan belajar 

minimum pada setiap KD. Setiap KD dimungkinkan adanya perbedaan nilai KKM, 

dan penetapannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

(1) tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap kd yang harus dicapai 

oleh siswa,  

(2) tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa pada sekolah yang bersangkutan,  
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(3) kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran 

pada masing-masing sekolah. 

 Sesuai dengan KKM mata pelajaran matematika yang digunakan di SMP 

Negeri 3 Semarang, KKM yang diterapkan dalam skripsi ini adalah pencapaian skor 

minimal 73 pada KKM individu dan KKM klasikal sekurang-kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut telah tuntas belajar. 

 

2.1.10 Kajian Materi Jajargenjang dan Belah Ketupat. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah segiempat, referensi yang 

digunakan adalah buku karangan Nuharini (2008) dengan penjabaran sebagai 

berikut: 

2.1.10.1 Jajargenjang 

1. Pengertian Jajargenjang 

Untuk dapat memahami pengertian jajargenjang, mari lakukan kegiatan 

berikut. 

Buat sebarang segitiga, misal △ 𝐴𝐵𝐷. Tentukan titik tengah salah satu sisi 

segitiga tersebut. Misal buat titik tengah 𝑂 pada sisi 𝐵𝐷. Kemudian, pada titik 

yang ditentukan (titik 𝑂), putar △ 𝐴𝐵𝐷 sebesar 
1

2
 putaran (180∘), sehingga 

terbentuk bangun 𝐴𝐵𝐶𝐷 seperti pada gambar 1 (ii). Bangun segitiga 𝐵𝐶𝐷 

merupakan bayangan dari segitiga 𝐴𝐵𝐷. Bangun segitiga beserta bayangannya 

yang terbentuk itulah yang dinamakan bangun jajargenjang.  
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2. Sifat-sifat Jajargenjang 

Perhatikan Gambar 2 

Pada gambar tersebut menunjukkan jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷. Putar △ 𝐴𝐵𝐷 

setengah putaran, sehingga diperoleh 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ↔ 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ↔ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 

Akibatnya, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

 

 

 

O 

A 

D 

B 

C 

ii 

Jajargenjang adalah bangun segiempat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan 

bayangannya yang diputar setengah putaran (180∘) pada titik tengah salah satu 

sisinya 

1. Pada setiap jajargenjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar. 

A 

D 

B 

C 

i 

A 

D 

B 

C 

A 

D 

B 

C 

ii 

C 

B 

D 

A 

Gambar 2 

O 

A 

D 

B 
i 

Gambar 1 
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Perhatikan Gambar 2, perhatikan sudut-sudutnya. 

Jika jajargenjang diputar setengah putaran, maka diperoleh ∠𝐴 ↔ ∠𝐶, 

∠𝐴𝐵𝐷 ↔ ∠𝐵𝐷𝐶, dap ∠𝐴𝐷𝐵 ↔ ∠𝐶𝐵𝐷. 

Akibatnya ∠𝐴 = ∠𝐶, ∠𝐴𝐵𝐷 = ∠𝐵𝐷𝐶, dan ∠𝐴𝐷𝐵 = ∠𝐶𝐵𝐷, sedemikian 

sehingga ∠𝐴 = ∠𝐶, ∠𝐵 = ∠𝐴𝐵𝐷 + ∠𝐶𝐵𝐷, dan ∠𝐷 = ∠𝐴𝐷𝐵 + ∠𝐵𝐷𝐶 

 

Selanjutnya, perhatikan Gambar 3 

 

 

 

 

Pada jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 tersebut 𝐴𝐵 ∥ 𝐷𝐶 dan 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶. Ingat kembali 

materi terdahulu mengenai garis dan sudut. 

Berdasarkan sifat-sifat garis sejajar, karena 𝐴𝐵 ∥ 𝐷𝐶, maka diperoleh 

1. ∠𝐴 dalam sepihak dengan ∠𝐷, maka ∠𝐴 + ∠𝐷 = 180° 

2. ∠𝐵 dalam sepihak dengan ∠𝐶, maka ∠𝐵 + ∠𝐶 = 180° 

Demikian juga karena 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶, maka diperoleh 

1. ∠𝐴 dalam sepihak dengan ∠𝐵, maka ∠𝐴 + ∠𝐵 = 180° 

2. ∠𝐷 dalam sepihak dengan ∠𝐶, maka ∠𝐶 + ∠𝐷 = 180° 

 

 

 

 

2. Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

A 

D 

B 

C 

Gambar 3 

3. Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan 

adalah 180° 
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Sekarang, perhatikan Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

Pada gambar di atas, jika △ 𝐴𝐵𝐷 diputar setengah putaran pada titik 𝑂, akan 

diperoleh 𝑂𝐴 ↔ 𝑂𝐶 dan 𝑂𝐵 ↔ 𝑂𝐷. 

Hal ini menunjukkan bahwa 𝑂𝐴 = 𝑂𝐶 dan 𝑂𝐵 = 𝑂𝐷. 

Padahal 𝑂𝐴 + 𝑂𝐶 = 𝐴𝐶 dan 𝑂𝐵 + 𝑂𝐷 = 𝐵𝐷. 

Jadi, dapat disimpulkan berikut.  

 

 

3. Keliling dan Luas Jajargenjang 

1. Keliling jajargenjang 

Telah diketahui bahwa keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-

sisinya. Hal ini juga berlaku pada jajargenjang. 

Pada gambar 5,  

Keliling jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐴 

     = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 (sisi-sisi pada 

jajargenjang yang sejajar adalah sama panjang) 

     = 2(𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 

 

 

A 

D 

B 

C 

O 

Gambar 4 

4. Pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya saling membagi dua sama 

panjang 
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2. Luas jajargenjang 

Agar dapat memahami konsep luas jajargenjang, lakukan kegiatan berikut ini 

a. Buat jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷, kemudian buat garis dari titik 𝐷 yang memotong 

tegak lurus (90°)garis 𝐴𝐵 di titik 𝐸. 

 

 

 

 

 

 

b. Potong jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 menurut garis 𝐷𝐸, sehingga menghasilkan dua 

bangun, yaitu bangun segitiga 𝐴𝐸𝐷 dan bangun segiempat 𝐸𝐵𝐶𝐷. 

 

 

 

 

 

c. Gabung/tempel bangun 𝐴𝐸𝐷 sedemikian sehingga sisi 𝐵𝐶 berimpit 

dengan sisi 𝐴𝐷. 

A 

D 

B 

C 

Gambar 5 

A B 

D 

E 

C 

alas 

tinggi 

B/

A 

E 

D 

E 

C/

D 

alas 

tinggi 
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Terbentuk bangun baru yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 𝐶𝐷 

dan lebar 𝐷𝐸. 

Luas 𝐴𝐵𝐶𝐷 = panjang × lebar 

   = 𝐶𝐷 × 𝐷𝐸 

   = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Catatan: Alas jajargenjang merupakan salah satu sisi jajargenjang, sedangkan 

tinggi jajargenjang tegak lurus dengan alas. 

2.1.10.2 Belah ketupat 

1. Pengertian Belah Ketupat 

Telah dipelajari bangun jajargenjang. Bagaimana jika sebuah jajargenjang 

sisi-sisinya sama panjang? 

 Pada Gambar 6 di bawah, segitiga 𝐴𝐵𝐷 sama kaki dengan AB = AD dan O 

titik tengah sisi BD. Jika △ 𝐴𝐵𝐷 diputar setengah putaran (180∘) dengan titik 

pusat O, akan terbentuk bayangan △ 𝐵𝐶𝐷. Bangun 𝐴𝐵𝐶𝐷 disebut bangun belah 

ketupat. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

 

 

A B 

O 

C D 

A 

B 

C 

D 
O 

Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga 

sama kaki dan bayangannya yang telah dicerminkan terhadap alasnya. 

i 
i

i 
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2. Sifat-sifat Belah Ketupat 

Perhatikan Gambar 6 (ii). Belah ketupat dibentuk dari segitiga sama kaki 

𝐴𝐵𝐷 dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. 

Dari pencerminan tersebut. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  akan menempati 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  akan 

menempati 𝐷𝐶̅̅ ̅̅ , sehingga 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 dan 𝐴𝐷 = 𝐷𝐶. Karena sama kaki maka 

𝐴𝐵 = 𝐴𝐷. Akibatnya 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐴𝐷 = 𝐷𝐶. 

Dengan demikian diperoleh sifat sebagai berikut. 

 

Selanjutnya, perhatikan diagonal 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 pada belahketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. Jika 

belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 tersebut dilipat menurut ruas garis 𝐴𝐶, △ 𝐴𝐵𝐶 dan △ 𝐴𝐷𝐶 

dapat saling menutupi secara tepat (berimpit). Oleh karena itu, 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  adalah sumbu 

simetri, sedemikian sehingga sisi-sisi yang bersesuaian pada △ 𝐴𝐵𝐶 dan △ 𝐴𝐷𝐶 

sama panjang. Demikian halnya jika belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dilipat menurut ruas 

garis 𝐵𝐷, △ 𝐴𝐵𝐷 dan △ 𝐵𝐶𝐷 akan saling berimpitan. Dalam hal ini, 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  adalah 

sumbu simetri. Padahal 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  adalah diagonal-diagonal belah ketupat 

𝐴𝐵𝐶𝐷. Dengan demikian, diperoleh sifat sebagai berikut. 

 

Perhatikan kembali Gambar 6 (ii) 

Putar belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 sebesar setengah putaran dengan pusat titik 𝑂, 

sehingga 𝑂𝐴 ↔ 𝑂𝐶 dan 𝑂𝐵 ↔ 𝑂𝐷. 

Oleh karena itu, 𝑂𝐴 = 𝑂𝐶 dan 𝑂𝐵 = 𝑂𝐷. Akibatnya, 

∠𝐴𝑂𝐵 = ∠𝐶𝑂𝐵 dan ∠𝐴𝑂𝐷 = ∠𝐶𝑂𝐷, sedemikian sehingga 

∠𝐴𝑂𝐵 + ∠𝐵𝑂𝐶 = 180° (berpelurus) 

1. Semua sisi belah ketupat sama panjang. 

2. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. 



43 
 

 
 

∠𝐴𝑂𝐵 + ∠𝐴𝑂𝐵 = 180° 

 2 × ∠𝐴𝑂𝐵  = 180° 

∠𝐴𝑂𝐵   = 90° 

Jadi, ∠𝐴𝑂𝐵 = ∠𝐵𝑂𝐶 = 90°. 

 

 

Perhatikan kembali belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷  

dengan diagonal 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 seperti pada 

Gambar 7. 

Apabila belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dilipat menurut 

garis diagonalnya, maka akan terbentuk bangun 

segitiga yang saling menutup (berimpit). Hal ini 

berarti ∠𝐴 = ∠𝐶 dan ∠𝐵 = ∠𝐷. Akibatnya pula 

∠𝐴𝐶𝐷 = ∠𝐴𝐶𝐵  

∠𝐶𝐴𝐷 = ∠𝐶𝐴𝐵  

∠𝐵𝐷𝐶 = ∠𝐵𝐷𝐴  

∠𝐷𝐵𝐶 = 𝐷𝐵𝐴  

Dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

3. Kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan 

saling berpotongan tegak lurus (90°). 

A 

B 

C 

D 
O 

4. Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

Gambar 7 
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3. Keliling dan Luas Belah Ketupat 

1. Keliling Belah Ketupat 

Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi 𝑠 maka keliling belah ketupat 

adalah  

𝑘 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐴 

 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 

 = 4𝑠 

2. Luas Belah Ketupat 

Perhatikan Gambar 8 

Pada gambar tersebut menunjukkan belah 

ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan diagonal-diagonal 𝐴𝐶 

dan 𝐵𝐷 berpotongan di titik 𝑂. 

 

 

Luas belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 = Luas △ 𝐴𝐵𝐷 + Luas △ 𝐵𝐶𝐷 

     =
1

2
× 𝐵𝐷 × 𝐴𝑂 +

1

2
× 𝐵𝐷 × 𝐶𝑂 

     =
1

2
× 𝐵𝐷 × (𝐴𝑂 + 𝐶𝑂) 

     =
1

2
× 𝐵𝐷 × 𝐴𝐶 

     =
1

2
× diagonal × diagonal 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Luas belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya 𝑑1 dan 𝑑2 adalah 

 

A 

B 

C 

D 
O 

𝑠 

𝑠 𝑠 

𝑠 

Gambar 8 

𝐿 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran memerlukan partisipasi aktif dari peserta didik. Oleh 

karena itu peserta didik tidak hanya mendapat dan menghafal materi dari guru, 

celakanya sekarang masih sering dijumpai guru menggunakan model ekspositori, 

di mana guru sebagai pemberi informasi yang utama. Definisi, rumus, dan contoh-

contoh sudah disediakan oleh guru dan diselesaikan oleh peserta didik. Peserta 

didik hanya mengaplikasikan rumus yang diberikan guru. Tipe pembelajaran 

seperti ini membosankan dan membatasi pikiran peserta didik. Peserta didik tidak 

dapat mengembangkan ide mereka karena mereka terlalu berfokus terhadap model 

yang guru pakai dan percaya bahwa solusi yang benar hanya diberikan oleh guru. 

Pada akhirnya peserta didik bergantung penuh kepada guru. Oleh karena itu, 

pengetahuan matematika mereka kurang memuaskan. 

 Situasi pembelajaran di atas dapat diubah dengan mengimplementasikan 

model pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik termotivasi untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah 

model mind mapping. 

 Pada penelitian ini, dipilih CD pembelajaran dikarenakan akhir-akhir ini 

pada lingkungan akademis penggunaan media belajar dalam bentuk CD 

memungkinkan guru untuk menggunakannya di berbagai tempat, seperti di sekolah 

atau di rumah. Dengan penggunaan CD, peserta didik dituntut untuk mendengarkan 

dan berinteraksi dengan komputer. Dengan penggunaan media CD, diharapkan 

dapat menciptakan pembelajaran yang komprehensif dan menarik. 
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Gambar 2.1 

Skema Penelitian 

Pembelajaran Matematika Pada Materi Pokok Segiempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir di atas, maka rumusan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik akan lebih baik dengan 

menggunakan pembelajaran mind mapping daripada menggunakan 

pembelajaran ekspositori. 

Model Pembelajaran Mind 

Mapping berbantuan CD 

1. Partisipasi peserta didik 

meningkat. 

2. Pembelajaran lebih menarik 

3. Kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik 

meningkat 

Model Pembelajaran Ekspositori 

 

1. Pembelajaran didominasi 

peserta didik yang pandai 

2. Pembelajaran kurang menarik 

3.  Kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik rendah 

Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

Tes hasil belajar Tes hasil belajar 

Sampel berawal dari keadaan yang sama 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
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2. Dengan menggunakan model mind mapping, hasil belajar peserta didik pada 

materi pokok segiempat kelas VII dapat mencapai tuntas belajar klasikal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

   

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

yang lazimnya dipakai sebagai masalah dan tujuan penelitian sebagai dokumen. 

Untuk itu disusunlah kriteria tertentu sedemikian rupa sehingga dengan 

mempergunakan kriteria tersebut dapat menentukan populasi yang dibutuhkan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII semester 

II tahun pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 3 Semarang yang berjumlah delapan 

kelas. Jumlah total peserta didik sejumlah 250 anak yang terdiri dari kelas VII-A 

sejumlah 32 anak, kelas VII-B sejumlah 32 anak, kelas VII-C sejumlah 31 anak, 

kelas VII-D sejumlah 32 anak, kelas VII-E sejumlah 32 anak, kelas VII-F sejumlah 

30 anak,  kelas VII-G sejumlah 31 anak, dan kelas VII-H sejumlah 30 anak. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011: 62). Informasi, hasil penelitian dan kesimpulan yang 

diperoleh dari sampel akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama, berada 
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pada tingkat yang sama yaitu kelas VII, diampu oleh guru matematika yang sama 

dan tidak ada kelas unggulan.  

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-C (31 siswa) 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-D (32 siswa) sebagai kelas kontrol, serta 

kelas VII-H (30 siswa) sebagai kelompok untuk uji coba soal. Kelas eksperimen 

adalah kelas yang diberi perlakuan pembelajaran mind mapping berbantuan CD 

pembelajaran dan kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran ekspositori 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2007:3). Variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

3.2.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependent (variabel terikat). Variabel ini merupakan 

variabel yang mempengaruhi (Sugiyono, 2005). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran mind mapping berbantuan CD 

pembelajaran dan pembelajaran ekspositori. 

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005). Variabel terikatnya 

adalah kemampuan pemecahan masalah pada materi segiempat.  
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3.3 Desain Penelitian 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2009: 158). Digunakan 

untuk mengetahui dan mendaftarkan nama peserta didik yang menjadi sampel 

penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan mengetahui nilai UAS 

terakhir mata pelajaran matematika. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui 

apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari keadaan yang sama. 

3.4.2 Metode Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2007: 53). Metode pengumpulan data penelitian ini 

berbentuk tes kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok segiempat. Tes 

kemampuan pemecahan masalah ini berbentuk tes tertulis, yaitu berupa 8 soal 

tertulis uraian. 

Teknik tes ini dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Tes yang diberikan berbentuk tes tertulis berupa soal uraian yang 

sebelumnya telah diuji cobakan pada kelas uji coba untuk mengetahui validitas, 

realibilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik diolah untuk menguji kebenaran dari hipotesis 

penelitian. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Untuk dapat mengumpulkan data dengan teliti, maka peneliti perlu 

menggunakan instrumen penelitian (alat ukur). Instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010: 203).  

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat 

kelas VII. Adapun kisi-kisi uji coba, soal tes uji coba, dan kunci jawaban soal tes 

uji coba dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.6 Analisis Soal Uji Coba 

Setelah perangkat tes tersusun, item soal terlebih dahulu diujicobakan pada 

kelas uji coba sehingga didapat soal dengan kategori baik. Hasil uji coba kemudian 

dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai subjek penelitian. 

Analisisnya adalah sebagai berikut 

3.6.1 Validitas Butir Soal 

Suatu alat evaluasi dapat dikatakan valid (absah atau sahih) apabila alat 

tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Setelah diuji 

cobakan pada siswa di luar sampel, instrumen tes tersebut diuji validitasnya dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment memakai angka kasar (raw score) 

(Arikunto, 2009:72), yaitu: 
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2222 yynxxn

yxxyn
rxy      (Arikunto, 2007:72). 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

n  = banyak subjek, 

∑X = jumlah butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total, 

∑X2 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y2 = jumlah kuadrat skor total. 

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah dilaksanakan diperoleh nilai 

r_tabel untuk N = 32 dan taraf signifikansi α=5% adalah 0,349. Pada analisis tes uji 

coba dari 16 butir soal uraian diperoleh 15 soal valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 karena mempunyai 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 1 soal tidak 

valid yaitu soal nomor 8 karena 𝑟𝑥𝑦 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

3.6.2 Reliabilitas 

Suatu alat  evaluasi (tes dan non tes) disebut reliabel jika hasil evaluasi 

tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subyek yang sama. Kapan pun alat 

ukuran tersebut digunakan akan memberikan hasil ukuran yang sama. Reliabilitas 

merujuk pada pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut baik atau dapat 

memberikan hasil yang tetap. 
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Soal pada tes ini berbentuk uraian, maka digunakan rumus Alpha ( 𝑟11)  

mengingat skor setiap itemnya bukan skor 1 dan 0, melainkan skor rentang antara 

beberapa nilai, yaitu sebagai berikut: 

 r
11

 =


























2

2

1
1

t

i

n

n




   

Keterangan : 

 r
11

 : reliabilitas instrumen, 

n     : banyaknya butir soal, 

 2

i  : jumlah varians butir, 

2

t  : varians total. 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

2

i  = 

 

n

n

X
X

2

2 
 

       

Rumus varians total, yaitu: 

2

t  = 

 

n

n

Y
Y

2

2 
 

      

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga r
11

 

kemudian harga r
11

 tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada 

tabel, jika   r
11

 > r
tabel

 maka tes yang diujicobakan reliabel  (Arikunto, 2006: 109).  

Dari soal uji coba yang diberikan sebanyak 16 butir diperoleh  𝑟𝑥𝑥 = 0,89. 

Dengan α  = 5 % dan N = 32 diperoleh r
tabel

 = 0,349. Karena r
xx

 
 
> r

tabel
, maka dapat 
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disimpulkan bahwa soal uji coba uraian tersebut reliabel. Perhitungan analisis 

reliabilitas soal uraian dapat dilihat pada lampiran. 

3.6.3 Tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

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

terlalu sukar (Arikunto, 2009: 207). Teknik penghitungan tingkat kesukaran soal 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal dapat digunakan 

tolak ukur sebagai berikut: 

(1) Jika jumlah responden yang gagal ≤ 27%, soal termasuk kriteria mudah; 

(2) Jika jumlah responden gagal antara 27%-73%, soal termasuk kriteria sedang 

(3) Jika jumlah responden gagal  ≥ 73%, soal termasuk kriteria sukar. 

 (Arifin, 2012: 148). 

Berdasarkan hasil uji coba soal tes sebanyak 16 butir soal uraian, tidak 

diperoleh soal dengan kriteria mudah. Soal dengan kriteria sedang ada 6 soal, yaitu 

soal nomor 1, 6, 9, 11, 13, dan 15. Serta soal dengan kriteria mudah ada 8 soal, yaitu 

soal nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, dan 16. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 
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3.6.4 Daya Pembeda 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 

mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 + �̅�𝐾𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

 𝐷𝑃    = daya pembeda, 

�̅�𝐾𝐴   = rata-rata kelompok atas, 

�̅�𝐾𝐵   = rata-rata kelompok bawah, dan 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠  = skor maksimum. 

Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda soal dapat digunakan 

kriteria yang dikembangkan oleh Ebel sebagai berikut: 

40,0Dp   : sangat baik 

39,030,0  Dp  : baik 

29,020,0  Dp  : cukup 

19,0Dp   : jelek 

(Arifin, 2012: 146). 

Hasil analisis daya pembeda butir soal tes pemecahan masalah sebagai 

berikut. Untuk butir 3, 5, 9, 11, 13, 15, dan 16 termasuk dalam kategori soal yang 

mempunyai daya beda sangat baik. Untuk butir soal nomor 1, 4, 7, 12, dan 14 

termasuk dalam kategori soal yang mempunyai daya beda baik. Untuk butir soal 
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nomor 2, 6, 8, dan 10 termasuk dalam kategori soal yang mempunyai daya beda 

jelek. Adapun analisis daya pembeda butir soal tes pemecahan masalah dapat dilihat 

pada lampiran. 

3.6.5 Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda terhadap instrumen, diperoleh butir soal yang dapat dipakai. Ringkasan 

analisis butir soal uji coba dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Ringkasan Analisis Butir Soal Uji Coba 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

 

Sedang Baik Dipakai 

2 Valid Mudah Jelek Tidak Dipakai 

3 Valid Mudah Sangat Baik Dipakai 

4 Valid Mudah Baik Tidak Dipakai 

5 Valid Mudah Sangat Baik Dipakai 

6 Valid Sedang Jelek Tidak Dipakai 

7 Valid Mudah Baik Dipakai 

8 Tidak Valid Mudah Jelek Tidak Dipakai 

9 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

10 Valid Mudah Jelek Tidak Dipakai 

11 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

12 Valid Mudah Baik Tidak Dipakai 

13 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

14 Valid Mudah Baik Tidak Dipakai 

15 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

16 Valid Mudah Sangat Baik Tidak Dipakai 
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Soal yang dipakai untuk tes akhir kemampuan pemecahan masalah adalah 

soal nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Soal tersebut dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa soal tersebut valid, reliabel, memiliki daya pembeda baik dan 

sangat baik, dan tingkat kesukarannya sedang dan mudah. Selain itu, soal yang 

dipilih telah mewakili setiap indikator. Soal nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 

tidak dipakai karena soal-soal tersebut tidak valid dan mempunyai daya pembeda 

yang kurang baik. 

 

3.7 Metode Analisis Data  

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian dan dari hasil 

analisis ditarik kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, 

yaitu tahap awal yang merupakan tahap pemadanan sampel dan tahap akhir yang 

merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis penelitian.  

3.7.1 Analisis Data Awal  

3.7.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik, setelah data awal yang didapat dari nilai ulangan harian pada pokok 

bahasan sebelumnya, maka data tersebut diuji kenormalannya apakah data kedua 

kelas tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data 

sampel yang diperoleh digunakan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis statistika yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 
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Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut.  

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas dengan rumus interval 

= 1 + 3.3 log 𝑛 

3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku.  

4) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus 𝑍𝑖 =
𝑋−�̅�

𝑆
, dimana 

S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata sampel (Sudjana, 1996: 

138). 

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel. 

7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva  

χ 2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
,𝐾

𝐸𝑖
  

dengan  

 χ 2= Chi–kuadrat  

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan  

8) Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi–kuadrat dengan 

taraf signifikan 5%. 

9) Menarik kesimpulan jika χ2
ℎ𝑖𝑡 < χ2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka data berdistribusi normal 

(Sudjana, 1996: 273).  
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3.7.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas)  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya untuk 

menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas 

adalah sebagai berikut:  

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (varians homogen). 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (varians tidak homogen). 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan dua rumus, jika banyak peserta 

didik kelas eksperimen sama dengan banyak peserta didik kelas kontrol digunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑏

𝑉𝑘
, (Sudjana, 1996: 250)  

dengan  

V
b 

= varians terbesar  

V
k 
= varians terkecil 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛 − 1
 

Keterangan
 

𝑠2 : varians sampel, 

𝑥𝑖 : data ke-i, 

�̅�  : rata-rata, dan 
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𝑛  : jumlah sampel. 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak maka F
hitung 

dikonsultasikan dengan F
tabel 

dengan α= 5 % dengan dk pembilang = banyaknya 

data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut = banyaknya data yang terkecil 

dikurangi satu. Jika F
hitung 

< F
tabel 

maka H
o 

diterima. Yang berarti kedua kelas 

tersebut mempunyai varians yang sama atau dikatakan homogen.  

Jika banyak peserta didik kelas eksperimen tidak sama dengan banyak 

peserta didik kelas kontrol, digunakan rumus uji Bartlet sebagai berikut. 

a) Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠2 =
Ʃ(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖

2

Ʃ(𝑛𝑖 − 1)
 

Keterangan : 

𝑠2 = Varians gabungan 

𝑛𝑖= Kelas ke-i 

𝑠𝑖
2= Varians kelas ke-i 

b) Harga satuan B 

B = (log 𝑠2)Ʃ(𝑛𝑖 − 1) 

c) Dalam uji Bartlet digunakan statistik chi-kuadrat 

𝑋2 = (ln 10){𝐵 − Ʃ(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 

Dengan ln 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Selanjutnya, harga 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang diperoleh dikonsultasikan ke 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan derajat kebebasan (dk) = k-1 dan taraf signifikan 5%. Ho ditolak jika 

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑋2

(1−𝛼)(𝑘−1) (Sudjana, 2005: 263). 
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3.7.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata  

Analisis data dengan Uji T digunakan untuk menguji hipotesis:  

H0 = 𝜇1 = 𝜇2 

Ha =  𝜇1 ≠ 𝜇2 

𝜇1 = rata-rata data kelas eksperimen  

𝜇2= rata-rata data kelas kontrol  

maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

𝑡 =
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

𝑠√
1

𝑛1
−

1

𝑛2

  dengan 𝑠2 =
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

dengan  

𝑥1̅̅̅ = nilai rata-rata dari kelompok eksperimen 

𝑥2̅̅ ̅ = nilai rata-rata dari kelompok kontrol 

𝑛1 = banyaknya subyek kelompok eksperimen 

𝑛2 = banyaknya subyek kelompok kontrol 

𝑠1
2 = varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 = varians kelompok kontrol 

𝑠2 = varians gabungan 

(Sudjana 2005: 239) 

Dengan kriteria pengujian: terima Ho jika – t
tabel 

< t
hitung 

< t
tabel 

dengan 

derajat kebebasan d(k) = n
1 

+ n
2 

– 2 dan tolak Ho untuk harga t lainnya. 
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3.7.2 Analisis Data Akhir  

Setelah semua perlakuan berakhir kemudian diberi tes. Data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hasilnya 

sesuai dengan hipotesis yang diharapkan.  

3.7.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik, setelah data awal yang didapat dari nilai ulangan harian pada pokok 

bahasan sebelumnya, maka data tersebut diuji kenormalannya apakah data kedua 

kelas tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data 

sampel yang diperoleh digunakan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis statistika yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

b. Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas dengan rumus interval 

= 1 + 3.3 log 𝑛 

c. Menghitung rata-rata dan simpangan baku.  

d. Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

e. Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus 𝑍𝑖 =
𝑋−�̅�

𝑆
, dimana 

S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata sampel (Sudjana, 1996: 

138). 
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f. Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel. 

g. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva  

χ 2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
,𝐾

𝐸𝑖
  

dengan  

 χ 2= Chi–kuadrat  

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan  

h. Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi–kuadrat dengan 

taraf signifikan 5%. 

i. Menarik kesimpulan jika χ2
ℎ𝑖𝑡 < χ2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka data berdistribusi normal 

(Sudjana, 1996: 273).  

3.7.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas)  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya untuk 

menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas 

adalah sebagai berikut:  

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (varians homogen). 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (varians tidak homogen). 
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Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan dua rumus, jika banyak peserta 

didik kelas eksperimen sama dengan banyak peserta didik kelas kontrol digunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑏

𝑉𝑘
, (Sudjana, 1996: 250)  

dengan  

V
b 

= varians terbesar  

V
k 
= varians terkecil 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛 − 1
 

Keterangan
 

𝑠2 : varians sampel, 

𝑥𝑖 : data ke-i, 

�̅�  : rata-rata, dan 

𝑛  : jumlah sampel. 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak maka F
hitung 

dikonsultasikan dengan F
tabel 

dengan α= 5 % dengan dk pembilang = banyaknya 

data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut = banyaknya data yang terkecil 

dikurangi satu. Jika F
hitung 

< F
tabel 

maka H
o 

diterima. Yang berarti kedua kelas 

tersebut mempunyai varians yang sama atau dikatakan homogen. 

Jika banyak peserta didik kelas eksperimen tidak sama dengan banyak 

peserta didik kelas kontrol, digunakan rumus uji Bartlet sebagai berikut. 
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a) Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠2 =
Ʃ(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖

2

Ʃ(𝑛𝑖 − 1)
 

Keterangan : 

𝑠2 = Varians gabungan 

𝑛𝑖= Kelas ke-i 

𝑠𝑖
2= Varians kelas ke-i 

b) Harga satuan B 

B = (log 𝑠2)Ʃ(𝑛𝑖 − 1) 

c) Dalam uji Bartlet digunakan statistik chi-kuadrat 

𝑋2 = (ln 10){𝐵 − Ʃ(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 

Dengan ln 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Selanjutnya, harga 𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang diperoleh dikonsultasikan ke 𝑋2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan derajat kebebasan (dk) = k-1 dan taraf signifikan 5%. Ho ditolak jika 

𝑋2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑋2

(1−𝛼)(𝑘−1) (Sudjana, 2005: 263). 

3.7.2.3 Uji Perbedaan Rata-rata (Uji Pihak Kanan)  

Uji ini dilakukan untuk menyelidiki apakah rata-rata hasil tes kemampuan 

kemampuan masalah siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran mind 

mapping berbantuan CD pembelajaran lebih baik dari siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori. Hipotesis yang diuji adalah 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segiempat siswa 

pada pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 
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kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pembelajaran ekspositori). 

𝐻1:  𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segiempat siswa 

pada pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 

lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

pembelajaran ekspositori). 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

1. Jika 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2  

𝑡′ =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

Keterangan: 

�̅�1 = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen 

�̅�2 =  rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas kontrol 

𝑛1 = banyaknya peserta didik kelas eksperimen, 

𝑛2 = banyaknya peserta didik kelas kontrol, 

𝑠1
2 = varians kelompok eksperimen, 

𝑠2
2 = varians kelompok kontrol, dan 

𝑠2 = varians gabungan.  

Kriteria pengujian: terima 𝐻0  jika 

𝑡′ ≥
𝑤1𝑡1 + 𝑤2𝑡2

𝑤1 + 𝑤2
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Dengan 

𝑤1 =
𝑠1

2 

𝑛1
,   𝑤2 =

𝑠2
2 

𝑛2
,   𝑡1 = 𝑡

(1−
1
2

𝛼),(𝑛1−1)
 , 

  

dan  𝑡2 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼),(𝑛2−1)

 

(Sudjana, 2005: 243) 

2. Jika σ1
2 = σ2

2 

 𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

dengan 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

dimana 

�̅�1  = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen, 

�̅�2 = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

kontrol, 

𝑛1 = banyaknya peserta didik kelas eksperimen, 

𝑛2 = banyaknya peserta didik kelas kontrol, 

𝑠1
2  = varians kelompok eksperimen, 

𝑠2
2  = varians kelompok kontrol, dan 

𝑠2  = varians gabungan.  



69 
 

 
 

Dengan 𝑑𝑘 =  (𝑛1 + 𝑛2 − 2), kriteria pengujiannya adalah 𝐻0  ditolak jika 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan menentukan taraf signifikan = 5%, peluang (1 − 𝛼) 

(Sudjana, 2005: 243). 

3.7.2.4 Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang diajar  dengan model pembelajaran mind mapping berbantuan 

CD pembelajaran secara klasikal mencapai KKM.  Untuk mengetahui hal tersebut, 

digunakan uji proporsi satu pihak. Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

𝐻0: π ≤ 0,849 (persentase ketuntasan klasikal kemampuan pemecahan masalah 

materi segiempat siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran dengan 

nilai ≥ 73 belum mencapai ketuntasan klasikal) 

𝐻1:  π > 0,849  (persentase ketuntasan klasikal kemampuan pemecahan masalah 

materi segiempat siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran dengan 

nilai ≥ 73 telah mencapai ketuntasan klasikal). 

Rumus yang digunakan adalah : 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 −  𝜋0

√𝜋0 (1 − 𝜋0)
𝑛

 

𝜋0 = nilai proporsi populasi 

𝑥  =  banyaknya siswa yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 

𝑛   =  ukuran sampel kelas eksperimen              
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Kriteria Pengujian: 

Tolak Ho jika 𝑧  ≥   𝑧0,5−𝛼 dimana  𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5-𝛼) (Sudjana, 2005: 234). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal digunakan untuk mengetahui apakah sampel kelas 

yang akan digunakan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari kondisi 

yang sama. Analisis data tahap awal dilaksanakan sebelum pelaksanaan perlakuan 

yang berbeda pada sampel. Data yang digunakan untuk analisis tahap awal sampel 

diperoleh dari data hasil ujian akhir semester gasal SMP Negeri 3 Semarang tahun 

pelajaran 2012/2013.  

Data hasil ujian akhir semester gasal SMP Negeri 3 Semarang tahun 

pelajaran 2012/2013 kelas eksperimen (VII-C) dan kelas kontrol (VII-D)  dapat 

dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

               Data Hasil Ujian Akhir Semester Gasal 

No Statistik Deskriptif 
Kelas 

Eksperimen  
Kelas Kontrol 

1 Banyak Peserta didik 32 32 

2 Nilai Tertinggi 93 90 

3 Nilai Terendah 68 63 

4 Rata-rata 81,0 77,8 

6 Simpangan Baku 6,68 7,99 

7 Varians 44,67 63,77  

 



72 
 

 
 

4.1.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai ulangan akhir 

semester peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau 

tidak. Uji yang digunakan adalah uji Chi kuadrat. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0: data berdistribusi normal dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah data dapat dikatakan berdistribusi normal atau 

terima H0  jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

<  dengan peluang untuk  = 5% dan dk 

= . 

Dari perhitungan data ulangan akhir semester kelas eksperimen didapat nilai 

tertinggi = 93; nilai terendah = 68; rentang = 25; banyak kelas = 6; panjang kelas = 

5; rata-rata = 81; simpangan baku = 6,683945 diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 4,9971. 

Dengan banyaknya data 32, dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,814728. 

Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Eksperimen 

Data   
Kriteria 

Nilai ulangan akhir 

semester gasal kelas 

eksperimen 

4,9971 
7,814728 Normal 

 

2

)3)(1(  k )1( 

)3( k

2

hitung 2

tabel
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Berdasarkan hasil analisis uji normalitas diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , 

maka H0  diterima. Ini berarti nilai ulangan akhir semester peserta didik kelas 

eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

Dari perhitungan data ulangan akhir semester kelas kontrol didapat nilai 

tertinggi = 90; nilai terendah = 63; rentang = 28; banyak kelas = 6; panjang kelas = 

5; rata-rata = 78; simpangan baku = 7,985812  diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 7,2122. 

Dengan banyaknya data 32, dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,814728. 

Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Kontrol 

Data   
Kriteria 

Nilai ulangan akhir 

semester gasal kelas 

kontrol  

7,2122 
7,814728 Normal 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , 

maka H0  diterima. Ini berarti nilai ulangan akhir semester peserta didik kelas 

kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai ulangan akhir 

semester peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang 

2

hitung 2

tabel
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sama (homogen). Untuk menguji homogenitas digunakan uji F. Hipotesis yang 

akan diujikan adalah sebagai berikut. 

H0: σ1
2 = σ2

2 (kedua kelompok memiliki varians yang sama) dan 

 H1: σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama). 

Kriteria pengujiannya, dengan α = 5% dan dk = k-1, terima H0  jika 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen didapat varians = 

44,6691 dan untuk kelas kontrol didapat varians = 66,7732. Dari perbandingannya 

diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,42768. Dari tabel distribusi dengan taraf 𝐹 dengan taraf 

nyata 5% dan dk pembilang = 32 – 1 = 31 serta dk penyebut = 32 – 1 = 31, diperoleh 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,84. Hasil analisis uji homogenitas data tahap awal dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Homogenitas Data Tahap Awal 

Data   Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol 

dan kelas 

eksperimen 

1,42768 1,84 Homogen 

 Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,42768 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,84, maka H0  diterima. Dapat 

dikatakan bahwa sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan dua rata-rata data awal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah kedua kelas yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian memiliki 

2

hitung 2

tabel
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kesamaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut. 

H0: μ1 = μ2 (rataan kedua kelompok adalah sama) dan 

H1: μ1 ≠ μ2 (rataan kedua kelompok tidak sama) 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila      −t0,975(dk= n1+n2−2) <

thitung <  t0,975(dk= n1+n2−2)  dengan α = 5 %. Hasil perhitungan dari data awal 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh rata-rata kelas eksperimen = 80,98; 

rata-rata kelas kontrol = 77,78; varians kelas eksperimen = 44,67; varians kelas 

kontrol = 63,77 dan varians gabungan = 54,22 diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,74. Dengan 

banyak data pada kelas eksperimen 32 dan kelas kontrol sebanyak 32, dan  𝑑𝑘 =

 32 + 32 − 2 diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99. Hasil analisis data uji kesamaan rata-

rata data tahap awal kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 

4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Tahap Awal 

            Data thitung ttabel Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol 

dan kelas eksperimen 

      1,74 1,999 Rataan sama 

Karena  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0  diterima. Ini berarti tidak ada perbedaan 

rata-rata nilai ulangan akhir semester antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

 

4.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 
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Analisis data tahap akhir berisi semua analisis yang dilakukan pada data 

nilai kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis 

yang dilakukan adalah uji proporsi dan uji perbedaan rata-rata. Sebelum melakukan 

uji proporsi dan uji perbedaan rata-rata, uji normalitas dan uji homogenitas 

dilakukan terlebih dahulu sebagai persyaratan analisis. 

Tes kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 8 butir soal uraian. Tes ini 

diberikan kepada peserta didik setelah diberi perlakuan. Rangkuman hasil analisis 

deskriptif data kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi segi 

empat setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen dengan pembelajaran Mind 

Mapping dan kelas kontrol dengan pembelajaran ekspositori dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.6 Analisis Deskriptif 

Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Statistik Deskriptif 
Kelas 

Eksperimen  
Kelas Kontrol 

1 Banyak Peserta didik 31 32 

2 Nilai Tertinggi 100 100 

3 Nilai Terendah 64 60 

4 Rata-rata 85,48 80,71 

6 Simpangan Baku 8,92887 9,50461 

7 Varians 79,7247 90,3377 

8 Ketuntasan 96,7% 84,3% 

4.1.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Chi kuadrat. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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H0: data berdistribusi normal dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah data dapat dikatakan berdistribusi normal atau 

terima H0  jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

<  dengan peluang untuk  = 5% dan dk 

= .  

Dari perhitungan data nilai tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen didapat nilai tertinggi = 100; nilai terendah = 64; rentang = 36; banyak 

kelas = 6; panjang kelas = 7; rata-rata = 85,5; simpangan baku = 8,928871 diperoleh 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 5,7635. Dengan banyaknya data 31, dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,814728. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen 

Data   
Kriteria 

Nilai tes 

kemampuan 

pemecahan masalah 

kelas eksperimen 

5,7635 
7,814728 Normal 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , 

maka H0  diterima. Ini berarti nilai tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Dari perhitungan data nilai tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol didapat nilai tertinggi = 100; nilai terendah = 60; rentang = 40; banyak kelas 

2

)3)(1(  k )1( 

)3( k

2

hitung 2

tabel
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= 6; panjang kelas = 7; rata-rata = 80,7; simpangan baku = 9,504615 diperoleh 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 3,4731. Dengan banyaknya data 32, dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,814728. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas Kontrol 

Data   
Kriteria 

Nilai tes 

kemampuan 

pemecahan masalah 

kelas kontrol 

3,4731 
7,814728 Normal 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas diperoleh 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 , 

maka H0  diterima. Ini berarti nilai tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

varians yang sama (homogen). Untuk menguji homogenitas digunakan uji Bartlet. 

Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

H0: σ1
2 = σ2

2 (kedua kelompok memiliki varians yang sama) dan 

 H1: σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama). 

Kriterianya pengujiannya, dengan α = 5% dan dk = k-1, terima 𝐻𝑜  jika 

 
< . Dari hasil perhitungan, diperoleh = 0,021536. Dengan    α 

2

hitung 2

tabel

2

hitung
2

tabel 2

hitung
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= 5% dan dk = 2-1 = 1 diperoleh = 3,81. Hasil analisis uji homogenitas data 

tahap akhir dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Data Tahap Akhir 

Data 2

hitung  
2

tabel  Kriteria 

Nilai Tes 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

0,118903 3,81 Homogen 

  

 Karena 
2

hitung
 
< 

2

tabel , maka H0  diterima. Dapat dikatakan bahwa 

sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.2.3 Uji Proporsi 

Uji proporsi pihak kanan digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

mind mapping berbantuan CD pembelajaran pada materi pokok segiempat dapat 

mencapai ketuntasan klasikal. Pada penelitian ini, belajar dikatakan tuntas secara 

klasikal apabila lebih dari atau sama dengan 85% hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 73. Hipotesis 

yang digunakan sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≤  84,9% (proporsi peserta didik yang memperoleh nilai kemampuan 

pemecahan masalah  ≥ 73 kurang dari sama dengan 84,9% ). 

𝐻𝑎 ∶  𝜋 >  84,9% (proporsi peserta didik yang memperoleh nilai kemampuan 

pemecahan masalah  ≥ 73 lebih dari 84,9% ). 

2

tabel
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Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑍(0,5−∝) dimana 

𝑍(0,5−∝) = 𝑧(0,45) = 1,64. Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen dari 31 peserta 

didik, jumlah peserta didik yang tuntas 30 anak dan jumlah peserta didik yang tidak 

tuntas ada 1 anak diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,835933 dan 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64. Karena 

𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  maka H0 ditolak. Dapat dikatakan bahwa proporsi peserta didik 

yang memperoleh nilai kemampuan pemecahan masalah  ≥ 73 lebih dari 85%. 

Artinya, kemampuan pemecahan masalah materi segiempat peserta didik kelas 

eksperimen telah mencapai ketuntasan klasikal di mana sekurang-kurangnya 85% 

peserta didik memperoleh nilai ≥ 73 yaitu sebesar 96,7%. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.2.4 Uji Perbedaan Rata-rata 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data kemampuan pemecahan 

masalah matematika peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal dan mempunyai varians yang sama (homogen). Selanjutnya, uji t satu pihak 

yaitu uji pihak kanan dilakukan untuk menguji perbedaan dua rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶ 𝜇1 ≤ 𝜇2 (kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan 

pembelajaran Model Mind Mapping kurang dari atau sama dengan 

pembelajaran  ekspositori) 

𝐻𝑎 ∶ 𝜇1 > 𝜇2 (kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan 

pembelajaran Model Mind Mapping lebih baik dibandingkan pembelajaran  

ekspositori) 
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Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak apabila thitung ≥

 t0,95(dk= 𝑛1+𝑛2−2)  dengan α = 5 %. 

Hasil analisis data uji perbedaan rata-rata data tahap akhir dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Data Akhir 

Data thitung ttabel Kriteria 

Nilai Tes Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
2,0495 1,99962 

Rataan 

berbeda 

 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata kelas eksperimen = 85,48 

dan rata-rata kelas kontrol = 80,71, varians kelas eksperimen = 79,7247 dan varians 

kelas kontrol = 90,3377 , varians gabungan = 85,1182  dengan 𝑛1 = 31  dan 𝑛2 =

32   diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,0495. Dengan 𝛼 = 5% dan dk = 31 + 32 – 2 = 61, 

diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99962. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 

diterima, berarti rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi 

segiempat dengan pembelajaran Model Mind Mapping berbantuan CD pembelajarn 

lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan 

pembelajaran ekspositori. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen yang mencapai 85,48 lebih baik daripada rata-rata nilai kelas kontrol 

yang mencapai 80,71. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembelajaran Kelas Eksperimen Menggunakan Model Mind Mapping 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi perlakuan dengan 

menggunakan Model Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran. Setelah guru 

memberikan pengantar materi, peserta didik diberi permasalahan dan 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dalam pembelajaran dengan Model 

Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan 

masalah dengan melihat informasi yang telah didapat dari CD pembelajaran dalam 

bentuk mind map sementara. Kemudian, salah satu anggota kelompok yang 

ditunjuk oleh guru mempresentasikan penyelesaian soal. Setelah presentasi 

penyelesaian soal selesai, siswa diminta untuk membuat simpulan dalam bentuk 

mind map dengan bimbingan guru.  

Pada awal pembelajaran guru menyajikan materi melalui CD pembelajaran. 

Proses belajar pada tahap ini sesuai dengan teori belajar konstruktivis, di mana CD 

pembelajaran menyajikan materi dasar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

sehingga peserta didik tertarik dan aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

disajikan.  Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran yang disajikan CD, peserta 

didik diminta mencatat informasi-informasi yang diperoleh dan dibuat dalam 

bentuk mind map sementara.  

Pada tahap pengelompokan peserta didik, guru mengelompokkan peserta 

didik. Pengelompokan peserta didik ini sesuai dengan teori belajar Vygotsky dan 

Piaget, di mana dalam teori tersebut menekankan adanya interaksi sosial dan 

pengelompokan peserta didik untuk berdiskusi bersama. Tiap kelompoknya terdiri 
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dari empat peserta didik dan tiap kelompok diberi beberapa permasalahan untuk 

diselesaikan. Pada saat penelitian, guru mengelompokkan peserta didik dengan 

pengelompokan yang bervariasi. Guru memilih secara acak berdasar kocokan, 

berdasar nomor presensi, serta berdasar baris dan kolom tempat duduk peserta 

didik.  

Pada tahap berdiskusi, peserta didik saling berinteraksi dengan sesama 

anggota kelompok yang dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran matematika di kelas. Interaksi yang terjadi antara lain tanya-jawab, 

diskusi, dan menghargai pendapat teman. Sesuai dengan teori Ausubel di mana 

peserta didik dapat mengaitkan konsep atau materi yang didapat untuk 

menyelesaikan masalah, dengan kegiatan diskusi dalam model Mind Mapping 

berbantuan CD pembelajaran ini peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru berbekal dari informasi-informasi dalam bentuk mind map 

sementara yang telah diperoleh.  

Pada tahap presentasi, guru menunjuk peserta didik untuk menuliskan 

penyelesaian masalah di papan tulis. Penunjukkan peserta didik dilakukan secara 

acak, sehingga semua peserta didik siap dan memahami penyelesaian yang dibuat 

oleh kelompok masing-masing.  

Setelah presentasi penyelesaian soal berakhir, peserta didik diminta untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran dalam bentuk mind map simpulan. 

Guru membimbing peserta didik dalam pembuatan mind map simpulan. 
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4.2.2 Pembelajaran Kelas Kontrol Menggunakan Model Ekspositori 

Pada pembelajaran ekspositori, guru menyampaikan materi, memberi contoh 

soal, dan memberi latihan soal. Dengan pembelajaran model ekspositori, guru 

berperan lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran dan peserta didik hanya 

menerima dan mencatat informasi yang disampaikan guru. Peserta didik terkesan 

bergantung pada guru karena hanya menunggu konfirmasi dari guru dan tidak 

berusaha menyelesaikan suatu masalah secara mandiri. Dengan kata lain, guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan peserta didik hanya berperan sebagai 

penerima informasi. 

Selama proses pembelajaran peserta didik mencatat, menjawab pertanyaan 

guru, dan mengerjakan soal dari guru. Tidak ada kegiatan diskusi karena guru 

menggunakan metode ceramah. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan kuis 

individual. 

Pembelajaran ekspositori membuat suasana kelas lebih tenang karena guru 

yang memegang kendali. Namun kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang kurang, tidak cukup teratasi. Peserta didik yang belum paham seringkali takut 

atau malu bertanya pada guru. Hal ini membuat guru tidak memahami peserta didik 

yang belum menguasai materi. 

4.2.3 Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik pada Materi Segiempat 

Setelah kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, di mana kelas 

eksperimen mendapat pembelajaran model Mind Mapping berbantuan CD 

pembelajaran dan kelas kontrol mendapat pembelajaran model ekspositori, didapat 

data hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang kemudian 
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dianalisis. Dari hasil analisis, didapat kesimpulan bahwa peserta didik kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran model Mind Mapping mendapat 

nilai sekurang-kurangnya 73 sebesar 96,7%. Hal ini menunjukkan persentase 

peserta didik yang memperoleh nilai sekurang-kurangnya 73 dapat mencapai 

bahkan melebihi 85%.   

Dari perhitungan analisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

didapat pula perbedaan proporsi yang cukup signifikan. Persentase pencapaian 

KKM klasikal pada kelas eksperimen adalah 96,7%, sedangkan pada kelas kontrol 

persentase pencapaian KKM klasikalnya adalah 84,3%. Dapat disimpulkan 

persentase banyaknya peserta didik kelas eksperimen yang mendapat nilai 

sekurang-kurangnya 73 lebih tinggi daripada persentase banyaknya persentase 

banyaknya peserta didik kelas kontrol yang mendapat nilai sekurang-kurangnya 73.  

Selain itu, dari analisis tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

didapat perbedaan rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah antara kelas 

eksperimen yang mendapat pembelajaran model Mind Mapping dengan kelas 

kontrol yang memperoleh pembelajaran model ekspositori. Rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen adalah 85,48, sedangkan 

rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol adalah 80,71. Hasil 

analisis dengan menggunakan uji t didapat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,0495 sedangkan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 1,99962. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻1 diterima, artinya rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran model Mind 

Mapping lebih baik dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada pembelajaran ekspositori. 
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Faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan rata-rata dan persentase 

pencapaian hasil tes kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik yang 

mendapat pembelajaran model Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran 

dengan peserta didik yang mendapat pembelajaran ekspositori adalah sebagai 

berikut.  

(1) Pada pembelajaran dengan model Mind Mapping berbantuan CD 

pembelajaran, peserta didik aktif menemukan informasi dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan materi yang disajikan CD pembelajaran dan membuat 

ringkasan catatan sementara dalam bentuk mind map sementara yang ringkas 

dan mudah dipahami. Penggunaan CD pembelajaran membuat peserta didik 

efektif dalam mengingat dan memahami materi yang disajikan. Sedangkan 

pada pembelajaran ekspositori, peserta didik kurang aktif dalam menemukan 

informasi karena informasi diberikan secara searah oleh guru.  

(2) Dengan menggunakan pembelajaran model Mind Mapping berbantuan CD 

pembelajaran, peserta didik belajar dalam kelompok. Pembelajaran dalam 

kelompok membentuk diskusi aktif antar peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat saling bertukar ide dan pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Peserta 

didik yang belum dapat memahami permasalahan dan menyelesaikannya dapat 

bertukar ide dengan peserta didik yang sudah dapat memahami dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan, sehingga setiap peserta didik 

pada setiap kelompok dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan.  Sedangkan pada pembelajaran ekspositori, peserta didik tidak dapat 

berdiskusi dengan peserta didik lain. Sehingga jika peserta didik mengalami 
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kesulitan memahami dan menyelesaikan masalah, peserta didik tersebut tidak 

dapat bertukar ide dan mengalami kebuntuan.  

(3) Melalui pembelajaran model Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran, 

peserta didik mempunyai rangkuman informasi yang dibuat dalam bentuk mind 

map sementara. Catatan informasi yang didapat peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran yang disajikan melalui CD pembelajaran dalam bentuk mind 

map sementara dapat memudahkan peserta didik untuk memahami 

permasalahan yang diberikan guru dan menemukan cara menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan mudah dan cepat. Sedangkan pada pembelajaran 

ekspositori, peserta didik hanya mencatat dalam bentuk catatan biasa. Catatan 

tersebut dapat digunakan peserta didik untuk menemukan cara menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan namun kurang efektif bila dibandingkan dengan 

catatan dalam bentuk mind map.  

Penelitian ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi guru mata pelajaran 

matematika terutama di SMP Negeri 3 Semarang untuk mengimplementasikan 

model pembelajaran Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika materi segiempat pada tahun-tahun berikutnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

pembelajaran dengan menggunakan mind mapping berbantuan CD Pembelajaran 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMP Negeri 3 

Semarang, dengan kriteria keefektifan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kemampuan pemecahan masalah materi segiempat peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 3 Semarang yang belajar menggunakan model pembelajaran Mind 

Mapping telah mencapai ketuntasan klasikal di mana sekurang-kurangnya 85% 

peserta didik memperoleh nilai ≥ 73 yaitu sebesar 96,7%. 

b. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segiempat peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 3 Semarang yang belajar menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping yang mencapai 85,48 lebih baik dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang belajar menggunakan 

pembelajaran ekspositori yang mencapai 80,71. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut. 

(1) Guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 3 Semarang dalam 

menyampaikan materi mata pelajaran matematika khususnya segiempat dapat 

menerapkan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan CD pembelajaran 
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untuk meningkatkan hasil belajar khususnya kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. 

(2) Dalam pelaksanaan pembelajaran model Mind Mapping berbantuan CD 

Pembelajaran, guru disarankan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a) Pengelolaan kelas harus diperhatikan pada saat pelaksanaan model 

pembelajaran Mind Mapping agar tidak menimbulkan kegaduhan saat 

diskusi berkelompok. 

b) Alokasi waktu perlu diperhatikan agar pembelajaran tidak berlangsung 

terlalu lama pada kegiatan diskusi kelompok peserta didik. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (KELAS VII-H) 

SMP NEGERI 3 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

NO NAMA KODE  

1 ADE WAHYU PRADANA    UC-01 

2 AIDA AYU NABILA      UC-02 

3 ALDY YUSYA W.         UC-03 

4 ALIFIENNA AMELIA     UC-04 

5 ANGELICA M. P. X.       UC-05 

6 ANINDYA ZAKIYYA Q. A.  UC-06 

7 ANNISA PUTRI S.       UC-07 

8 ASTERIA YUBILI  E. P.  UC-08 

9 DAMAYANTI DIAH R.     UC-09 

10 FAUZIA FEBRIANTI     UC-10 

11 FRANSISCA APRILIAWATI        UC-11 

12 HELMIKA MAHENDRA P.   UC-12 

13 IMALA ISLAM MADANIA  UC-13 

14 KIKY ILYASA          UC-14 

15 LUCIA IVANA A. P.      UC-15 

16 M. JAFAR SEBO L. P. F.   UC-16 

17 MARIA GORETTI T. T.    UC-17 

18 MUHAMMAD LUTHFI W    UC-18 

19 MUHAMMAD THIFAN S    UC-19 

20 MULYANA SURYA KUSUMA UC-20 

21 NAUFAL HANIF ANANDA  UC-21 

22 NOUVEL IZZA FARDANA  UC-22 

23 NUUR INTAN F. H.       UC-23 

24 RACHMA PUTRI N. A.     UC-24 

25 ROSSA FITRIA HALIM   UC-26 

26 SIFA NOVIANA         UC-27 

27 SYAFRIE SAHRUL G.     UC-28 

28 YOSEFINE NIENTIARNA  UC-29 

29 YUSSA ILHAM F. P.      UC-30 

30 YUSTINA BERLIN INTAN UC-31 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/2 

Bentuk Soal  : Uraian 

Jumlah Soal  : 16 soal 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (4 jam pelajaran) 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-

layang 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Indikator Soal 

Aspek yang 

dinilai 

No. 

soal 

Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan belah 

ketupat. 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  sifat sifat 

jajargenjang dan belah ketupat 

Peserta didik dapat menghitung 

besar dua sudut dan menentukan 

panjang setiap sisi dalam 

jajargenjang jika diketahui besar 

Pemecahan 

Masalah 

1 dan 2 

 

Uraian 22 menit 
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ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya 

dua sudut yang lain dan panjang 

setiap sisi tersebut dalam bentuk 

variabel dengan menggunakan 

sifat-sifat bangun jajargenjang. 

Peserta didik dapat menentukan 

panjang sisi dan panjang kedua 

diagonal belah ketupat jika 

diketahui dua panjang sisi belah 

ketupat dalam bentuk variabel 

dan panjang ruas garis dari titik 

sudut belah ketupat ke titik 

potong kedua diagonal belah 

ketupat dengan menggunakan 

sifat-sifat bangun belah ketupat, 

Pemecahan 

Masalah 

3 Uraian 22 menit 
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Keliling dan luas 

daerah bangun 

jajargenjang. 

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang 

Peserta didik dapat menghitung 

panjang alas dan tinggi bangun 

jajargenjang jika diketahui besar 

luas daerah dan perbandingan 

alas dan tinggi pada bangun 

jajargenjang tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

5 dan 6 Uraian 22 menit 

Peserta didik dapat menghitung 

banyak lampu yang dipasang di 

sekeliling taman yang berbentuk 

jajargenjang jika diketahui jarak 

pemasangan antar lampu, 

panjang alas, dan panjang sisi 

miring taman tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

7 dan 8 Uraian 22 menit 
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Peserta didik dapat menghitung 

luas daerah bangun jajargenjang 

jika diketahui besar keliling, 

panjang alas dan panjang sisi 

miring dalam bentuk persamaan 

linear, dan panjang tinggi 

jajargenjang tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

9 dan 

10 

Uraian 22 menit 

Keliling dan luas 

daerah bangun belah 

ketupat. 

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

Peserta didik dapat menghitung 

panjang kedua diagonal belah 

ketupat jika diketahui luas daerah 

bangun belah ketupat dan 

perbandingan panjang kedua 

diagonalnya.  

Pemecahan 

masalah 

11 dan 

12 

Uraian 22 menit 

Peserta didik dapat menghitung 

biaya pembelian suatu barang 

yang akan digunakan 

sehubungan dengan luas belah 

ketupat jika diketahui panjang 

kedua diagonal belah ketupat 

Pemecahan 

masalah 

13 dan 

14 

Uraian 22 menit 
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tersebut dan harga barang per 

m2. 

Peserta didik dapat menghitung 

banyak suatu benda yang akan 

dipasang di sekeliling tempat 

yang berbentuk belah ketupat 

dan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk pembelian benda tersebut 

jika diketahui panjang sisi tempat 

tersebut dan jarak pemasangan 

antar benda itu. 

Pemecahan 

masalah 

15 dan 

16 

Uraian 22 menit 
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Lampiran 3  

SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

JAJARGENJANG DAN BELAHKETUPAT 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 16 Soal Uraian 

Alokasi Waktu        : 4 x 45 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

a. Tuliskan apa yang diketahui. 

b. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

c. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa gambar jika 

diperlukan). 

d. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

e. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Setiap soal mempunyai skor yang sama. 

 

1. Pada bangun jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 besar ∠𝐴 adalah (5𝑐 −

6)° dan besar ∠𝐶 adalah (9𝑐 + 18)°. Hitung besar ∠𝐵 

dan ∠𝐷! 

 

 

2. Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 mempunyai panjang 𝑃𝑄 =

2𝑥 + 1 cm, panjang 𝑄𝑅 = 5𝑦 − 9 cm, panjang 

𝑅𝑆 = 3𝑥 − 5 cm, dan panjang 𝑆𝑃 = 3𝑦 + 1 cm. 

Tentukan panjang 𝑃𝑄, panjang 𝑄𝑅, panjang 𝑅𝑆, 

dan panjang 𝑆𝑃! 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

(5𝑐 − 6)° 

(9𝑐 + 18)° 

3𝑦 + 1 
cm 

5𝑦 − 9 cm 

P 

R 

Q 

S 

2𝑥 + 1 cm 

3𝑥 − 5 cm 
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3. Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 memiliki panjang 𝐴𝐵 = 5𝑥 − 8 cm dan 

panjang 𝐶𝐷 = 3𝑥 + 2 cm. Tentukan panjang sisi belah 

ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷! 

 

 

 

 

 

4. Pada bangun belah ketupat 𝑃𝑄𝑅𝑆, panjang 𝐴𝑂 adalah (2𝑥 − 1) 

cm, panjang 𝐶𝑂 adalah (𝑥 + 7) cm, dan panjang 𝐵𝐷 adalah 3𝑥 +

1 cm. Hitung! 

a. Panjang 𝐴𝐶. 

b. Panjang 𝐵𝐷. 

 

 

5. Perhatikan jajargenjang PQRS di samping. Jika luas jajar 

genjang PQRS adalah 540 cm2, tentukan ukuran alas dan 

tinggi jajargenjang PQRS tersebut?  

 

 

 

 

6. Pak Abdi mempunyai sebidang tanah berbentuk jajargenjang dengan luas 240 m2 . 

Perbandingan panjang tanah dari utara ke selatan dengan dari barat ke timur adalah 3:5. 

Berapa meter panjang tanah Pak Abdi masing-masing dari utara ke selatan dan dari barat ke 

timur? 

7. Taman bermain berbentuk jajargenjang dengan salah satu sisinya 24 meter dan sisi yang 

lain 16 meter. Jika pengelola taman akan memasang lampu taman di sekeliling taman, maka 

berapa banyak lampu taman yang diperlukan jika jarak antar lampu 4 m? 

8. Sebuah kreasi kue tart berbentuk jajargenjang mempunyai panjang sisi 25 cm dan sisi yang 

lain 35 cm . Pada tepi kue tart diberi hiasan cokelat chip dengan jarak tiap cokelat adalah 5 

cm. Berapa banyak cokelat chip yang ada di sekeliling kue tart tersebut? 

A 

B 

C 

D 

5𝑥 − 8 cm 

3𝑥 + 2 cm 

P 

Q 

R 

S 
O 

P T Q 

R S 

5𝑥  
cm 

3𝑥 cm 

Timur Barat 

Utara 

Selatan 
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9. Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

keliling jajargenjang ABCD adalah 50 cm, 

Hitunglah luas jajargenjang ABCD tersebut!  

10. Pada jajargenjang PQRS, kelilingnya adalah 96 

cm. Panjang alas PQ adalah 4𝑎 cm dan panjang 

sisi miring 𝑄𝑅 adalah 2𝑎 cm. Tentukan luas jajargenjang tersebut 

jika tinggi jajargenjang adalah 25 cm! 

11. Pada belah ketupat ABCD di samping, panjang AC adalah 8𝑥 cm 

dan panjang BD adalah 5𝑥 cm. Jika luas belah ketupat ABCD di 

samping adalah 500 cm2, tentukan panjang AC dan panjang BD! 

 

 

12. Luas belah ketupat adalah 288 𝑐𝑚2. Jika perbandingan panjang diagonal-diagonalnya 

adalah 9: 4, berapa cm panjang diagonal-diagonalnya? 

13. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 20 m dan 13 m. 

Jika taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 15.000,00 per m2. Berapakah biaya 

untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut? 

14. Pak Iwan memiliki 4 kolam ikan berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-

diagonalnya adalah 4 meter dan 6 meter. Jika setiap 1 m2  kolam membutuhkan pakan ikan 

seharga Rp 10.000,00 setiap harinya, berapa harga pakan ikan yang harus dibayar untuk 

memenuhi kebutuhan 4 kolam untuk 1 hari? 

15. Kolam ikan berbentuk belah ketupat dengan panjang sisinya adalah 27 m. Pada sekeliling 

kolam akan dipasang lampu setiap 9 m. Hitung: 

a. Banyak lampu yang dibutuhkan. 

b. Harga yang harus dibayar jika harga setiap lampu adalah Rp 12.500,00. 

16. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 12 meter. Pada sekeliling 

taman tersebut ditanami tanaman bunga mawar. Jika pada sekeliling taman tersebut 

ditanami 8 tanaman bunga mawar secara teratur, tentukan jarak tiap tanaman bunga mawar 

tersebut (dalam meter)! 

A 

B 

C 

D 
O 

2𝑥 + 5 cm 

A E B 

C D 4𝑥 + 2  
cm 

9 cm 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba 
  

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Besar ∠𝐴 = (5𝑐 − 6)° 

Besar ∠𝐶 = (9𝑐 + 18)° 

Ditanya: ∠𝐵 dan ∠𝐷 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai 

berikut 

1. Menggambar jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

2. Menentukan nilai 𝑎 dengan memanfaatkan sifat Pada 

setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan sudut 

yang saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎°. 

3. Menghitung besar ∠𝐵 dan ∠𝐷 dengan menggunakan sifat 

Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan sudut yang 

saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎°. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝐴 = Besar ∠𝐶 

⇔ (5𝑐 + 6)° = (9𝑐 − 18)°.  

⇔ 5𝑐 − 9𝑐 = −18 − 6 

⇔ −4𝑐 = −24 

⇔ 𝑐 =  
−24

−4
 

⇔ 𝑐 = 6 

Jelas 𝑐 = 6 

Sehingga, besar ∠𝐴 = (5𝑐 + 6)° = (5.6 + 6)° = (30 + 6)° =
36°    
besar ∠𝐶 = (9𝑐 − 18)° = (9.6 − 18)° = (54 − 18)° = 36° 

Besar ∠𝐴 + Besar ∠𝐵 = 180° 

⇔ 36° + ∠𝐵 = 180°.  

⇔ ∠𝐵 = 180° − 36° 

⇔ ∠𝐵 = 144° 

Jadi, ∠𝐵 = 144° 

Besar ∠𝐷 = Besar ∠𝐵 

⇔ ∠𝐷 = 144°.  

Jadi, ∠𝐵 = 144° 

4 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝐵 dan besar ∠𝐷 adalah 144° 
2 

 Total Skor 10 

2 
Memahami masalah 

Diketahui: 
2 
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Panjang 𝑃𝑄 =2𝑥 + 1 cm 

Panjang 𝑄𝑅 =5𝑦 − 9 cm 

Panjang 𝑅𝑆 =3𝑥 − 5 cm 

Panjang 𝑆𝑃 =3𝑦 + 1 cm  

Ditanya: panjang 𝑃𝑄, panjang 𝑄𝑅, panjang 𝑅𝑆, dan panjang 𝑆𝑃! 

 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut 

1. Menggambar jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆. 

2. Menentukan nilai 𝑥 dan 𝑦 dengan memanfaatkan sifat Pada 

setiap jajargenjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar. 

3. Menghitung panjang panjang 𝑃𝑄, panjang 𝑄𝑅, panjang 𝑅𝑆, dan 

panjang 𝑆𝑃 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Panjang 𝑃𝑄 = Panjang 𝑅𝑆 

⇔ 2𝑥 + 1 = 3𝑥 − 5  

⇔ 2𝑥 − 3𝑥 = −5 − 1 

⇔ −𝑥 = −6 

⇔ 𝑥 = 6 

Jelas 𝑥 = 6 

Sehingga, panjang 𝑃𝑄 = 2(6) + 1 = 12 + 1 = 13 cm 

Panjang 𝑅𝑆 = 3(6) − 5 = 18 − 5 = 13 cm 

Panjang 𝑄𝑅 = Panjang 𝑆𝑃 

⇔ 5𝑦 − 9 = 3𝑦 + 1  

⇔ 5𝑦 − 3𝑦 = 1 + 9 

⇔ 2𝑦 = 10 

⇔ 𝑦 = 5 

Jelas 𝑦 = 5 

Sehingga, panjang 𝑄𝑅 = 5(5) − 9 = 25 − 9 = 16 cm 

Panjang 𝑆𝑃 = 3(5) + 1 = 15 + 1 = 16 cm 

4 

Melihat kembali 

Jadi panjang 𝑃𝑄 13 cm, panjang 𝑄𝑅 16 cm, panjang 𝑅𝑆 13 cm, 

panjang 𝑆𝑃 16 cm. 

2 

 Total Skor 10 

3 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Panjang 𝐴𝐵 = 5𝑥 − 8 cm 

Panjang 𝐶𝐷 = 3𝑥 + 2 cm 

Ditanya: panjang sisi belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut 

1. Menggambar belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

2 
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2. Menentukan nilai 𝑥 dengan memanfaatkan sifat Semua sisi 

belah ketupat sama panjang. 
3. Menghitung panjang panjang sisi belah ketupat. 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Panjang 𝐴𝐵 = Panjang 𝐶𝐷 

⇔ 5𝑥 − 8 = 3𝑥 + 2  

⇔ 5𝑥 − 3𝑥 = 2 + 8 

⇔ 2𝑥 = 10 

⇔ 𝑥 = 5 

Jelas 𝑥 = 5 

Sehingga, panjang sisi belah ketupat = Panjang 𝐴𝐵 = 5(5) − 8 =
25 − 8 = 17 cm 

4 

Melihat kembali 

Jadi panjang sisi belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah 17 cm. 
2 

 Total Skor 10 

4 

Memahami masalah 

Diketahui : belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

𝐴𝑂 = (2𝑥 − 1) cm 

𝐶𝑂 = (𝑥 + 7) cm 

𝐵𝐷 = (3𝑥 + 1) cm. 

Ditanya:  

a. Panjang 𝐴𝐶 

b. Panjang 𝐵𝐷 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑥 dengan menggunakan sifat Kedua 

diagonal belah ketupat saling 

membagi dua sama panjang 

dan saling berpotongan tegak 

lurus (90°). 

2. Menghitung panjang 𝐴𝐶 dan 

𝐵𝐷  
2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐴𝑂 = 𝐶𝑂  

⇔ 2𝑥 − 1 = 𝑥 + 7  

4 

A 

B 

C 

D 
O 
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⇔ 2𝑥 − 𝑥 = 7 + 1 

⇔ 𝑥 = 8 

Jadi 𝑥 = 8 

Sehingga, 𝐴𝐶 = 𝐴𝑂 + 𝐶𝑂 

⇔ 𝐴𝐶 = 2𝑥 − 1 + 𝑥 + 7  

⇔ 𝐴𝐶 = 2.8 − 1 + 8 + 7 

⇔ 𝐴𝐶 = 16 − 1 + 8 + 7 

⇔ 𝐴𝐶 = 30 

𝐵𝐷 = 3𝑥 + 1 

⇔ 𝐵𝐷 = 3.8 + 1 

⇔ 𝐵𝐷 = 24 + 1  

⇔ 𝐵𝐷 = 25  

Melihat kembali 

Jadi, panjang 𝐴𝐶 adalah 30 cm dan panjang 𝐵𝐷 adalah 25 cm. 
2 

 Total Skor 10 

5 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 540 cm2, 𝑎 = 5𝑥, 𝑡 = 3𝑥 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑥. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 540 = 5𝑥 × 3𝑥 

⇔ 540 = 15𝑥2 

⇔ 36 = 𝑥2 

⇔ 𝑥 =  ±6 

Jelas 𝑥 = 6 

Sehingga 𝑎 = 5𝑥 = 5 × 6 = 30 

𝑡 = 3𝑥 = 3 × 6 = 18  
 

4 

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 30 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 18 cm. 

2 

 Total Skor 10 

6 

Memahami masalah 

Diketahui: tanah berbentuk jajargenjang 

Luas tanah = 240 m2 

Perbandingan panjang tanah dari utara ke selatan dengan panjang 

tanah dari barat ke timur = 3:5 

2 
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Ditanya: tentukan panjang tanah dari utara ke selatan dengan 

panjang tanah dari barat ke timur dalam meter! 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan variabel 𝑏 dalam perbandingan dan 

menentukan nilai 𝑏. 

2. Panjang tanah dari utara ke selatan dan dari barat ke timur 

adalah panjang alas dan tinggi. 

3. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 240 = 3𝑏 × 5𝑏 

⇔ 240 = 15𝑏2 

⇔ 16 = 𝑏2 

⇔ 𝑏2 =  ±4 

Jelas 𝑏 = 4 

Sehingga 𝑎 = 3𝑏 = 3 × 4 = 12 

𝑡 = 5𝑏 = 5 × 4 = 20  

4 

Melihat kembali 

Jadi panjang tanah dari utara ke selatan dengan panjang tanah dari 

barat ke timur adalah 12 m dan 20 m 

2 

 Total Skor 10 

7 

Memahami masalah 

Diketahui : Taman berbentuk jajargenjang 

Panjang alas = 24 m 

Sisi miring = 16 m 

Sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 

antar lampu 5 m 

Ditanya : Jumlah lampu yang dibutuhkan = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar sketsa gambar. 

2. Menghitung keliling kebun = keliling jajar genjang. 

3. Menghitung lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi 

taman 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

𝐾 = 2(24 + 16) = 80 m 

4 

24 m 

24 m 

16 m 16 m 
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Banyaknya lampu yang dibutuhkan    = 80 ∶ 5 

= 16 

Melihat kembali 

Jadi, banyaknya lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 

tersebut adalah 16 buah 

2 

 Total Skor 10 

8 

Memahami masalah 

Diketahui : Kue tart berbentuk jajargenjang 

Panjang sisi-sisinya 25 cm, 35 cm, 25 cm, 35 cm. 

Sekeliling kue tart dihias cokelat chip dengan jarak 

tiap cokelat chip 8 cm 

Ditanya : Banyak cokelat chip yang ada di sekeliling kue tart = … 

? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar sketsa gambar. 

2. Menghitung keliling kue tart = keliling jajar genjang. 

3. Menghitung cokelat chip yang ada di sekeliling kue tart 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾 = 2(35 + 25) = 120 cm 

Banyaknya cokelat chip yang ada    = 120 ∶ 8 

= 15 

4 

Melihat kembali 

Jadi, banyaknya cokelat chip yang ada di sekeliling kue tart adalah 

15 buah. 

2 

 Total Skor 10 

9 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Keliling = 50 cm 

Tinggi 𝐴𝐸 = 9 cm 

Alas 𝐴𝐵 = 4𝑥 + 2 cm 

Sisi miring 𝐵𝐶 = 2𝑥 + 5 cm 

Ditanya : Luas jajargenjang ABCD = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 2 

35 cm 

35 cm 

25 cm 25c

m m 
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Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai x dengan menggunakan rumus keliling 

jajargenjang. 

2. Menghitung ukuran alas jajargenjang ABCD. 

3. Menghitung luas jajargenjang ABCD 

Melaksanakan pemecahan masalah 

     Jelas 𝐾 = 2 (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 

          50 = 2 [(4𝑥 + 2) + (2𝑥 + 5)] 

           
50

2
= 6𝑥 + 7 

          25 = 6𝑥 + 7 

  6𝑥 + 7 = 25 

          6𝑥 = 25 − 7 

           6𝑥 = 18 

            𝑥 = 3 
 

𝑎 = 4(3) + 2 

    = 12 + 2 

    = 14 

𝐿 = 𝑎 ×  𝑡 

    = 14 × 9 

    = 126  

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang ABCD adalah 126 cm2. 
2 

 Total Skor 10 

10 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

Keliling = 96 cm 

Panjang 𝑃𝑄 = 4𝑎 cm 

Panjang 𝑄𝑅 = 3𝑎 cm 

Tinggi = 25 cm 

Ditanya: Luas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai a dengan menggunakan rumus keliling 

jajargenjang. 

2. Menghitung ukuran alas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

3. Menghitung luas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jelas 𝐾 = 2 (𝑃𝑄 + 𝑄𝑅) 

          96 = 2(4𝑎 + 2𝑎) 

           
96

2
= 6𝑎 

          48 = 6𝑎 

          6𝑎 = 48 

4 
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          𝑎 = 8 

𝑎𝑙𝑎𝑠 = 4(8) 

    = 32  

𝐿 = 𝑎 ×  𝑡 

    = 32 × 25 

    = 800  

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 adalah 800 cm2. 
2 

 Total Skor 10 

11 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Luas belah ketupat = 500 cm2 

Panjang 𝐴𝐶 = 8𝑥 cm 

Panjang 𝐵𝐷 = 5𝑥 cm 

Ditanya :  panjang 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑥 

2. Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat dengan 

menggunakan rumus luas belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Misal, 𝑑1 =panjang 𝐴𝐶 = 8𝑥 

𝑑2 =panjang 𝐵𝐷 = 5𝑥 

              𝐿 =
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

 500 =
1

2
× 8𝑥 × 5𝑥 

 500 = 20𝑥2 

   𝑥2 = 25 

    x= ±5 

Jelas 𝑥 = 5, maka 

𝐴𝐶 = 8(5) = 40 dan 

𝐵𝐷 = 5(5) = 25  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang 𝐴𝐶 adalah 40 cm dan panjang 𝐵𝐷 adalah 25 cm 
2 

 Total Skor 10 

12 

Memahami masalah 

Diketahui: Luas belah ketupat = 288 cm2 

Panjang diagonal-diagonal belah ketupat = 9𝑎 cm dan 4𝑎 

cm. 

Ditanya :  panjang diagonal-diagonal belah ketupat = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 
2 



111 
 

 
 

1. Menentukan nilai 𝑎 

2. Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat dengan 

menggunakan rumus luas belah ketupat. 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Misal, 𝑑1 =panjang diagonal 1 = 9𝑎 

𝑑2 =panjang diagonal 2 = 4𝑎 

              𝐿 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

 288 =  
1

2
 x 9𝑎 x 4𝑎 

 576 = 36𝑎2 

   𝑎2 = 16 

    a= ±4 

Jelas 𝑎 = 4, maka 

𝑑1 = 9 ×  4 = 36 dan 

𝑑2 = 4 × 4 = 16  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang diagonal-diagonal belah ketupat tersebut adalah 36 cm 

dan 16 cm. 

2 

 Total Skor 10 

13 

Memahami masalah 

Diketahui : Taman di sebuah kota berbentuk belah ketupat  

Panjang diagonalnya adalah 20 m dan 13 m 

Taman tersebut akan ditanami rumput seharga    Rp. 

15.000,00 per m2 

Ditanya : Biaya untuk pembelian rumput seluruhnya   = ….? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung luas taman. 

2. Menghitung biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada 

taman tersebut 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝐿 =  
1

2
 ×  𝑑1 × 𝑑2 

    =  
1

2
×  20 × 13 

    = 130 
Biaya pembelian rumput 

= 15.000 × luas taman 

= 15.000 × 130 

= 1.950.000  

4 

Melihat kembali 

Jadi, biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut 

adalah Rp. 1.950.000,00 

2 
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 Total Skor 10 

14 

Memahami masalah 

Diketahui :  

4 kolam ikan berbentuk belah ketupat 

Panjang diagonal 1 = 4 m 

Panjang diagonal 2 = 6 m 

Tiap 1 m2 kolam membutuhkan pakan seharga Rp10.000 setiap 

harinya 

Ditanya : Biaya untuk pembelian pakan ikan untuk 4 kolam dalam 

sehari   = ….? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung luas kolam. 

2. Menghitung biaya pembelian pakan untuk 4 kolam dalam 

sehari. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝐿 =  
1

2
 ×  𝑑1 × 𝑑2 

    =  
1

2
×  4 × 6 

    = 12 m2 

 

Biaya pembelian pakan 

= 10.000 × luas 1 kolam × banyak kolam 

= 10.000 × 12 × 4 

= 480.000  

4 

Jadi, biaya pembelian pakan ikan untuk 4 kolam tersebut sebesar Rp 

480.000 
2 

 Total Skor 10 

15 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Kolam ikan berbentuk belah ketupat 

Panjang sisi kolam = 27 m 

Sekeliling kolam akan dipasangi lampu setiap 6 m. 

Ditanya: 

a. Banyak lampu yang dibutuhkan 

b. Harga yang harus dibayar jika harga 1 lampu adalah Rp 

12.500,00 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan keliling kolam ikan 

2. Menentukan banyak lampu yang dibutuhkan 

3. Menentukan harga yang harus dibayar 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 4 
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Keliling belah ketupat = 4 × 𝑠 

⇔K = 4 × 27.  

⇔K= 108 

Jadi, keliling kolam ikan tersebut adalah 108 cm 

Lampu yang dibutuhkan =
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢
 

⇔Banyak lampu =
108

6
.  

⇔Banyak lampu = 18 

Jadi, banyak lampu yang dibutuhkan adalah 18 lampu. 

Harga =banyak lampu × harga tiap lampu 

⇔Harga = 18 × 12.500 

⇔Harga = 225.000.  

Jadi, harga yang harus dibayar adalah Rp 225.000,00 

Melihat kembali 

a. Jadi, banyak lampu yang dibutuhkan adalah 18 lampu. 

b. Jadi, harga yang harus dibayar adalah Rp 225.000,00 

2 

 Total Skor 10 

16 Memahami masalah 

Diketahui: 

Taman berbentuk belah ketupat 

Panjang sisi taman = 12 m 

Sekeliling taman ditanami 6 tanaman bunga mawar secara teratur. 

Ditanya: 

Jarak tiap tanaman mawar = ...? 

2 

 Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan keliling taman 

2. Menentukan jarak tiap tanaman mawar 

2 

 Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling belah ketupat = 4 × 𝑠 

⇔K = 4 × 12.  

⇔K= 48 

Jadi, keliling kolam ikan tersebut adalah 48 cm 

Jarak antar tanaman mawar =
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑤𝑎𝑟
 

⇔ Jarak antar tanaman mawar =
48

6
.  

⇔ Jarak antar tanaman mawar = 8 

4 

 Melihat kembali 

Jadi, jarak tiap tanaman mawar adalah 8 meter. 
2 

 Total Skor 10 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 ×
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟎
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Lampiran 5 

HASIL UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KODE 
Butir Soal 

Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 U-01 5 4 5 6 10 5 6 10 6 10 10 5 10 9 2 10 113 

2 U-02 6 10 10 10 10 6 5 6 4 8 6 4 5 8 0 5 103 

3 U-03 6 5 3 4 0 6 8 10 0 7 0 3 5 0 0 0 57 

4 U-04 7 10 10 10 6 10 5 10 3 6 2 10 2 8 0 10 109 

5 U-05 4 10 10 9 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 147 

6 U-06 7 10 10 10 6 10 6 5 5 10 4 10 6 6 1 5 111 

7 U-07 6 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 149 

8 U-08 6 10 5 6 10 6 10 10 7 6 10 5 7 5 0 8 111 

9 U-09 5 9 2 9 5 7 9 6 4 9 4 8 2 9 0 9 97 

10 U-10 6 4 5 6 10 6 4 10 5 6 10 10 10 10 0 10 112 

11 U-11 9 10 10 7 10 10 10 8 10 10 5 10 8 10 0 10 137 

12 U-12 10 10 10 8 6 6 10 10 10 10 6 6 7 10 10 10 139 

13 U-13 6 10 8 10 10 10 10 10 6 8 10 10 10 10 10 10 148 

14 U-14 4 8 9 5 6 4 6 7 6 8 6 5 6 7 6 8 101 

15 U-15 5 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 144 

16 U-16 3 10 7 10 7 5 10 10 10 10 10 5 5 10 0 10 122 

17 U-17 4 3 4 4 10 6 10 10 8 10 1 5 0 8 0 10 93 

18 U-18 4 10 4 8 5 6 5 9 6 10 0 9 0 10 0 9 95 

19 U-19 5 10 7 10 10 6 10 10 10 10 8 5 8 10 8 10 137 

20 U-20 0 3 0 3 0 3 0 7 0 3 0 3 0 6 0 6 34 

21 U-21 5 10 6 9 6 7 5 10 2 4 0 6 0 0 0 4 74 

22 U-22 5 8 6 10 7 6 9 9 9 9 9 5 9 9 10 8 128 

23 U-23 6 10 10 10 10 6 10 10 5 10 5 10 5 10 0 10 127 
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24 U-24 9 10 10 10 10 6 10 10 5 7 10 10 10 10 10 10 147 

25 U-26 8 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10 0 10 0 2 124 

26 U-27 6 10 7 5 10 6 5 10 0 5 0 4 0 9 0 0 77 

27 U-28 3 10 10 10 10 5 7 10 7 10 8 5 9 10 0 10 124 

28 U-29 5 10 4 6 6 10 10 6 5 6 3 10 0 10 0 10 101 

29 U-30 6 3 10 5 8 6 10 8 6 8 5 5 6 4 9 9 108 

30 U-31 8 10 6 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 151 
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HASIL PERHITUNGAN ANALISIS UJI COBA 
Butir Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Validitas 

∑Χ 166 260 210 238 238 206 237 271 189 250 

(∑Χ)² 27556 67600 44100 56644 56644 42436 56169 73441 35721 62500 

∑Χ² 1042 2432 1710 2044 2128 1538 2073 2521 1493 2210 

∑ΧY 19919 30536 25287 28439 28824 24228 28434 31323 23696 29544 

rxy 0,59 0,44 0,57 0,68 0,71 0,44 0,65 0,33 0,81 0,66 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 

Valid 
Valid Valid 

Reliabilitas 

σi² 4,12 5,96 8,00 5,20 8,00 4,12 6,69 2,43 10,08 4,22 

∑(σi²) 129,02                   

σt² 780                   

r tabel 0,361                   

r11 0,89                   

Kriteria Karena r11 > r tabel maka soal itu reliabel 

Tingkat 

Kesukaran 

∑Χ 166 260 210 238 238 206 237 271 189 250 

 
 tiap 

butir 
 

5,53 8,67 7 7,93 7,93 6,87 7,9 9,03 6,3 8,33 

Smaks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TK 0,55 0,87 0,70 0,79 0,79 0,69 0,79 0,90 0,63 0,83 

Kriteria Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah 

Daya 

Pembeda 

 

7,13 10,00 8,25 9,25 9,50 8,50 9,63 9,75 8,88 9,38 
 

4,00 7,88 3,75 6,00 5,25 6,38 6,50 8,50 3,13 6,75 

Smaks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

DP 0,3125 0,2125 0,45 0,325 0,425 0,2125 0,3125 0,125 0,575 0,2625 

Kriteria Baik Cukup 
Sangat 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 
Cukup Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Baik 
Cukup 
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Butir Soal 11 12 13 14 15 16   

Validitas 

∑Χ 182 216 170 248 96 243 1588 

(∑Χ)² 33124 46656 28900 61504 9216 59049 2521744 

∑Χ² 1538 1756 1404 2278 838 2241   

∑ΧY 23284 25853 21697 29779 13081 29238   

rxy 0,8 0,57 0,72 0,65 0,61 0,61 
r tabel 

0,361 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid   

Reliabilitas 

σi² 14,46 6,69 14,69 7,60 17,69 9,09   

∑(σi²)               

σt²               

r tabel               

r11               

Kriteria               

Tingkat 

Kesukaran 

∑Χ 182 216 170 248 96 243   

 
 tiap 

butir 
 

6,07 7,2 5,67 8,27 3,2 8,1   

Smaks 10 10 10 10 10 10   

TK 0,61 0,72 0,57 0,83 0,32 0,81   

Kriteria Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah   

Daya 

Pembeda 

 

8,88 9,25 9,38 10,00 7,50 10,00   
 

1,00 6,00 0,88 6,50 0,00 6,00   

Smaks 10 10 10 10 10 10   

DP 0,7875 0,325 0,85 0,35 0,75 0,4   

Kriteria 
Sangat 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut. 

     2222 

 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total, 

∑X2 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y2 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r
xy

> r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2009: 65). 
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Contoh Perhitungan Validitas Soal No. 1 

NO 
KODE 

SISWA 
𝑿𝟏 𝒀 𝑿𝟏

𝟐
 𝒀𝟐 𝑿𝟏𝒀 

1 U-01 5 113 25 12769 565 

2 U-02 6 103 36 10609 618 

3 U-03 6 57 36 3249 342 

4 U-04 7 109 49 11881 763 

5 U-05 4 147 16 21609 588 

6 U-06 7 111 49 12321 777 

7 U-07 6 149 36 22201 894 

8 U-08 6 111 36 12321 666 

9 U-09 5 97 25 9409 485 

10 U-10 6 112 36 12544 672 

11 U-11 9 137 81 18769 1233 

12 U-12 10 139 100 19321 1390 

13 U-13 6 148 36 21904 888 

14 U-14 4 101 16 10201 404 

15 U-15 5 144 25 20736 720 

16 U-16 3 122 9 14884 366 

17 U-17 4 93 16 8649 372 

18 U-18 4 95 16 9025 380 

19 U-19 5 137 25 18769 685 

20 U-20 0 34 0 1156 0 

21 U-21 5 74 25 5476 370 

22 U-22 5 128 25 16384 640 

23 U-23 6 127 36 16129 762 

24 U-24 9 147 81 21609 1323 

25 U-26 8 124 64 15376 992 

26 U-27 6 77 36 5929 462 

27 U-28 3 124 9 15376 372 

28 U-29 5 101 25 10201 505 

29 U-30 6 108 36 11664 648 

30 U-31 8 151 64 22801 1208 

Jumlah 169 3420 1069 413272 20090 
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𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑋𝑌 =
(30 × 20090) − (169 × 3420)

√{(30 × 1069) − (169)2}{30 × 413272 − (3420)2}
 

=
602700 − 577980

√{32070 − 28561}{12398160 − 11696400}
 

=
24720

√{3509}{701760}
 

=
24720

√2462475840
 

=
24720

49623.339
 

= 0,498 

= 0.5 

 Pada ∝= 5% dengan 𝑛 = 28diperoleh𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361. Karena 𝑟𝑋𝑌 >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka soal tersebut valid. 
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

] 

Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑛 : banyaknya item 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

∑ 𝜎𝑡 : varians total 

dengan,  

Rumus varians total, yaitu: 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan: 

N : Jumlah peserta tes 

X : Skor pada tiap butir soal 

Y :Jumlah skor total 

Kriteria: 

Jikar11 > rtabel maka butir soal dikatakan reliabel. (Arikunto, 2009: 109-110) 
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Perhitungan : 

Berdasarkan table pada analisis butir soal diperoleh: 

1. Varians total 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

=
413272 −

(3420)2

30
30

= 779,73 

2. Varians tiap butir soal 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

𝜎1
2 =

1042 −
(166)2

30
30

= 4,12 

𝜎2
2 =

12432 −
(260)2

30
30

= 5,96 

𝜎3
2 =

1710 −
(210)2

30
30

= 8,00 

𝜎4
2 =

2044 −
(238)2

30
30

= 5,20 

𝜎5
2 =

2128 −
(238)2

30
30

= 8,00 

𝜎6
2 =

1538 −
(206)2

30
30

= 4,12 

𝜎7
2 =

2073 −
(237)2

30
30

= 6,69 
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𝜎8
2 =

2521 −
(271)2

30
30

= 2,43 

𝜎9
2 =

1493 −
(189)2

30
30

= 10,08 

𝜎10
2 =

2210 −
(250)2

30
30

= 4,22 

𝜎11
2 =

1538 −
(182)2

30
30

= 14,46 

𝜎12
2 =

1756 −
(216)2

30
30

= 6,69 

𝜎13
2 =

1404 −
(170)2

30
30

= 14,69 

𝜎14
2 =

2278 −
(248)2

30
30

= 7,60 

𝜎15
2 =

838 −
(96)2

30
30

= 16,69 

𝜎16
2 =

2241 −
(243)2

30
30

= 9,09 

∑ 𝜎𝑖
2 = 4,12 + 5,96 + 8,00 + 5,20 + 8,00 + 4,12 + 6,69 + 2,43 + 10,08 + 4,22 + 14,46

+ 6,69 + 14,69 + 7,60 + 16,69 + 9,09 

= 129,02 

3. Koefisien reliabilitas 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

] 
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= [
16

(16 − 1)
] [1 −

129,02

779,73
] = 0,89 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel = 0,361. Karena r11 > rtabel 

maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus : 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑓 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Kriteria: 

0,00 ≤ 𝑇𝐾 < 0,31, soal termasuk kriteria sukar 

0,31 ≤ 𝑇𝐾 < 0,71, soal termasuk kriteria sedang 

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

Perhitungan : 

Contoh Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 1 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
=

166

30
= 5,53 

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑓 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
=

5,53

10
= 0,55 

Karena 0,31 ≤ TK ≤ 0,70, maka taraf kesukaran butir soal nomor 1 termasuk kriteria 

sedang. 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

Rumus: 

𝐷𝑝 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan 

𝐷𝑝  : daya pembeda 

�̅�𝐾𝐴  : rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐾𝐵  : rata-rata kelompok bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠  : skor tertinggi setiap soal uraian   

Kriteria: 

𝐷𝑝 ≥ 0,40    = sangat baik 

0,30 ≤ 𝐷𝑝 < 0,40 = baik 

0, 20 ≤ 𝐷𝑝 < 0,30 = cukup 

𝐷𝑝 < 0,20  = kurang baik 

Perhitungan: 

Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1 

𝐷𝑝 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
=

7,125 − 4

10
=

3,125

10
= 0,3125 

Karena 0,30 ≤ 𝐷𝑝 ≤ 0,39, maka daya pembeda butir soal nomor 1 termasuk 

kriteria baik. 
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REKAPITULASI DESKRIPTIF HASIL ANALISIS SOAL TES UJI COBA 

 

 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

 

Sedang Baik Dipakai 

2 Valid Mudah Jelek 
Tidak 

Dipakai 

3 Valid Mudah Sangat Baik Dipakai 

4 Valid Mudah Baik 
Tidak 

Dipakai 

5 Valid Mudah Sangat Baik Dipakai 

6 Valid Sedang Jelek 
Tidak 

Dipakai 

7 Valid Mudah Baik Dipakai 

8 Tidak Valid Mudah Jelek 
Tidak 

Dipakai 

9 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

10 Valid Mudah Jelek 
Tidak 

Dipakai 

11 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

12 Valid Mudah Baik 
Tidak 

Dipakai 

13 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

14 Valid Mudah Baik 
Tidak 

Dipakai 

15 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

16 Valid Mudah Sangat Baik 
Tidak 

Dipakai 

 

Lampiran 10 
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Lampiran 11 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (KELAS VII C) 

SMP NEGERI 3 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 E-01 Adelia Rinanda K P 

2 E-02 Agus Irwantoro 

3 E-03 Akbar Putra A 

4 E-04 Algazella Sukmasari 

5 E-05 Alifah Zahrah W 

6 E-06 Azelea Ardra 

7 E-07 Dendi Setiawan 

8 E-08 Faizal Ardiansyah 

9 E-09 Fauzia Nur Fitria 

10 E-10 Haidar Maulana M A 

11 E-11 Indira Millenia P 

12 E-12 Irma Yuniar 

13 E-13 Luluk Naharani Dewi 

14 E-14 Luthfi Prananta W 

15 E-15 Mega Ayu S.N 

16 E-16 M Yusuf Teguh Wibowo 

17 E-17 Montella Alya I M 

18 E-18 M Daffa Fauzan 

19 E-19 Muhammad Zidane M 

20 E-20 Nabila Cahyaningtyas 

21 E-21 Nabila Osa Qinthara 

22 E-22 Rafli D Fernanda 

23 E-23 Raj Daviq 

24 E-24 Rani Tri Hanifah 

25 E-25 S Anisa Rahmawati 

26 E-26 Safira Juliastika 

27 E-27 Sakinah Rahman 

28 E-28 Sinta Annisa 

29 E-29 Tiara Bunga Safitri 

30 E-30 Vidra Octavia Tj P 

31 E-31 Wahyu Febriyanto U 

32 E-32 Zulfikar Ilham T 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (KELAS VII D) 

SMP NEGERI 3 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 K-01 Akyas Aryan P 

2 K-02 Alifa Puspadini 

3 K-03 Anindya Rahmanina 

4 K-04 Arantza Karisma P 

5 K-05 Arif Fahrudin 

6 K-06 Carista S R 

7 K-07 Dicky Althafian 

8 K-08 Dimas Amru M 

9 K-09 Emir Rifky Firdausi 

10 K-10 Gamas Aulia R 

11 K-11 Genisia P Aulia 

12 K-12 Hilda Nurul Fatimah 

13 K-13 Iftitan Setya W 

14 K-14 Inayah Meta Y 

15 K-15 Jihan Rendy Alifah 

16 K-16 M Daffa Naufal 

17 K-17 M Fernanda Ilham A 

18 K-18 Muhammad Rizky D 

19 K-19 Nabila Belvaurea D 

20 K-20 Reynaldi Tri W P 

21 K-21 Reza Rakhmadi 

22 K-22 Rio Frisiano Dati 

23 K-23 Rizkiananda Wardani 

24 K-24 Safriko Desna Putra 

25 K-25 Salsabila Asma M 

26 K-26 Shafira Artamevia 

27 K-27 Sultan Ichlasul Amal 

28 K-28 Vania Dwi Rafifah 

29 K-29 Vina Havita Sari 

30 K-30 Vira Laksita Dewi 

31 K-31 Yosi Setya Pratiwi 

32 K-32 Yunita Hera Melliana 
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Lampiran 12 

 

DATA  AWAL  

NILAI UAS SEMESTER GASAL KELAS VII SMP NEGERI 3 

SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

Kelas Eksperimen (VII C) Kelas Eksperimen (VII D) 

No  Kode  Nilai No  Kode  Nilai 

1 E-01 85 1 K-01 73 

2 E-02 85 2 K-02 83 

3 E-03 68 3 K-03 73 

4 E-04 75 4 K-04 68 

5 E-05 78 5 K-05 63 

6 E-06 90 6 K-06 83 

7 E-07 78 7 K-07 73 

8 E-08 80 8 K-08 83 

9 E-09 85 9 K-09 63 

10 E-10 85 10 K-10 73 

11 E-11 73 11 K-11 68 

12 E-12 90 12 K-12 85 

13 E-13 68 13 K-13 90 

14 E-14 83 14 K-14 78 

15 E-15 75 15 K-15 83 

16 E-16 78 16 K-16 78 

17 E-17 73 17 K-17 75 

18 E-18 93 18 K-18 78 

19 E-19 83 19 K-19 78 

20 E-20 80 20 K-20 78 

21 E-21 75 21 K-21 90 

22 E-22 85 22 K-22 83 

23 E-23 78 23 K-23 78 

24 E-24 78 24 K-24 70 

25 E-25 88 25 K-25 90 

26 E-26 90 26 K-26 78 

27 E-27 88 27 K-27 68 

28 E-28 75 28 K-28 68 

29 E-29 90 29 K-29 90 
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30 E-30 85 30 K-30 90 

31 E-31 83 31 K-31 78 

32 E-32 75 32 K-32 83 
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Lampiran 13 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN  

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

 𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung ≤  𝑥2

tabel, dengan 𝑥2 tabel = 𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2 , 𝛼 = 0,05. 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum  = 93 Panjang kelas  =  5 

Nilai Minimum   = 68  Rata-rata         = 81,0  

Rentang     = 25 s = 6,68 

Banyak Kelas       = 6 n = 32 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Z 

Peluang 

Z 

Luas 

Kelas 
Ei Oi 

 

68 - 72 67,5 -2,02 0,4782 0,0803 2,5703 2 0,12654 

73 - 77 72,5 -1,27 0,3979 0,1989 6,3656 7 0,06323 

78 - 82 77,5 -0,52 0,1989 0,1092 3,4955 7 3,51338 

83 - 87 82,5 0,23 0,0897 0,2455 7,8557 9 0,16667 

88 - 92 87,5 0,97 0,3352 0,1224 3,9157 6 1,10951 

93 - 97 92,5 1,72 0,4576 0,0357 1,1427 1 0,01782 

      97,5 2,47 0,4933         

                32 4,9971 

 

Untuk 𝛼 = 0,05 dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x2 
tabel = 7,81.   

 

 

 

 

i

ii

E

EO 2)( 

𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2  

 

 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

7,81 4,99971 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Karena  𝑥2 hitung ≤  𝑥2 tabel yaitu 4,9971 ≤  7,81, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

 𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung ≤  𝑥2

tabel, dengan 𝑥2 tabel = 𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2 , 𝛼 = 0,05. 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum  = 90 Panjang kelas  =  5 

Nilai Minimum   = 63  Rata-rata         = 77,8  

Rentang     = 27,5 s = 7,98 

Banyak Kelas       = 6 n = 32 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Z 

Peluang 

Z 

Luas 

Kelas 
Ei Oi 

 

62 - 66 61,5 -2,04 0,4793 0,0581 1,8605 2 0,010457 

67 - 71 66,5 -1,41 0,4211 0,1369 4,3806 5 0,087572 

72 - 76 71,5 -0,79 0,2842 0,2205 7,0558 5 0,598998 

77 - 81 76,5 -0,16 0,0637 0,1155 3,6973 8 5,007193 

82 - 86 81,5 0,47 0,1793 0,1833 5,8644 7 0,21992 

87 - 91 86,5 1,09 0,3625 0,0946 3,0258 5 1,288059 

      91,5 1,72 0,4571         

                32 7,2122 

Untuk 𝛼 = 0,05 dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x2 
tabel = 7,81. 

 

 

i

ii

E

EO 2)( 

𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Karena  𝑥2 hitung ≤  𝑥2 tabel yaitu 7,2122 ≤  7,81, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal.

7,81 7,2122 

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho 
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Lampiran 14 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

H0: σ1
2 = σ2

2 (varians sama) 

H1: σ1
2 ≠ σ2

2 (varians tidak sama)  

 

Rumus yang digunakan: 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika 𝐹 < 𝐹1

2
𝛼(𝑛1−1,𝑛2−1)

. 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2592 2489 

n 32 32 

rata-rata 81 78 

var 44,69 63,77 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝐹 =
63,77

44,69
= 1,42768  

Pada α = 5% dengan: 

dk pembilang = n1 – 1 = 32 -1 = 31 

dk penyebut   = n2 – 1 = 32 -1 = 31 

Ftabel = 1,80 

 

 

 

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

sama. 

𝐹1
2

𝛼(𝑛1−1,𝑛2−1)
 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

1,80 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

1,42 
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Lampiran 15 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL 

 

 

 

 

 

 

dengan  

Kriteria Pengujian: 

Ho diterima apabila - ttabel < thitung < ttabel, dengan ttabel = 𝑡
1 − 

1

2
𝛼(𝑛1+𝑛2−2)

. 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 

Kelas 

Eksperimen  
Kelas 

Kontrol 

Jumlah 2592 Jumlah 2489 

n1 32 n2 32 

𝑥1̅̅̅ 80,98 𝑥2̅̅ ̅ 77,78 

s1 6,68 s2 7,99 

𝑠2
2 44,67 𝑠2

2 63,77 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝑡 =
80,98 − 77,78

7,36√ 1
32 +

1
32

 

= 1,74 

 

Hipotesis: 
  

  

   

 

Rumus yang digunakan:  
 

 
 

 

  
 

 

211 :  H
210 :  H

21

21

11

nn
s

xx
t






2

)1()1(

21

2

22

2

112






nn

snsn
s

s2 54,22 

s 7,36 

 

  

𝑡
1 − 

1
2𝛼(𝑛1+𝑛2−2)

 

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah  

penerimaan Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

−𝑡
1 − 

1
2𝛼(𝑛1+𝑛2−2)
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Pada α = 5% dengan dk = n1 + n2 - 2 = 32 + 32 - 2 = 62 

ttabel = 1,999 

 

 

 

 

 

Jelas bahwa -1,99 < 1,74 < 1,99, maka Ho diterima. 

Hal ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelas yang akan diberi 

perlakuan. 

 

1,99 

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah  

penerimaan Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

−1,99 1,74 



138 
 

 
 

Lampiran 16 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 1 
(Kelas Eksperimen) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.2 Mengiden 

tifikasi sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, 

belah ketupat dan 

layang-layang. 

 

 

 

 

 

Sifat bangun 

jajargenjang 

dan belah 

ketupat. 

Kegiatan Pendahuluan 
Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan belah ketupat serta 

menggunakan sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan belah ketupat untuk 

memecahkan masalah melalui model 

pembelajaran Mind Mapping berbantuan 

CD pembelajaran. 

Guru memberikan apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-sifat persegi dan 

persegi panjang melalui serangkaian 

pertanyaan pada CD pembelajaran. 

Kegiatan Inti 
Peserta didik dibimbing untuk tentang 

menemukan sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan belah ketupat dengan 

bantuan CD pembelajaran dan metode 

tanya jawab. Guru membagi peserta didik 

dalam 4 kelompok heterogen. Guru 

memberikan soal tentang menggunakan 

sifat-sifat bangun jajargenjang dan belah 

ketupat untuk memecahkan masalah. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan sifat 

sifat jajargenjang dan 

belah ketupat 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya.  

2. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan  

sifat sifat 

jajargenjang dan 

belah ketupat 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya. 

Tes 

tertulis 

Uraian Pada bangun 

jajargenjang PQRS, 

besar ∠P adalah 

(2a+15)° dan besar 

∠Q adalah (5a-5)°. 

Hitung besar ∠R 

dan ∠S! 

 
 

2 x 45 

menit. 
Sumber: 

1. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

CD 

Pembelajaran, 

notebook, 

LCD, papan 
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Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal. Kelompok yang dipilih 

secara acak mempresentasikan hasil 

jawaban soal di depan kelas.  

Kegiatan Penutup 

Guru membimbing peserta didik untuk 

membuat kesimpulan atas materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan hari ini. 

Guru melakukan refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

baru saja dilaksanakan. 

tulis, white 

board, 

boardmarker, 

latihan soal 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
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Lampiran 17 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 1 
(Kelas Kontrol) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.2 Mengiden 

tifikasi sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, 

belah ketupat dan 

layang-layang. 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bangun 

jajargenjang 

dan belah 

ketupat. 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

Guru memberikan latihan soal pemecahan 

masalah yang ditulis di white board. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk 

berdiskusi mengerjakan soal. Selanjutnya 

guru memfasilitasi  peserta didik untuk 

mempresentasikan jawabannya. 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

3. Menjelaskan sifat 

sifat jajargenjang dan 

belah ketupat 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya.  

4. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan  

sifat sifat 

jajargenjang dan 

belah ketupat 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya. 

Tes 

tertulis 

Uraian Pada bangun 

jajargenjang PQRS, 

besar ∠P adalah 

(2a+15)° dan besar 

∠Q adalah (5a-5)°. 

Hitung besar ∠R 

dan ∠S! 

2 x 45 
menit. 

Sumber: 

2. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

papan tulis, 

white board, 

boardmarke
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r, latihan 

soal, alat 

peraga. 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

   

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
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Lampiran 18 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Eksperimen (1) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar  :  

Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan 

layang-layang. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menjelaskan sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya.  

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan model Mind Mapping dengan bantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

1. Menjelaskan sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

1. Model Pembelajaran   : Mind Mapping 

2. Bantuan   : CD Pembelajaran 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan 

datang tepat waktu dan mengawali 

pelajaran dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam.  1 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, 

guru meminta tolong peserta didik 

yang piket untuk membersihkan 

papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik 

peserta didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

 

1 menit 

1  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang 

akan dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi mengidentifikasi sifat-sifat 

persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan 

layang-layang berguna untuk materi 

c. Peserta didik disiplin mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

2 menit 



144 
 

 
 

selanjutnya dan sering keluar saat 

ujian.  

d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

yang telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya mengenai 

sifat-sifat bangun persegi panjang dan 

persegi. (Eksplorasi) 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan disiplin dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dengan mandiri dan menghargai 

pendapat teman yang mengemukakan 

pendapatnya. 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi pembelajaran 

yang ditampilkan di CD Pembelajaran 

dan meminta peserta didik mencatat 

informasi-informasi yang didapat 

dalam bentuk mind map sementara. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik disiplin dan dengan rasa 

ingin tahu memperhatikan materi yang 

dipresentasikan guru.  

b. Peserta didik mencatat informasi-

informasi yang diperoleh dalam bentuk 

mind map sementara. 

25 menit 

b. Guru menyajikan menyajikan masalah 

melalui CD Pembelajaran dan 

membimbing peserta didik untuk 

mengidentifikasi masalah tersebut. 

(eksplorasi) 

 

c. Peserta didik memperhatikan masalah 

yang disajikan oleh guru.  

d. Peserta didik mengidentifikasi 

masalah dengan teliti . 

 

5 menit 

c. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 3-4 peserta didik 

(elaborasi) 

 

e. Peserta didik mendengarkan mengikuti 

arahan dari guru. 

 

3 menit 

1  
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d. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

f. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru.  

3 menit 

 

e. Guru berkeliling membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

g. Peserta didik bekerja sama berdiskusi 

dengan teman satu kelompok untuk 

menuliskan jawaban hasil diskusi. 

10 menit 

f. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

(elaborasi) 

h. Setiap kelompok atau beberapa 

kelompok yang dipanggil oleh guru 

secara acak menuliskan hasil diskusi di 

papan tulis.  

i. Salah satu peserta didik percaya diri 

menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompoknya masing-masing, 

sementara peserta didik yang lain 

menghargai dan memperhatikan 

temannya yang sedang memaparkan 

hasil diskusi  

 

5 menit 

g. Guru membahas hasil paparan peserta 

didik. 

(konfirmasi) 

j. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan dari guru 

 

5 menit 

h. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan 

meminta peserta didik untuk membuat 

catatan simpulan dengan teknik mind 

map.  (elaborasi dan konfirmasi) 

k. Peserta didik membuat catatan dan 

mind map simpulan. 

 

3 menit 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta 

didik menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

l. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal secara mandiri dan jujur 

 

5 menit 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

m. Peserta didik percaya diri  

menyampaikan idenya dan menuliskan 

3 menit 
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(Elaborasi) strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis. 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(Konfirmasi) 

n. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 

1 menit 

  

3. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik 

menemukan kesimpulan akhir dari 

materi yang telah dipelajari. 

a. Peserta didik menghargai guru dengan 

memperhatikan dan ikut berpartisipasi 

dalam menyimpulkan 

 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan 

dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik 

kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1menit 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : CD Pembelajaran, notebook, LCD, papan tulis, white board, 

boardmarker, latihan soal.  
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2. Sumber Belajar : Matematika untuk SMP kelas VII oleh Sukino dan Wilson   

Simangunsong. Jakarta: Erlangga, 2007. 

 

 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

2. Bentuk soal : Uraian 

3. Instrumen : Terlampir 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 19 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Kontrol (1) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar  :  

Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan 

layang-layang. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menjelaskan sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya.  

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan pembelajaran konvensional berbantuan alat peraga, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

3. Menjelaskan sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  sifat sifat jajargenjang dan belah ketupat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

3. Model Pembelajaran   : Ekspositori 

4. Bantuan   : Alat peraga 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

4. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan 

datang tepat waktu dan mengawali 

pelajaran dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam.  

 

2 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta tolong peserta didik yang 

piket untuk membersihkan papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik 

peserta didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

 

1 menit 

a.  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang akan 

dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi mengidentifikasi sifat-sifat 

persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-

layang berguna untuk materi 

selanjutnya dan sering keluar saat 

ujian.  

c. Peserta didik disiplin mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

3 menit 
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d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

yang telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya mengenai 

sifat-sifat bangun persegi panjang dan 

persegi. (Eksplorasi) 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan mandiri dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dan menghargai pendapat teman 

yang mengemukakan pendapatnya. 

  

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi mengenai 

sifat-sifat bangun jajar genjang dan 

belah ketupat. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

dan disiplin memperhatikan sajian 

materi yang disampaikan oleh guru.  

 

35 menit 

b. Guru menghubungkan materi yang 

disampaikan dengan beberapa masalah 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari dan dapat disajikan dalam bentuk 

cerita atau pertanyaan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

b. Peserta didik memperhatikan sajian 

materi yang disampaikan oleh guru 

dan menanggapi cerita atau pertanyaan 

yang dikemukakan oleh guru. 

10 menit 

c. Guru menyimpulkan sajian materi yang 

telah disampaikan. 

(konfirmasi) 

 

c. Peserta didik bertanggung jawab 

menyimpulkan dan mencatat materi 

pokok yang telah disampaikan oleh 

guru 

5 menit 

a.  

d. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal tersebut. 

(eksplorasi) 

d. Peserta didik dengan mandiri dan jujur 

menyelesaikan latihan soal. 

 

10 menit 
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e. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(elaborasi) 

e. Peserta didik percaya diri 

menyampaikan idenya dan menuliskan 

strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis. 

 

13 menit 

f. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(konfirmasi) 

f. Peserta didik disiplin menyimak 

konfirmasi dari guru. 

 

1 menit 

 

6. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik menemukan 

kesimpulan akhir dari materi yang telah 

dipelajari. 

a. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

dan disiplin memperhatikan dan ikut 

berpartisipasi dalam menyimpulkan 

 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1menit 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : papan tulis, white board, boardmarker, latihan soal, alat peraga.  

2. Sumber Belajar : Matematika untuk SMP kelas VII oleh Sukino dan Wilson    

 Simangunsong. Jakarta: Erlangga, 2007. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

2. Bentuk soal : Uraian 

3. Instrumen : Terlampir 

 

Semarang,      April 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 20  

Latihan Soal Kelas Eksperimen 

Sifat-sifat Bangun Jajargenjang dan Belah Ketupat 

Soal Individu 

1. Pada bangun jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆, besar ∠𝑃 adalah 

(2𝑎 + 15)° dan besar ∠𝑄 adalah (5𝑎 − 5)°. Hitung 

besar ∠𝑅 dan ∠𝑆! 

2. Pada bangun belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 di samping, besar 

∠𝐵𝐶𝑂 adalah (3𝑏 + 3)° dan ∠𝐷𝐶𝑂 adalah (5𝑏 − 9)°. 

Berapa besar ∠𝐵𝐴𝐷? 

 

 

 

 

 

Soal Kelompok (ada di CD Pembelajaran) 

 

1. Pada bangun jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 di samping, besar 

∠𝐴 adalah (3𝑎 + 10)° dan besar ∠𝐶 adalah 

(5𝑎 − 20)°. Hitung besar ∠𝐴 dan ∠𝐶! 

 

2. Pada bangun belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷, panjang 𝐴𝑂 adalah (2𝑎 + 6) cm, panjang 𝐶𝑂 adalah 

(5𝑎 − 9) cm, dan panjang 𝐵𝐷 adalah 4𝑎 cm. Hitung! 

c. Panjang 𝐴𝐶. 

d. Panjang 𝐵𝐷 

3. Selidiki apakah belah ketupat termasuk bangun jajargenjang! 

A 

D 

B 

C 

A 

B 

C 

D 
O 
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Lampiran 21 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Soal Latihan Kelas Eksperimen (1) 

Soal Individu 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

Besar ∠𝑃 = (2𝑎 + 15)°, besar ∠𝑄 = (5𝑎 − 5)°.  

Ditanya: besar ∠𝑅 dan ∠𝑆! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar 

jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆. 

2. Menentukan nilai 𝑎 

dengan memanfaatkan 

sifat Pada setiap 

jajargenjang jumlah 

pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎° 

3. Menghitung besar ∠𝑅 dan ∠𝑆 dengan menggunakan sifat Pada 

setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝑃 + Besar ∠𝑄 = 180° 

⇔ (2𝑎 + 10)° + (5𝑎 − 5)° = 180°  

⇔ 7𝑎 + 5 = 180 

⇔ 7𝑎 = 180 − 5 

⇔ 𝑎 =  
175

7
 

⇔ 𝑎 = 25 

Jelas 𝑎 = 25 

Sehingga, ∠𝑃 = (2𝑎 + 10)° = (2.25 + 10)° = (50 + 10)° = 60° 

∠𝑃 berhadapan dengan ∠𝑅, jadi besar ∠𝑅 adalah 60° 

∠𝑄 = (5𝑎 − 5)° = (5.25 − 5)° = (125 − 5)° = 120°  

∠𝑄 berhadapan dengan ∠𝑆, jadi besar ∠𝑆 adalah 120° 

4 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝑅 adalah 60° dan besar ∠𝑆 adalah 120° 
2 

2. Memahami masalah 

Diketahui :  

Besar ∠𝐵𝐶𝑂 = (3𝑏 + 3)° 

∠𝐷𝐶𝑂 = (5𝑏 − 9)°.  

Ditanya : besar ∠𝐵𝐴𝐷? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai 𝑏 dengan menggunakan sifat Pada setiap belah 

ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 

dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

2) Menghitung besar ∠𝐵𝐶𝐷. 

3) Menghitung besar ∠𝐵𝐴𝐷 dengan menggunakan sifat Pada setiap 

belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

2 

P 

S 

Q 

R 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

 ∠𝐵𝐶𝑂 = ∠𝐷𝐶𝑂  

⇔ (3𝑏 + 3)° = (5𝑏 − 9)°  

⇔ 3𝑏 − 5𝑏 = −9 − 3 

⇔ −2𝑏 = −12 

⇔ 𝑏 =  
−12

−2
 

⇔ 𝑏 = 6 

Jadi, 𝑎 = 6 

Sehingga ∠𝐵𝐶𝐷 = ∠𝐵𝐶𝑂 + ∠𝐷𝐶𝑂  

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (3𝑏 + 3)° + (5𝑏 − 9)°  

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (3.6 + 3)° + (5.6 − 9)° 

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (21)° + (21)° 

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 =  42° 

Jadi, besar ∠𝐵𝐶𝐷 =  42°. 

∠𝐵𝐴𝐷 berhadapan dengan ∠𝐵𝐶𝐷, jadi besar ∠𝐵𝐴𝐷 = 42°.  

4 

Melihat kembali 

Jadi, besar ∠𝐵𝐴𝐷 adalah 42°. 
2 

 

Soal Kelompok (ada di CD Pembelajaran) 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Besar ∠𝐴 = (3𝑎 + 10)° dan besar ∠𝐶 = (5𝑎 − 20)°.  

Ditanya: Besar ∠𝐴 dan ∠𝐶! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

3. Menentukan nilai 𝑎 dengan memanfaatkan sifat Pada setiap 

jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

4. Menghitung besar ∠𝐴 dan ∠𝐶. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝐴 = Besar ∠𝐶 

⇔ (3𝑎 + 10)° = (5𝑎 − 20)°.  

⇔ 3𝑎 − 5𝑎 = −20 − 10 

⇔ −2𝑎 = −30 

⇔ 𝑎 =  
−30

−2
 

⇔ 𝑎 = 15 

Jelas 𝑎 = 15 

Sehingga, besar ∠𝐴 = (3𝑎 + 10)° = (3.15 + 10)° = (45 + 10)° =
55°    
besar ∠𝐶 = (5𝑎 − 20)° = (5.15 − 20)° = (75 − 20)° = 55° 

4 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝐴 dan besar ∠𝐶 adalah 55° 
2 

2. Memahami masalah 

Diketahui : belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

𝐴𝑂 = (2𝑎 + 6) cm 

𝐶𝑂 = (5𝑎 − 9) cm 

𝐵𝐷 = 4𝑎 cm. 

2 
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Ditanya:  

c. Panjang 𝐴𝐶 

d. Panjang 𝐵𝐷 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷  

2. Menentukan nilai 𝑎 dengan 

menggunakan sifat Kedua diagonal 

belah ketupat saling membagi dua 

sama panjang dan saling 

berpotongan tegak lurus (90°). 

3. Menghitung panjang 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷. 
2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

 𝐴𝑂 = 𝐶𝑂  

⇔ 2𝑎 + 6 = 5𝑎 − 9  

⇔ 2𝑎 − 5𝑎 = −9 − 6 

⇔ −3𝑎 = −15 

⇔ 𝑎 =  
−15

−3
 

⇔ 𝑎 = 5 

Jadi 𝑎 = 5 

Sehingga, 𝐴𝐶 = 𝐴𝑂 + 𝐶𝑂 

⇔ 𝐴𝐶 = 2𝑎 + 6 + 5𝑎 − 9  

⇔ 𝐴𝐶 = 2.5 + 6 + 5.5 − 9 

⇔ 𝐴𝐶 = 10 + 6 + 25 − 9 

⇔ 𝐴𝐶 = 32 

𝐵𝐷 = 4𝑎 

⇔ 𝐵𝐷 = 4.5 

⇔ 𝐵𝐷 = 20  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang 𝐴𝐶 adalah 32 cm dan panjang 𝐵𝐷 adalah 20 cm 
2 

3. Memahami masalah 

Diketahui : Jajargenjang 

Ditanya : Selidiki apakah belah ketupat termasuk bangun jajargenjang. 

2 

A 

B 

C 

D 
O 
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Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar bangun belah ketupat.  

2. Membuktikan bahwa belah ketupat 

memenuhi semua sifat-sifat bangun 

jajargenjang. 
2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

1. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang sisi-sisi yang 

berhadapan sama panjang dan sejajar terbukti pada belah 

ketupat sesuai dengan sifat Semua sisi belah ketupat sama 

panjang. 
2. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang 

berhadapan sama besar terbukti pada belah ketupat sesuai 

dengan sifat Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang 

berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh 

diagonal-diagonalnya. 

3. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan 

sudut yang saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎° terbukti pada belah 

ketupat. 

4. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya 

saling membagi dua sama panjang terbukti pada belah ketupat 

sesuai dengan sifat Kedua diagonal belah ketupat saling 

membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak 

lurus (90°). 

4 

Melihat kembali 

Jadi, belah ketupat termasuk bangun jajargenjang 
2 

 

A 

B 

C 

D 
O 
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Lampiran 22 

Latihan Soal Kelas Kontrol 

Sifat-sifat Bangun Jajargenjang dan Belah Ketupat 

 

1. Pada bangun jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 di samping, besar 

∠𝐴 adalah (3𝑎 + 10)° dan besar ∠𝐶 adalah 

(5𝑎 − 20)°. Hitung besar ∠𝐴 dan ∠𝐶! 

2. Pada bangun jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆, besar ∠𝑃 adalah 

(2𝑎 + 15)° dan besar ∠𝑄 adalah (5𝑎 − 5)°. Hitung besar ∠𝑅 dan ∠𝑆! 

3. Pada bangun belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷, panjang 𝐴𝑂 adalah (2𝑎 + 6) cm, panjang 𝐶𝑂 adalah 

(5𝑎 − 9) cm, dan panjang 𝐵𝐷 adalah 4𝑎 cm. Hitung! 

a. Panjang 𝐴𝐶. 

b. Panjang 𝐵𝐷. 

4. Pada bangun belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 di samping, besar 

∠𝐵𝐶𝑂 adalah (3𝑏 + 3)° dan ∠𝐷𝐶𝑂 adalah (5𝑏 − 9)°. 

Berapa besar ∠𝐵𝐴𝐷? 

5. Selidiki apakah belah ketupat termasuk bangun 

jajargenjang!  

A 

D 

B 

C 

A 

B 

C 

D 
O 
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Lampiran 23 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Soal Latihan Kelas Kontrol (1) 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Besar ∠𝐴 = (3𝑎 + 10)° dan besar ∠𝐶 = (5𝑎 − 20)°.  

Ditanya: Besar ∠𝐴 dan ∠𝐶! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑎 dengan memanfaatkan sifat Pada setiap 

jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

2. Menghitung besar ∠𝐴 dan ∠𝐶. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝐴 = Besar ∠𝐶 

⇔ (3𝑎 + 10)° = (5𝑎 − 20)°.  

⇔ 3𝑎 − 5𝑎 = −20 − 10 

⇔ −2𝑎 = −30 

⇔ 𝑎 =  
−30

−2
 

⇔ 𝑎 = 15 

Jelas 𝑎 = 15 

Sehingga, besar ∠𝐴 = (3𝑎 + 10)° = (3.15 + 10)° = (45 + 10)° =
55°    
besar ∠𝐶 = (5𝑎 − 20)° = (5.15 − 20)° = (75 − 20)° = 55° 

4 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝐴 dan besar ∠𝐶 adalah 55° 
2 

2. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

Besar ∠𝑃 = (2𝑎 + 15)°, besar ∠𝑄 = (5𝑎 − 5)°.  

Ditanya: besar ∠𝑅 dan ∠𝑆! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar 

jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆. 

2. Menentukan nilai 𝑎 

dengan memanfaatkan 

sifat Pada setiap 

jajargenjang jumlah 

pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎° 

3. Menghitung besar ∠𝑅 dan ∠𝑆 dengan menggunakan sifat Pada 

setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝑃 + Besar ∠𝑄 = 180° 

⇔ (2𝑎 + 10)° + (5𝑎 − 5)° = 180°  

⇔ 7𝑎 + 5 = 180 

⇔ 7𝑎 = 180 − 5 

⇔ 𝑎 =  
175

7
 

⇔ 𝑎 = 25 

4 

P 

S 

Q 

R 
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Jelas 𝑎 = 25 

Sehingga, ∠𝑃 = (2𝑎 + 10)° = (2.25 + 10)° = (50 + 10)° = 60° 

∠𝑃 berhadapan dengan ∠𝑅, jadi besar ∠𝑅 adalah 60° 

∠𝑄 = (5𝑎 − 5)° = (5.25 − 5)° = (125 − 5)° = 120°  

∠𝑄 berhadapan dengan ∠𝑆, jadi besar ∠𝑆 adalah 120° 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝑅 adalah 60° dan besar ∠𝑆 adalah 120° 
2 

3. Memahami masalah 

Diketahui : belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

𝐴𝑂 = (2𝑎 + 6) cm 

𝐶𝑂 = (5𝑎 − 9) cm 

𝐵𝐷 = 4𝑎 cm. 

Ditanya:  

a. Panjang 𝐴𝐶 

b. Panjang 𝐵𝐷 

2 

 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷  

2. Menentukan nilai 𝑎 dengan 

menggunakan sifat Kedua diagonal 

belah ketupat saling membagi dua 

sama panjang dan saling 

berpotongan tegak lurus (90°). 

3. Menghitung panjang 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷. 
2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

 𝐴𝑂 = 𝐶𝑂  

⇔ 2𝑎 + 6 = 5𝑎 − 9  

⇔ 2𝑎 − 5𝑎 = −9 − 6 

⇔ −3𝑎 = −15 

⇔ 𝑎 =  
−15

−3
 

⇔ 𝑎 = 5 

Jadi 𝑎 = 5 

Sehingga, 𝐴𝐶 = 𝐴𝑂 + 𝐶𝑂 

⇔ 𝐴𝐶 = 2𝑎 + 6 + 5𝑎 − 9  

⇔ 𝐴𝐶 = 2.5 + 6 + 5.5 − 9 

⇔ 𝐴𝐶 = 10 + 6 + 25 − 9 

⇔ 𝐴𝐶 = 32 

𝐵𝐷 = 4𝑎 

⇔ 𝐵𝐷 = 4.5 

⇔ 𝐵𝐷 = 20  

4 

A 

B 

C 

D 
O 



161 
 

 
 

Melihat kembali 

Jadi, panjang 𝐴𝐶 adalah 32 cm dan panjang 𝐵𝐷 adalah 20 cm 
2 

4. Memahami masalah 

Diketahui :  

Besar ∠𝐵𝐶𝑂 = (3𝑏 + 3)° 

∠𝐷𝐶𝑂 = (5𝑏 − 9)°.  

Ditanya : besar ∠𝐵𝐴𝐷? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai 𝑏 dengan menggunakan sifat Pada setiap belah 

ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 

dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

2) Menghitung besar ∠𝐵𝐶𝐷. 

3) Menghitung besar ∠𝐵𝐴𝐷 dengan menggunakan sifat Pada setiap 

belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

 ∠𝐵𝐶𝑂 = ∠𝐷𝐶𝑂  

⇔ (3𝑏 + 3)° = (5𝑏 − 9)°  

⇔ 3𝑏 − 5𝑏 = −9 − 3 

⇔ −2𝑏 = −12 

⇔ 𝑏 =  
−12

−2
 

⇔ 𝑏 = 6 

Jadi, 𝑎 = 6 

Sehingga ∠𝐵𝐶𝐷 = ∠𝐵𝐶𝑂 + ∠𝐷𝐶𝑂  

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (3𝑏 + 3)° + (5𝑏 − 9)°  

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (3.6 + 3)° + (5.6 − 9)° 

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 = (21)° + (21)° 

⇔ ∠𝐵𝐶𝐷 =  42° 

Jadi, besar ∠𝐵𝐶𝐷 =  42°. 

∠𝐵𝐴𝐷 berhadapan dengan ∠𝐵𝐶𝐷, jadi besar ∠𝐵𝐴𝐷 = 42°.  

4 

Melihat kembali 

Jadi, besar ∠𝐵𝐴𝐷 adalah 42°. 
2 

5. Memahami masalah 

Diketahui : Jajargenjang 

Ditanya : Selidiki apakah belah ketupat termasuk bangun jajargenjang. 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar bangun belah ketupat.  

2. Membuktikan bahwa belah ketupat 

memenuhi semua sifat-sifat bangun 

jajargenjang. 
2 

A 

B 

C 

D 
O 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

1. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang sisi-sisi yang 

berhadapan sama panjang dan sejajar terbukti pada belah 

ketupat sesuai dengan sifat Semua sisi belah ketupat sama 

panjang. 
2. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang 

berhadapan sama besar terbukti pada belah ketupat sesuai 

dengan sifat Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang 

berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh 

diagonal-diagonalnya. 

3. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan 

sudut yang saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎° terbukti pada belah 

ketupat. 

4. Sifat jajargenjang Pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya 

saling membagi dua sama panjang terbukti pada belah ketupat 

sesuai dengan sifat Kedua diagonal belah ketupat saling 

membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak 

lurus (90°). 

4 

Melihat kembali 

Jadi, belah ketupat termasuk bangun jajargenjang 
2 
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Lampiran 24 

CD Pembelajaran Pertemuan 1 
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Lampiran 25 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 2 
(Kelas Eksperimen) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.3  Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dan 

luas 

jajargenjang 

Kegiatan Pendahuluan 
Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan rumus keliling dan 

luas jajargenjang serta menggunakan 

rumus keliling dan luas jajargenjang 

untuk memecahkan masalah melalui 

model pembelajaran Mind Mapping 

berbantuan CD pembelajaran. 

Guru memberikan apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-sifat jajargenjang 

melalui serangkaian pertanyaan pada CD 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 
Peserta didik dibimbing untuk 

menurunkan rumus keliling dan luas 

daerah jajargenjang dengan bantuan CD 

pembelajaran dan metode tanya jawab. 

Guru membagi peserta didik dalam 4 

kelompok heterogen. Guru memberikan 

soal tentang menggunakan rumus keliling 

dan luas jajargenjang untuk memecahkan 

masalah. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal. Kelompok yang dipilih 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

5. Menurunkan rumus 

keliling bangun 

jajargenjang. 

6. Menurunkan rumus 

luas bangun 

jajargenjang. 

7. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan  

menghitung keliling 

dan luas daerah 

bangun jajargenjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 
Perhatikan 

jajargenjang PQRS 

di atas. Jika luas 

jajar genjang PQRS 

adalah 392 cm2, 

tentukan ukuran 

alas dan tinggi 

jajargenjang PQRS 

tersebut? 

 

2 x 45 

menit. 
Sumber: 

3. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

CD 

Pembelajaran, 

notebook, 

LCD, papan 

tulis, white 
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secara acak mempresentasikan hasil 

jawaban soal di depan kelas.  

Kegiatan Penutup 

Guru membimbing peserta didik untuk 

membuat kesimpulan atas materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan hari ini. 

Guru melakukan refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

baru saja dilaksanakan. 

board, 

boardmarker, 

latihan soal 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
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Lampiran 26 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 2 
(Kelas Kontrol) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.3  Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dan 

luas daerah 

jajargenjang 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

Guru memberikan latihan soal pemecahan 

masalah yang ditulis di white board. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk 

berdiskusi mengerjakan soal. Selanjutnya 

guru memfasilitasi  peserta didik untuk 

mempresentasikan jawabannya. 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan ini, 

peserta didik dapat: 

8. Menurunkan rumus 

keliling bangun 

jajargenjang. 

9. Menurunkan rumus 

luas bangun 

jajargenjang.  

10. Menyelesaika

n masalah yang 

berkaitan dengan  

menghitung keliling 

dan luas daerah 

bangun jajargenjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 
Perhatikan 

jajargenjang PQRS 

di atas. Jika luas 

jajar genjang PQRS 

adalah 392 cm2, 

tentukan ukuran 

alas dan tinggi 

jajargenjang PQRS 

tersebut? 

 

2 x 45 

menit. 
Sumber: 

4. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

papan tulis, 

white board, 

boardmarke

r, latihan 
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soal, alat 

peraga. 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

   

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
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Lampiran 27 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Eksperimen (2) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar:  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas bangun jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan model Mind Mapping dengan bantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas bangun jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

1. Model Pembelajaran    : Mind Mapping 

2. Bantuan  : CD Pembelajaran 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan 

datang tepat waktu dan mengawali 

pelajaran dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam. 

 

3 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, 

guru meminta tolong peserta didik 

yang piket untuk membersihkan 

papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik 

peserta didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru. 

 

1 menit 

a.  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang akan 

dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi menurunkan rumus keliling dan 

luas jajargenjang berguna untuk materi 

selanjutnya dan sering keluar saat 

ujian.  

 

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

4 menit 
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d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

yang telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya mengenai 

sifat-sifat bangun jajargenjang, rumus 

luas segitiga, dan rumus luas persegi 

panjang. (Eksplorasi) 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan disiplin dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dengan mandiri dan menghargai 

pendapat teman yang mengemukakan 

pendapatnya. 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi pembelajaran 

yang ditampilkan di CD Pembelajaran 

dan meminta peserta didik mencatat 

informasi-informasi yang didapat dalam 

bentuk mind map sementara. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik disiplin dan dengan rasa 

ingin tahu memperhatikan materi yang 

dipresentasikan guru.  

b. Peserta didik mencatat informasi-

informasi yang diperoleh dalam bentuk 

mind map sementara. 

25 menit 

b. Guru menyajikan menyajikan masalah 

melalui CD Pembelajaran dan 

membimbing peserta didik untuk 

mengidentifikasi masalah tersebut. 

(eksplorasi) 

c. Peserta didik memperhatikan masalah 

yang disajikan oleh guru.  

d. Peserta didik mengidentifikasi 

masalah dengan teliti  

5 menit 

c. Guru membentuk kelompok yang terdiri 

dari 3-4 peserta didik 

(elaborasi) 

e. Peserta didik mendengarkan mengikuti 

arahan dari guru.  

3 menit 

a.  

d. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

f. Peserta didik mendengar penjelasan 

dari guru.  

3 menit 

 



174 
 

 
 

e. Guru berkeliling membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

g. Peserta didik bekerja sama berdiskusi 

dengan teman satu kelompok untuk 

menuliskan jawaban hasil diskusi. 

10 menit 

f. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

(elaborasi) 

h. Setiap kelompok atau beberapa 

kelompok yang dipanggil oleh guru 

secara acak menuliskan hasil diskusi di 

papan tulis.  

i. Salah satu peserta didik percaya diri 

menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompoknya masing-masing, 

sementara peserta didik yang lain 

menghargai dan memperhatikan 

temannya yang sedang memaparkan 

hasil diskusi  

5 menit 

g. Guru membahas hasil paparan peserta 

didik. 

(konfirmasi) 

j. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan dari guru 

 

5 menit 

h. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan 

meminta peserta didik untuk membuat 

catatan simpulan dengan teknik mind 

map.  (elaborasi dan konfirmasi) 

k. Peserta didik membuat catatan dan 

mind map simpulan. 

 

3 menit 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

l. Peserta didik menyelesaikan latihan 

soal secara mandiri dan jujur  

 

5 menit 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

m. Peserta didik percaya diri  

menyampaikan idenya dan menuliskan 

strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis. 

 

3 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

n. Peserta didik menyimak konfirmasi 

dari guru. 

 (santun) 

1 menit 
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(Konfirmasi) 

 

3. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik menemukan 

kesimpulan akhir dari materi yang telah 

dipelajari. 

a. Peserta didik menghargai guru dengan 

memperhatikan dan ikut berpartisipasi 

dalam menyimpulkan 

 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan penjelasan 

dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

3. Media/alat : CD Pembelajaran, notebook, LCD, papan tulis, white board, 

boardmarker, latihan soal.  

4. Sumber Belajar : Nuharini D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya  

   untuk Kelas VII SMP dan Mts (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan  

           Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian 

4. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

5. Bentuk soal : Uraian 

6. Instrumen : Terlampir 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 28 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Eksperimen (2) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar:  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas bangun jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan model Mind Mapping dengan bantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas bangun jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

1. Model Pembelajaran   : Mind Mapping 

2. Bantuan   : CD Pembelajaran 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan datang 

tepat waktu dan mengawali pelajaran 

dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam. 

 

4 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta tolong peserta didik yang piket 

untuk membersihkan papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik peserta 

didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan dari 

guru. 

 

1 menit 

2  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang akan 

dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi menurunkan rumus keliling dan 

luas jajargenjang berguna untuk materi 

selanjutnya dan sering keluar saat ujian.  

 

c. Peserta didik mendengarkan penjelasan 

dari guru. 

 

5 menit 
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d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengingatkan kembali materi yang 

telah peserta didik pelajari pada pertemuan 

sebelumnya mengenai sifat-sifat bangun 

jajargenjang, rumus luas segitiga, dan 

rumus luas persegi panjang. (Eksplorasi) 

2. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan disiplin dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dengan mandiri dan menghargai 

pendapat teman yang mengemukakan 

pendapatnya. 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi pembelajaran 

yang ditampilkan di CD Pembelajaran. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik disiplin dan dengan rasa 

ingin tahu memperhatikan materi yang 

dipresentasikan guru.  

25 menit 

b. Guru menyajikan menyajikan masalah 

melalui CD Pembelajaran dan 

membimbing peserta didik untuk 

mengidentifikasi masalah tersebut. 

(eksplorasi) 

 

b. Peserta didik memperhatikan masalah 

yang disajikan oleh guru.  

c. Peserta didik mengidentifikasi masalah 

dengan teliti  

5 menit 

c. Guru membentuk kelompok yang terdiri 

dari 3-4 peserta didik 

(elaborasi) 

 

d. Peserta didik mendengarkan mengikuti 

arahan dari guru.  

3 menit 

3  

d. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

e. Peserta didik mendengar penjelasan dari 

guru.  

3 menit 
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e. Guru berkeliling membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

f. Peserta didik bekerja sama berdiskusi 

dengan teman satu kelompok untuk 

menuliskan jawaban hasil diskusi. 

10 menit 

f. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

(elaborasi) 

g. Setiap kelompok atau beberapa 

kelompok yang dipanggil oleh guru 

secara acak menuliskan hasil diskusi di 

papan tulis.  

h. Salah satu peserta didik percaya diri 

menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompoknya masing-masing, 

sementara peserta didik yang lain 

menghargai dan memperhatikan 

temannya yang sedang memaparkan 

hasil diskusi  

5 menit 

g. Guru membahas hasil paparan peserta 

didik. 

(konfirmasi) 

i. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan dari guru 

 

5 menit 

h. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan 

meminta peserta didik untuk membuat 

catatan simpulan dengan teknik mind 

map.  (elaborasi dan konfirmasi) 

j. Peserta didik membuat catatan dan mind 

map simpulan. 

 

3 menit 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

k. Peserta didik menyelesaikan latihan soal 

secara mandiri dan jujur  

 

5 menit 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

l. Peserta didik percaya diri  

menyampaikan idenya dan menuliskan 

strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis. 

 

3 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

m. Peserta didik menyimak konfirmasi dari 

guru. 

 (santun) 

1 menit 
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(Konfirmasi) 

 

3. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik menemukan 

kesimpulan akhir dari materi yang telah 

dipelajari. 

a. Peserta didik menghargai guru dengan 

memperhatikan dan ikut berpartisipasi 

dalam menyimpulkan 

 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan penjelasan 

dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1 menit 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : CD Pembelajaran, notebook, LCD, papan tulis, white board, 

boardmarker, latihan soal.  

2. Sumber Belajar : Nuharini D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya  

   untuk Kelas VII SMP dan Mts (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan  

           Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian 

1. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

2. Bentuk soal : Uraian 

3. Instrumen : Terlampir 

Semarang,       Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 29 

Latihan Soal Kelas Eksperimen (2) 

Keliling dan Luas Daerah Bangun Jajargenjang 

Soal Individu 

1. Taman bermain berbentuk jajargenjang dengan panjang alas  20 m dan sisi miringnya 12 meter. 

Jika pengelola taman akan memasang lampu taman di sekeliling taman, maka berapa banyak 

lampu taman yang diperlukan jika jarak antar lampu 4 m. 

2.  

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

ABCD suatu jajargenjang dengan DO = 15 cm, 

ukuran panjang CD adalah 2 kali ukuran panjang 

AD. Hitunglah ukuran panjang CZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Kelompok (ada di CD Pembelajaran) 

1. Perhatikan jajargenjang PQRS di samping. Jika luas jajar genjang PQRS adalah 392 cm2, tentukan 

ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS tersebut? 

2.  

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika luas 

jajargenjang ABCD adalah 128 cm2, tentukan ukuran alas 

dan tinggi jajargenjang ABCD tersebut? 

 

 

 

 

 

3.  

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

keliling jajargenjang ABCD adalah 44 cm, 

Hitunglah luas jajargenjang ABCD tersebut! 

 

D C 

O 

Z B A 

(x + 2) cm 

A E B 

C D 

(2x + 2) cm 

6 cm 
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Lampiran 30 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Soal Latihan Kelas Eksperimen (2) 

Soal Individu 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami masalah 

Diketahui : Taman berbentuk jajargenjang 

Panjang alas = 20 m 

Sisi miring = 12 m 

Sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 

antarlampu 4 m 

Ditanya : Jumlah lampu yang dibutuhkan = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menggambar sketsa gambar. 

2) Menghitung keliling kebun = keliling persegi panjang. 

3) Menghitung lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾 = 20 + 12 + 20 + 12 = 64 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 = 64 ∶ 4 

= 16 

4 

Melihat kembali 

Jadi, banyaknya lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 

tersebut adalah 16 buah. 

2 

2. Memahami masalah 

Diketahui : Jajargenjang ABCD  

 

 

 

 

 

DO = 15 cm 

CD = 2AD 

Ditanya : Ukuran panjang CZ = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Alas jajargenjang = AD, tinggi jajargenjang = DO. 

2) Alas jajargenjang = CD, tinggi jajargenjang = CZ 

2 

20 m 

20 m 

12 m 12 m 

D C 

O 

Z B A 
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Menghitung panjang CZ dengan rumus luas jajargenjang 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝑀𝑖𝑠𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑎 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝐴𝐷 

                    𝑏 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝐶𝐷 

                   𝑡1 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐷𝑂 

                   𝑡2 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐶𝑍 

 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐿 = 𝑎 × 𝑡1 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐿 = 𝑏 ×  𝑡2 

⟺    𝑎 × 𝑡1  =  𝑏 × 𝑡2 

⟺  𝑎 × 15 =  2𝑎 × 𝑡2 

⟺         15𝑎 =  2𝑎 ×  𝑡2 

⟺              𝑡2 =  
15𝑎

2𝑎
 

⟺              𝑡2 =  
15

2
= 7,5  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang CZ adalah 7,5 cm. 
2 

 

Soal Kelompok 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 392 cm2, 𝑎 = 4𝑝, 𝑡 = 2𝑝 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai p. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 392 = 4𝑝 × 2𝑝 

⇔ 392 = 8𝑝2 

⇔ 49 = 𝑝2 

⇔ 𝑝2 =  ±7 
Jelas p = 7 

Sehingga 𝑎 = 4𝑝 = 4 × 7 = 28 

𝑏 = 2𝑝 = 2 × 7 = 14  

4 

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 28 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 14 cm.ukuran alas jajargenjang PQRS 

adalah 28 cm dan ukuran tinggi jajargenjang PQRS adalah 14 cm. 

2 

2. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 128 cm2, 𝑎 = 2𝑥, 𝑡 = 𝑥 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai p. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 4 
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𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 128 = 2𝑥 × 𝑥 

⇔ 128 = 2𝑥2 

⇔ 64 = 𝑥2 

⇔ 𝑥2 =  ±8 
Jelas p = 8 

Sehingga 𝑎 = 2𝑥 = 2 × 8 = 16 

𝑏 = 𝑥 = 8  

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 16 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 8 cm. 

2 

3. Memahami masalah 

Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Luas jajargenjang ABCD = … ? 

2 

 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai x dengan menggunakan rumus keliling 

jajargenjang. 

2) Menghitung ukuran alas jajargenjang ABCD. 

Menghitung luas jajargenjang ABCD. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

     Jelas 𝐾 = 2 (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 

          44 = 2 [(2𝑥 + 2) + (𝑥 + 2)] 

           
44

2
= 3𝑥 + 4 

          22 = 3𝑥 + 4 

  22 − 4 = 3𝑥 

          18 = 3𝑥 

           
18

3
= 𝑥 

            𝑥 = 6 
 

𝑎 = 2(6) + 2 

    = 12 + 2 

    = 14 

𝐿 = 𝑎 x 𝑡 

    = 14 x 6 

    = 84  

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang ABCD adalah 84 cm2. 
2 

(x + 2) cm 

A E B 

C D 

(2x + 2) cm 

6 cm 
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Lampiran 31 

Latihan Soal Kelas Kontrol (2) 

Keliling dan Luas Daerah Bangun Jajargenjang 

1.  

Perhatikan jajargenjang PQRS di samping. Jika luas jajar 

genjang PQRS adalah 392 cm2, tentukan ukuran alas dan tinggi 

jajargenjang PQRS tersebut? 

 

 

 

2.  

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika luas 

jajargenjang ABCD adalah 128 cm2, tentukan ukuran alas 

dan tinggi jajargenjang ABCD tersebut? 

 

 

 

 

 

3.  

 

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

keliling jajargenjang ABCD adalah 44 cm, 

Hitunglah luas jajargenjang ABCD tersebut! 

 

 

 

 

 

 

4. Taman bermain berbentuk jajargenjang dengan panjang alas  20 m dan sisi miringnya 12 meter. 

Jika pengelola taman akan memasang lampu taman di sekeliling taman, maka berapa banyak 

lampu taman yang diperlukan jika jarak antar lampu 4 m. 

5.  

Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

ABCD suatu jajargenjang dengan DO = 15 cm, 

ukuran panjang CD adalah 2 kali ukuran panjang 

AD. Hitunglah ukuran panjang CZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x + 2) cm 

A E B 

C D 

(2x + 2) cm 

6 cm 

D C 

O 

Z B A 
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Lampiran 32 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Soal Latihan Kelas Kontrol (2) 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 392 cm2, 𝑎 = 4𝑝, 𝑡 = 2𝑝 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai p. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 392 = 4𝑝 × 2𝑝 

⇔ 392 = 8𝑝2 

⇔ 49 = 𝑝2 

⇔ 𝑝2 =  ±7 
Jelas p = 7 

Sehingga 𝑎 = 4𝑝 = 4 × 7 = 28 

𝑏 = 2𝑝 = 2 × 7 = 14  

4 

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 28 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 14 cm.ukuran alas jajargenjang PQRS 

adalah 28 cm dan ukuran tinggi jajargenjang PQRS adalah 14 cm. 

2 

2. 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 128 cm2, 𝑎 = 2𝑥, 𝑡 = 𝑥 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai p. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 128 = 2𝑥 × 𝑥 

⇔ 128 = 2𝑥2 

⇔ 64 = 𝑥2 

⇔ 𝑥2 =  ±8 
Jelas p = 8 

Sehingga 𝑎 = 2𝑥 = 2 × 8 = 16 

𝑏 = 𝑥 = 8  

4 

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 16 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 8 cm. 

2 

3. Memahami masalah 

Diketahui :  

 

 

2 
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Ditanya : Luas jajargenjang ABCD = … ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai x dengan menggunakan rumus keliling 

jajargenjang. 

2) Menghitung ukuran alas jajargenjang ABCD. 

Menghitung luas jajargenjang ABCD. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

     Jelas 𝐾 = 2 (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 

          44 = 2 [(2𝑥 + 2) + (𝑥 + 2)] 

           
44

2
= 3𝑥 + 4 

          22 = 3𝑥 + 4 

  22 − 4 = 3𝑥 

          18 = 3𝑥 

           
18

3
= 𝑥 

            𝑥 = 6 
 

𝑎 = 2(6) + 2 

    = 12 + 2 

    = 14 

𝐿 = 𝑎 x 𝑡 

    = 14 x 6 

    = 84  

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang ABCD adalah 84 cm2. 
2 

4. Memahami masalah 

Diketahui : Taman berbentuk jajargenjang 

Panjang alas = 20 m 

Sisi miring = 12 m 

Sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 

antarlampu 4 m 

Ditanya : Jumlah lampu yang dibutuhkan = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Menggambar sketsa gambar. 

2) Menghitung keliling kebun = keliling persegi panjang. 

3) Menghitung lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Sketsa gambar: 

4 

(x + 2) cm 

A E B 

C D 

(2x + 2) cm 

6 cm 
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𝐾 = 20 + 12 + 20 + 12 = 64 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 = 64 ∶ 4 

= 16 

Melihat kembali 

Jadi, banyaknya lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 

tersebut adalah 16 buah. 

2 

5. Memahami masalah 

Diketahui : Jajargenjang ABCD  

 

 

 

 

 

DO = 15 cm 

CD = 2AD 

Ditanya : Ukuran panjang CZ = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1) Alas jajargenjang = AD, tinggi jajargenjang = DO. 

2) Alas jajargenjang = CD, tinggi jajargenjang = CZ 

Menghitung panjang CZ dengan rumus luas jajargenjang 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝑀𝑖𝑠𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑎 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝐴𝐷 

                    𝑏 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝐶𝐷 

                   𝑡1 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐷𝑂 

                   𝑡2 = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐶𝑍 

 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐿 = 𝑎 × 𝑡1 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐿 = 𝑏 ×  𝑡2 

⟺    𝑎 × 𝑡1  =  𝑏 × 𝑡2 

⟺  𝑎 × 15 =  2𝑎 × 𝑡2 

⟺         15𝑎 =  2𝑎 ×  𝑡2 

⟺              𝑡2 =  
15𝑎

2𝑎
 

⟺              𝑡2 =  
15

2
= 7,5  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang CZ adalah 7,5 cm. 
2 

20 m 

20 m 

12 m 12 m 

D C 

O 

Z B A 
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Lampiran 33 

CD Pembelajaran Pertemuan 2 

 

  

Slide 1      Slide 2 

 

Slide 3      Slide 4 

 

Slide 5      Slide 6 
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Slide 9      Slide 10 

 

Slide 11     Slide 12 
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Lampiran 34 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 3 
(Kelas Eksperimen) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.3  Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dan 

luas belah 

ketupat 

Kegiatan Pendahuluan 
Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan rumus keliling dan 

luas belah ketupat serta menggunakan 

rumus keliling dan luas belah ketupat 

untuk memecahkan masalah melalui 

model pembelajaran Mind Mapping 

berbantuan CD pembelajaran. 

Guru memberikan apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-sifat belah ketupat 

melalui serangkaian pertanyaan pada CD 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 
Peserta didik dibimbing untuk 

menurunkan rumus keliling dan luas 

daerah belah ketupat dengan bantuan CD 

pembelajaran dan metode tanya jawab. 

Guru membagi peserta didik dalam 4 

kelompok heterogen. Guru memberikan 

soal tentang menggunakan rumus keliling 

dan luas belah ketupat untuk 

memecahkan masalah. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

11. Menurunkan 

rumus keliling 

bangun belah 

ketupat. 

12. Menurunkan 

rumus luas bangun 

belah ketupat. 

13. Menyelesaika

n masalah yang 

berkaitan dengan  

menghitung keliling 

dan luas daerah 

bangun belah 

ketupat. 

Tes 

tertulis 

Uraian Roni ingin 

membuat stiker 

yang berbentuk 

belah ketupat. Jika 

dia menghendaki 

salah satu panjang 

diagonalnya 16 cm 

dan panjang 

diagonal lainnya 

3/4 panjang 

diagonal yang 

diketahui. Berapa 

luas stiker yang 

dibuat Roni? 

2 x 45 

menit. 
Sumber: 

5. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

CD 

Pembelajaran, 

notebook, 

LCD, papan 
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Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal. Kelompok yang dipilih 

secara acak mempresentasikan hasil 

jawaban soal di depan kelas.  

Kegiatan Penutup 

Guru membimbing peserta didik untuk 

membuat kesimpulan atas materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan hari ini. 

Guru melakukan refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

baru saja dilaksanakan. 

tulis, white 

board, 

boardmarker, 

latihan soal 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
 



197 
 

 
 

Lampiran 35 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 3 
(Kelas Kontrol) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : 2 

Materi  :  Segiempat 

Standar Kompetensi        :  6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber /Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

 

Contoh Instrumen 

6.3  Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dan 

luas daerah 

belah 

ketupat 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

Guru memberikan latihan soal pemecahan 

masalah yang ditulis di white board. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk 

berdiskusi mengerjakan soal. Selanjutnya 

guru memfasilitasi  peserta didik untuk 

mempresentasikan jawabannya. 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan ini, 

peserta didik dapat: 

14. Menurunkan 

rumus keliling 

bangun belah 

ketupat. 

15. Menurunkan 

rumus luas bangun 

belah ketupat.  

16. Menyelesaika

n masalah yang 

berkaitan dengan  

menghitung keliling 

dan luas daerah 

bangun belah 

ketupat. 

Tes 

tertulis 

Uraian Roni ingin 

membuat stiker 

yang berbentuk 

belah ketupat. Jika 

dia menghendaki 

salah satu panjang 

diagonalnya 16 cm 

dan panjang 

diagonal lainnya 

3/4 panjang 

diagonal yang 

diketahui. Berapa 

luas stiker yang 

dibuat Roni? 

2 x 45 

menit. 
Sumber: 

6. Nuharini D. 

& T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP 

dan Mts 

(BSE). 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

papan tulis, 

white board, 

boardmarke

r, latihan 
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soal, alat 

peraga. 

Semarang,      April 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Peneliti 

   

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.          Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003          NIM. 4101409077 
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Lampiran 36 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Eksperimen (3) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar  :  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah.  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun belah ketupat. 

2. Menurunkan rumus luas bangun belah ketupat. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan model Mind Mapping dengan bantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun belah ketupat. 

2. Menurunkan rumus luas bangun belah ketupat. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

1. Model Pembelajaran   : Mind Mapping 

2. Bantuan   : CD Pembelajaran 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan datang 

tepat waktu dan mengawali pelajaran 

dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam.  5 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta tolong peserta didik yang piket 

untuk membersihkan papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik peserta 

didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan dari 

guru. 

 

1 menit 

4  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang akan 

dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi menurunkan rumus keliling dan 

rumus luas belah ketupat 

berguna untuk materi selanjutnya dan 

sering keluar saat ujian.  

 

c. Peserta didik disiplin mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

6 menit 
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d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1.Guru mengingatkan kembali materi yang 

telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya mengenai sifat-

sifat bangun belah ketupat, rumus luas 

segitiga, dan rumus luas persegi 

panjang. (Eksplorasi) 

2.Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan disiplin dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dengan mandiri dan menghargai 

pendapat teman yang mengemukakan 

pendapatnya.  

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi pembelajaran 

yang ditampilkan di CD Pembelajaran 

dan meminta peserta didik mencatat 

informasi-informasi yang didapat dalam 

bentuk mind map sementara. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik disiplin dan dengan rasa 

ingin tahu memperhatikan materi yang 

dipresentasikan guru.  

b. Peserta didik mencatat informasi-

informasi yang diperoleh dalam bentuk 

mind map sementara. 

25 menit 

b. Guru menyajikan menyajikan masalah 

melalui CD Pembelajaran dan 

membimbing peserta didik untuk 

mengidentifikasi masalah tersebut. 

(eksplorasi) 

c. Peserta didik memperhatikan masalah 

yang disajikan oleh guru.  

d. Peserta didik mengidentifikasi masalah 

dengan teliti . 

 

5 menit 

c. Guru membentuk kelompok yang terdiri 

dari 3-4 peserta didik 

(elaborasi) 

e. Peserta didik mendengarkan mengikuti 

arahan dari guru. 

 

3 menit 

5  

d. Guru menjelaskan apa yang harus 

dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 

(eksplorasi) 

f. Peserta didik mendengar penjelasan dari 

guru.  

3 menit 
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e. Guru berkeliling membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

g. Peserta didik bekerja sama berdiskusi 

dengan teman satu kelompok untuk 

menuliskan jawaban hasil diskusi. 

 

10 menit 

f. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

(elaborasi) 

h. Setiap kelompok atau beberapa 

kelompok yang dipanggil oleh guru 

secara acak menuliskan hasil diskusi di 

papan tulis.  

i. Salah satu peserta didik percaya diri 

menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompoknya masing-masing, 

sementara peserta didik yang lain 

menghargai dan memperhatikan 

temannya yang sedang memaparkan 

hasil diskusi  

5 menit 

g. Guru membahas hasil paparan peserta 

didik. 

(konfirmasi) 

j. Peserta didik dengan rasa ingin tahu 

memperhatikan penjelasan dari guru 

 

5 menit 

h. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan 

meminta peserta didik untuk membuat 

catatan simpulan dengan teknik mind 

map.  (elaborasi dan konfirmasi) 

k. Peserta didik membuat catatan dan mind 

map simpulan.  

 

3 menit 

i. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal tersebut. 

(Eksplorasi) 

l. Peserta didik menyelesaikan latihan soal 

secara mandiri dan jujur. 

 

5 menit 

j. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(Elaborasi) 

m. Peserta didik percaya diri  

menyampaikan idenya dan menuliskan 

strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis.  

3 menit 

k. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

n. Peserta didik menyimak konfirmasi dari 

guru. 

1 menit 



203 
 

 
 

(Konfirmasi) 

3. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik menemukan 

kesimpulan akhir dari materi yang telah 

dipelajari. 

a. Peserta didik menghargai guru dengan 

memperhatikan dan ikut berpartisipasi 

dalam menyimpulkan. 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan penjelasan 

dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1menit 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

5. Media/alat : CD Pembelajaran, notebook, LCD, papan tulis, white board, 

boardmarker, latihan soal.  

6. Sumber Belajar : Nuharini D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya  

   untuk Kelas VII SMP dan Mts (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan  

           Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian 

7. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

8. Bentuk soal : Uraian 

9. Instrumen : Terlampir 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 37 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Kelompok Kontrol (3) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/2013 

Materi Pembelajaran : Segitiga dan Segiempat 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar  :  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun belah ketupat. 

2. Menurunkan rumus luas bangun belah ketupat.  

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Dengan menggunakan pembelajaran konvensional berbantuan alat peraga, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik  mampu: 

1. Menurunkan rumus keliling bangun belah ketupat. 

2. Menurunkan rumus luas bangun belah ketupat.  

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

E. Materi Ajar  :  Segitiga dan Segiempat 

F. Model Pembelajaran dan Bantuan: 

1. Model Pembelajaran     : Ekspositori 

2. Bantuan   : Alat peraga 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KEGIATAN AWAL 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru memasuki ruangan dengan datang 

tepat waktu dan mengawali pelajaran 

dengan memberi salam. 

a. Peserta didik menjawab salam.  

 

6 menit 

b. Guru Menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Apabila papan tulis masih kotor, guru 

meminta tolong peserta didik yang piket 

untuk membersihkan papan tulis. 

3. Guru menanyakan keadaan fisik peserta 

didik. 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan dari 

guru. 

 

1 menit 

6  

c. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, tujuan, dan motivasi. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1. Guru mengemukakan materi yang akan 

dipelajari peserta didik. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang diterapkan. 

Guru memberikan motivasi peserta 

didik dengan mengungkapkan bahwa 

materi menurunkan rumus keliling dan 

rumus luas belah ketupat berguna untuk 

materi selanjutnya dan sering keluar 

saat ujian.  

 

c. Peserta didik disiplin mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

7 menit 
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d. Menggali pengetahuan pra syarat. 

Rincian Deskripsi Kegiatan: 

1.Guru mengingatkan kembali materi yang 

telah peserta didik pelajari pada 

pertemuan sebelumnya mengenai sifat-

sifat bangun belah ketupat, rumus luas 

segitiga, dan rumus luas persegi 

panjang. (Eksplorasi) 

2.Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap jawaban dari 

peserta didik. (Konfirmasi) 

d. Peserta didik dengan mandiri dan 

percaya diri menjawab pertanyaan dari 

guru dan menghargai pendapat teman 

yang mengemukakan pendapatnya.  

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2. KEGIATAN INTI 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru menyajikan materi mengenai 

keliling dan luas daerah bangun belah 

ketupat. 

(eksplorasi) 

a. Peserta didik dengan rasa ingin tahu dan 

disiplin memperhatikan sajian materi 

yang disampaikan oleh guru.  

 

35 menit 

b. Guru menghubungkan materi yang 

disampaikan dengan beberapa masalah 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari dan dapat disajikan dalam bentuk 

cerita atau pertanyaan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

b. Peserta didik memperhatikan sajian 

materi yang disampaikan oleh guru dan 

menanggapi cerita atau pertanyaan yang 

dikemukakan oleh guru. 

 

10 menit 

c. Guru menyimpulkan sajian materi yang 

telah disampaikan. 

(konfirmasi) 

 

c. Peserta didik bertanggung jawab 

menyimpulkan dan mencatat materi 

pokok yang telah disampaikan oleh 

guru.  

5 menit 

7  

d. Guru menyajikan latihan soal kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal tersebut. 

(eksplorasi) 

d. Peserta didik dengan mandiri dan jujur 

menyelesaikan latihan soal. 

 

10 menit 
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e. Guru meminta salah satu peserta didik 

untuk menjelaskan idenya dan 

menyelesaikan soal di papan tulis  

(elaborasi) 

e. Peserta didik percaya diri 

menyampaikan idenya dan menuliskan 

strategi penyelesaian soal tersebut di 

papan tulis. 

 

13 menit 

f. Guru memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap ide strategi 

penyelesaian soal dari peserta didik. 

(konfirmasi) 

f. Peserta didik disiplin menyimak 

konfirmasi dari guru. 

 

1 menit 

 

3. KEGIATAN AKHIR 

Kegiatan Guru dan Standar Proses Kegiatan Peserta Didik dan Pendidikan 

Karekter Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

a. Guru bersama peserta didik menemukan 

kesimpulan akhir dari materi yang telah 

dipelajari. 

a. Peserta didik dengan rasa ingin tahu dan 

disiplin memperhatikan dan ikut 

berpartisipasi dalam menyimpulkan. 

 

2 menit 

b. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Eksplorasi) 

b. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dan dengan santun memberikan 

tanggapan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

1 menit 

c. Guru memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang harus peserta didik kerjakan. 

c. Peserta didik memperhatikan guru 

 

1 menit 

d. Guru memotivasi peserta didik agar 

mempelajari materi pertemuan 

berikutnya di rumah.  

d. Peserta didik memperhatikan penjelasan 

dari guru 

 

1 menit 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada peserta 

didik. 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

1menit 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : papan tulis, white board, boardmarker, latihan soal, alat peraga.  

2. Sumber Belajar : Nuharini D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya  

   untuk Kelas VII SMP dan Mts (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan  

           Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian : Latihan soal dan tugas rumah 

2. Bentuk soal : Uraian 

3. Instrumen : Terlampir 

 

 

Semarang,      Mei 2013          

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Inggit Ari Widowati, S.Pd.     Ryo Cahyo Wicaksono 

NIP. 19670207 198902 2 003     NIM. 4101409077 
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Lampiran 38 

Latihan Soal Kelas Eksperimen (3) 

Keliling dan Luas Daerah Belah Ketupat 

Soal Individu 

1. Perhatikan gambar belah ketupat di bawah ini!  

Berapakah keliling belah ketupat tersebut?  

 

 

 

  

2. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 18 m dan 24 m. Jika 

taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 12.500,00 per m2. Berapakah biaya untuk 

pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut? 

 

Soal Kelompok (ada di CD Pembelajaran) 

1. Seorang pelukis akan menggambar di atas kertas kanvas berbentuk belah ketupat yang luasnya 

294 cm2. Perbandingan diagonal-diagonal kanvas adalah 4 : 3. Tentukan panjang diagonal-

diagonal kanvas tersebut! 

2. Roni ingin membuat stiker yang berbentuk belah ketupat. Jika dia menghendaki salah satu panjang 

diagonalnya 16 cm dan panjang diagonal lainnya 
3

4
 panjang diagonal yang diketahui. Berapa luas 

stiker yang dibuat Roni?  

3. Belah ketupat ABCD memiliki luas 120 cm2. Jika panjang diagonal AC adalah         (4a + 4) cm, 

panjang diagonal BD adalah 10 cm dan panjang sisi AB adalah     (2a + 5) cm, tentukan keliling 

belah ketupat ABCD tersebut! 

(2x – 9) cm 

(x +5) cm 
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Lampiran 39 

Kunci dan Pedoman Penskoran 

Latihan Soal Kelas Eksperimen (3) 

Soal Individu 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah 

Diketahui : Belah kerupat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Keliling belah ketupat = …? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai x. 

2) Menghitung panjang sisi belah ketupat. 

3) Menghitung keliling belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang.  

Jelas, 

      2𝑥 − 9 = 𝑥 + 5 

 2𝑥 − 𝑥 = 5 + 9 

         𝑥 = 14 
Panjang sisi belah ketupat 

= 𝑥 + 5 

= 14 + 5 

= 19  
Keliling belah ketupat 

= 4 x 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 

= 4 x 19 

= 76  

4 

Melihat kembali 

Jadi, keliling belah ketupat tersebut adalah 76 cm. 

2 

2 Memahami masalah 

Diketahui : Taman di sebuah kota berbentuk belah 

ketupat  

Panjang diagonalnya adalah 18 m dan   

24 m 

Taman tersebut akan ditanami rumput 

seharga    Rp. 12.500,00 per m2 

Ditanya : Biaya untuk pembelian rumput seluruhnya   = 

….? 

2 

 Merencanakan pemecahan masalah 2 

(2x – 9) cm 

(x +5) cm 
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Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menghitung luas taman. 

2) Menghitung biaya untuk pembelian rumput 

seluruhnya pada taman tersebut. 

 Melaksanakan perencanaan 

Jawab : 

𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1x 𝑑2 

    =  
1

2
 x  18 x 24 

    = 216  
Biaya pembelian rumput 

= 12.500 x 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 

= 12.500 x 216 

= 2.700.000  

4 

 Melihat kembali 

Jadi, biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada 

taman tersebut adalah Rp. 12.500.000,00 

2 

 

Soal Kelompok 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah 

Diketahui: Seorang pelukis akan menggambar di atas 

kertas kanvas berbentuk belah ketupat 

Luas kanvas = 294 cm2 

Perbandingan diagonal-diagonal kanvas 

adalah 4 : 3  

Ditanya :  panjang diagonal-diagonal kanvas = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Melakukan pemodelan untuk diagonal-diagonal 

belah ketupat. 

2) Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat 

dengan menggunakan rumus luas belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Misal, 𝑑1 =panjang diagonal 1 = 4𝑥 

𝑑2 =panjang diagonal 2 = 3𝑥 

              𝐿 =
1

2
 x 𝑑1x 𝑑2 

 294 =  
1

2
 x 4𝑥 x 3𝑥 

 588 = 12𝑥2 

   𝑥2 = 49 

     𝑥 = ±7 

Jelas 𝑥 = 7, maka 

𝑑1 = 4 x 7 = 28 dan 

4 
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𝑑2 = 3 x 7 = 21 

Melihat kembali 

Jadi, panjang diagonal-diagonal kanvas tersebut adalah 

28 cm dan 21 cm. 

2 

2 Memahami masalah 

Diketahui : Roni ingin membuat stiker berbentuk belah 

ketupat. 

Salah satu panjang diagonalnya 16 cm dan 

panjang diagonal lainnya 
3

4
 panjang 

diagonal yang diketahui. 

Ditanya : Luas stiker yang dibuat Roni = …? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menghitung ukuran panjang diagonal yang lain. 

2) Menghitung luas belah ketupat tersebut. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝑑2 =
3

4
 x 16 = 12 

𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1 x 𝑑2  

    =  
1

2
 x 16 x 12 

    = 96 

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas stiker yang dibuat Roni adalah 96 cm2. 

 

2 

3 Memahami masalah 

Diketahui :  Belah ketupat ABCD 

 Luas = 120 cm2 

 Panjang diagonal AC = (4a + 4) cm 

 Panjang diagonal BD = 10 cm  

 Panjang sisi AB =  (2a + 5) cm,  

Ditanya : Keliling belah ketupat ABCD = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Membuat sketsa gambar belah ketupat ABCD. 

2) Menentukan nilai a dengan menggunakan rumus 

luas belah ketupat. 

3) Menghitung panjang sisi belah ketupat ABCD. 

4) Menghitung keliling belah ketupat ABCD. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

 

 

 

4 
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B 

A 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1 x 𝑑2 

        120 =  
1

2
 x (4𝑎 + 4) x 10  

        120 =  (4𝑎 + 4) x 5  

          
120

5
= 4𝑎 + 4  

           24 = 4𝑎 + 4  
   24 − 4 = 4𝑎  
           20 =  4𝑎  

            
20

4
= 𝑎  

             𝑎 = 5  
𝐴𝐵 = 2𝑎 + 5 = 2(5) +  5 = 10 + 5 = 15 

Keliling belah ketupat= 4𝑠 = 4(15) =  60  

Melihat kembali 

Jadi, keliling belah ketupat ABCD adalah 60 cm. 

2 
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Lampiran 40 

Latihan Soal Kelas Kontrol (3) 

Keliling dan Luas Daerah Belah Ketupat 

 

1. Seorang pelukis akan menggambar di atas kertas kanvas berbentuk belah ketupat yang luasnya 

294 cm2. Perbandingan diagonal-diagonal kanvas adalah 4 : 3. Tentukan panjang diagonal-

diagonal kanvas tersebut! 

2. Roni ingin membuat stiker yang berbentuk belah ketupat. Jika dia menghendaki salah satu 

panjang diagonalnya 16 cm dan panjang diagonal lainnya 
3

4
 panjang diagonal yang diketahui. 

Berapa luas stiker yang dibuat Roni? 

3. Belah ketupat ABCD memiliki luas 120 cm2. Jika panjang diagonal AC adalah         (4a + 4) 

cm, panjang diagonal BD adalah 10 cm dan panjang sisi AB adalah     (2a + 5) cm, tentukan 

keliling belah ketupat ABCD tersebut! 

4. Perhatikan gambar belah ketupat di bawah ini!  

Berapakah keliling belah ketupat tersebut?  

 

  

5. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 18 m dan 24 m. Jika 

taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 12.500,00 per m2. Berapakah biaya untuk 

pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut? 

(2x – 9) cm 

(x +5) cm 
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Lampiran 41 

Kunci dan Pedoman Penskoran 

Latihan Soal Kelas Kontrol (3) 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah 

Diketahui: Seorang pelukis akan menggambar di atas 

kertas kanvas berbentuk belah ketupat 

Luas kanvas = 294 cm2 

Perbandingan diagonal-diagonal kanvas 

adalah 4 : 3  

Ditanya :  panjang diagonal-diagonal kanvas = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Melakukan pemodelan untuk diagonal-diagonal 

belah ketupat. 

2) Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat 

dengan menggunakan rumus luas belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Misal, 𝑑1 =panjang diagonal 1 = 4𝑥 

𝑑2 =panjang diagonal 2 = 3𝑥 

              𝐿 =
1

2
 x 𝑑1x 𝑑2 

 294 =  
1

2
 x 4𝑥 x 3𝑥 

 588 = 12𝑥2 

   𝑥2 = 49 

     𝑥 = ±7 

Jelas 𝑥 = 7, maka 

𝑑1 = 4 x 7 = 28 dan 

𝑑2 = 3 x 7 = 21 

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang diagonal-diagonal kanvas tersebut adalah 

28 cm dan 21 cm. 

2 

2 Memahami masalah 

Diketahui : Roni ingin membuat stiker berbentuk belah 

ketupat. 

Salah satu panjang diagonalnya 16 cm dan 

panjang diagonal lainnya 
3

4
 panjang 

diagonal yang diketahui. 

Ditanya : Luas stiker yang dibuat Roni = …? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menghitung ukuran panjang diagonal yang lain. 

2) Menghitung luas belah ketupat tersebut. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

4 
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𝑑2 =
3

4
 x 16 = 12 

𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1 x 𝑑2  

    =  
1

2
 x 16 x 12 

    = 96 

Melihat kembali 

Jadi, luas stiker yang dibuat Roni adalah 96 cm2. 

 

2 

3 Memahami masalah 

Diketahui :  Belah ketupat ABCD 

 Luas = 120 cm2 

 Panjang diagonal AC = (4a + 4) cm 

 Panjang diagonal BD = 10 cm  

 Panjang sisi AB =  (2a + 5) cm,  

Ditanya : Keliling belah ketupat ABCD = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Membuat sketsa gambar belah ketupat ABCD. 

2) Menentukan nilai a dengan menggunakan rumus 

luas belah ketupat. 

3) Menghitung panjang sisi belah ketupat ABCD. 

4) Menghitung keliling belah ketupat ABCD. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1 x 𝑑2 

        120 =  
1

2
 x (4𝑎 + 4) x 10  

        120 =  (4𝑎 + 4) x 5  

          
120

5
= 4𝑎 + 4  

           24 = 4𝑎 + 4  
   24 − 4 = 4𝑎  
           20 =  4𝑎  

            
20

4
= 𝑎  

             𝑎 = 5  
𝐴𝐵 = 2𝑎 + 5 = 2(5) +  5 = 10 + 5 = 15 

4 

B 

A 

C 

D 
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Keliling belah ketupat= 4𝑠 = 4(15) =  60  

Melihat kembali 

Jadi, keliling belah ketupat ABCD adalah 60 cm. 

2 

4 Memahami masalah 

Diketahui : Belah kerupat 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya : Keliling belah ketupat = …? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menentukan nilai x. 

2) Menghitung panjang sisi belah ketupat. 

3) Menghitung keliling belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang.  

Jelas, 

      2𝑥 − 9 = 𝑥 + 5 

 2𝑥 − 𝑥 = 5 + 9 

         𝑥 = 14 
Panjang sisi belah ketupat 

= 𝑥 + 5 

= 14 + 5 

= 19  
Keliling belah ketupat 

= 4 x 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 

= 4 x 19 

= 76  

4 

Melihat kembali 

Jadi, keliling belah ketupat tersebut adalah 76 cm. 

2 

5 Memahami masalah 

Diketahui : Taman di sebuah kota berbentuk belah 

ketupat  

Panjang diagonalnya adalah 18 m dan   

24 m 

Taman tersebut akan ditanami rumput 

seharga    Rp. 12.500,00 per m2 

Ditanya : Biaya untuk pembelian rumput seluruhnya   = 

….? 

2 

 Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Menghitung luas taman. 

2 

(2x – 9) cm 

(x +5) cm 
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2) Menghitung biaya untuk pembelian rumput 

seluruhnya pada taman tersebut. 

 Melaksanakan perencanaan 

Jawab : 

𝐿 =  
1

2
 x 𝑑1x 𝑑2 

    =  
1

2
 x  18 x 24 

    = 216 
 

Biaya pembelian rumput 

= 12.500 x 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 

= 12.500 x 216 

= 2.700.000  

4 

 Melihat kembali 

Jadi, biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada 

taman tersebut adalah Rp. 12.500.000,00 

2 
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Lampiran 42 

CD Pembelajaran Pertemuan 3 

  

Slide 1      Slide 2 

 

Slide 3      Slide 4 

 

Slide 5      Slide 6 
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Lampiran 43 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/2 

Bentuk Soal  : Uraian 

Jumlah Soal  : 12 soal 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2 jam pelajaran) 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-

layang 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Indikator Soal 

Aspek yang 

dinilai 

No. 

soal 

Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan belah 

ketupat. 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  sifat sifat 

Peserta didik dapat menghitung 

besar dua sudut dalam 

jajargenjang jika diketahui besar 

Pemecahan 

Masalah 

1 

 

Uraian 11 menit 
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jajargenjang dan belah ketupat 

ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya 

dua sudut yang lain dengan 

menggunakan sifat-sifat bangun 

jajargenjang. 

Peserta didik dapat menentukan 

panjang sisi belah ketupat jika 

diketahui dua panjang sisi belah 

ketupat dalam bentuk variabel 

dengan menggunakan sifat-sifat 

bangun belah ketupat, 

Pemecahan 

Masalah 

5 Uraian 11 menit 

Keliling dan luas 

daerah bangun 

jajargenjang. 

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah bangun 

jajargenjang 

Peserta didik dapat menghitung 

panjang alas dan tinggi bangun 

jajargenjang jika diketahui besar 

luas daerah dan perbandingan 

alas dan tinggi pada bangun 

jajargenjang tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

2 Uraian 11 menit 
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Peserta didik dapat menghitung 

banyak lampu yang dipasang di 

sekeliling taman yang berbentuk 

jajargenjang jika diketahui jarak 

pemasangan antar lampu, 

panjang alas, dan panjang sisi 

miring taman tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

3 Uraian 11 menit 

Peserta didik dapat menghitung 

luas daerah bangun jajargenjang 

jika diketahui besar keliling, 

panjang alas dan panjang sisi 

miring dalam bentuk persamaan 

linear, dan panjang tinggi 

jajargenjang tersebut. 

Pemecahan 

masalah 

4 Uraian 11 menit 

Keliling dan luas 

daerah bangun belah 

ketupat. 

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah bangun 

belah ketupat. 

Peserta didik dapat menghitung 

panjang kedua diagonal belah 

ketupat jika diketahui luas daerah 

bangun belah ketupat dan 

Pemecahan 

masalah 

6 Uraian 11 menit 
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perbandingan panjang kedua 

diagonalnya.  

Peserta didik dapat menghitung 

biaya pembelian suatu barang 

yang akan digunakan 

sehubungan dengan luas belah 

ketupat jika diketahui panjang 

kedua diagonal belah ketupat 

tersebut dan harga barang per 

m2. 

Pemecahan 

masalah 

7 Uraian 11 menit 

Peserta didik dapat menghitung 

banyak suatu benda yang akan 

dipasang di sekeliling tempat 

yang berbentuk belah ketupat 

dan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk pembelian benda tersebut 

jika diketahui panjang sisi tempat 

Pemecahan 

masalah 

8 Uraian 11 menit 
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tersebut dan jarak pemasangan 

antar benda itu. 
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Lampiran 44 

SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

JAJARGENJANG DAN BELAHKETUPAT 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 3 Semarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu        : 2 x 45 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan tiap butir soal sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

f. Tuliskan apa yang diketahui. 

g. Tuliskan apa yang ditanyakan. 

h. Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya (lengkapi dengan sketsa gambar jika 

diperlukan). 

i. Kerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan. 

j. Tuliskan kesimpulannya. 

3. Setiap soal mempunyai skor yang sama. 

  

SOAL 

1. Pada bangun jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 besar ∠𝐴 adalah (5𝑐 +

6)° dan besar ∠𝐶 adalah (9𝑐 − 18)°. Hitung besar ∠𝐵 

dan ∠𝐷! 

 

 

 

2. Perhatikan jajargenjang PQRS di samping. Jika luas jajar 

genjang PQRS adalah 540 cm2, tentukan ukuran alas dan 

tinggi jajargenjang PQRS tersebut?  

 

 

A 

C 

B 

D 

(5𝑐 + 6)° 

(9𝑐 − 18)° 

P T Q 

R S 

5𝑥  
cm 

3𝑥 cm 
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3. Taman bermain berbentuk jajargenjang dengan salah satu sisinya 24 meter dan sisi yang 

lain 16 meter. Jika pengelola taman akan memasang lampu taman di sekeliling taman, maka 

berapa banyak lampu taman yang diperlukan jika jarak antar lampu 4 m? 

4. Perhatikan jajargenjang ABCD di samping. Jika 

keliling jajargenjang ABCD adalah 50 cm, 

Hitunglah luas jajargenjang ABCD tersebut!  

 

 

5. Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 memiliki panjang 𝐴𝐵 = 5𝑥 − 8 cm dan 

panjang 𝐶𝐷 = 3𝑥 + 2 cm. Tentukan panjang sisi belah ketupat 

𝐴𝐵𝐶𝐷! 

 

 

 

 

 

 

6. Pada belah ketupat ABCD di samping, panjang AC adalah 8𝑥 cm 

dan panjang BD adalah 5𝑥 cm. Jika luas belah ketupat ABCD di 

samping adalah 500 cm2, tentukan panjang AC dan panjang BD! 

 

 

7. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 

adalah 20 m dan 13 m. Jika taman tersebut akan ditanami rumput 

seharga Rp. 15.000,00 per m2. Berapakah biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada 

taman tersebut? 

8. Kolam ikan berbentuk belah ketupat dengan panjang sisinya adalah 27 m. Pada sekeliling 

kolam akan dipasang lampu setiap 9 m. Hitung: 

c. Banyak lampu yang dibutuhkan. 

d. Harga yang harus dibayar jika harga setiap lampu adalah Rp 12.500,00. 

A 

B 

C 

D 
O 

2𝑥 + 5 cm 

A E B 

C D 4𝑥 + 2  
cm 

9 cm 

A 

B 

C 

D 

5𝑥 − 8 cm 

3𝑥 + 2 cm 
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Lampiran 45 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Tes Akhir 

  

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Besar ∠𝐴 = (5𝑐 + 6)° 

Besar ∠𝐶 = (9𝑐 − 18)° 

Ditanya: ∠𝐵 dan ∠𝐷 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai 

berikut 

1. Menggambar jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

2. Menentukan nilai 𝑎 dengan memanfaatkan sifat Pada setiap 

jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan sudut yang 

saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎°. 

3. Menghitung besar ∠𝐵 dan ∠𝐷 dengan menggunakan sifat 

Pada setiap jajargenjang jumlah pasangan sudut yang 

saling berdekatan adalah 𝟏𝟖𝟎°. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Besar ∠𝐴 = Besar ∠𝐶 

⇔ (5𝑐 + 6)° = (9𝑐 − 18)°.  

⇔ 5𝑐 − 9𝑐 = −18 − 6 

⇔ −4𝑐 = −24 

⇔ 𝑐 =  
−24

−4
 

⇔ 𝑐 = 6 

Jelas 𝑐 = 6 

Sehingga, besar ∠𝐴 = (5𝑐 + 6)° = (5.6 + 6)° = (30 + 6)° = 36°    
besar ∠𝐶 = (9𝑐 − 18)° = (9.6 − 18)° = (54 − 18)° = 36° 

Besar ∠𝐴 + Besar ∠𝐵 = 180° 

⇔ 36° + ∠𝐵 = 180°.  

⇔ ∠𝐵 = 180° − 36° 

⇔ ∠𝐵 = 144° 

Jadi, ∠𝐵 = 144° 

Besar ∠𝐷 = Besar ∠𝐵 

⇔ ∠𝐷 = 144°.  

Jadi, ∠𝐵 = 144° 

4 

Melihat kembali 

Jadi besar ∠𝐵 dan besar ∠𝐷 adalah 144° 
2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS 

𝐿 = 540 cm2, 𝑎 = 5𝑥, 𝑡 = 3𝑥 
Ditanya: tentukan ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS! 

2 
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Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑥. 

2. Menghitung ukuran alas dan tinggi jajargenjang PQRS. 2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

⇔ 540 = 5𝑥 × 3𝑥 

⇔ 540 = 15𝑥2 

⇔ 36 = 𝑥2 

⇔ 𝑥 =  ±6 

Jelas 𝑥 = 6 

Sehingga 𝑎 = 5𝑥 = 5 × 6 = 30 

𝑡 = 3𝑥 = 3 × 6 = 18  

4 

Melihat kembali 

Jadi ukuran alas jajargenjang PQRS adalah 30 cm dan ukuran tinggi 

jajargenjang PQRS adalah 18 cm. 

2 

 Total Skor 10 

3 

Memahami masalah 

Diketahui : Taman berbentuk jajargenjang 

Panjang alas = 24 m 

Sisi miring = 16 m 

Sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 

antar lampu 5 m 

Ditanya : Jumlah lampu yang dibutuhkan = … ? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggambar sketsa gambar. 

2. Menghitung keliling kebun = keliling jajar genjang. 

3. Menghitung lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

𝐾 = 2(24 + 16) = 80 m 

Banyaknya lampu yang dibutuhkan    = 80 ∶ 5 

= 16 

4 

Melihat kembali 

Jadi, banyaknya lampu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 

tersebut adalah 16 buah 

2 

 Total Skor 10 

4 
Memahami masalah 

Diketahui : 
2 

24 m 

24 m 

16 m 16 m 
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Keliling = 50 cm 

Tinggi 𝐴𝐸 = 9 cm 

Alas 𝐴𝐵 = 4𝑥 + 2 cm 

Sisi miring 𝐵𝐶 = 2𝑥 + 5 cm 

Ditanya : Luas jajargenjang ABCD = … ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai x dengan menggunakan rumus keliling 

jajargenjang. 

2. Menghitung ukuran alas jajargenjang ABCD. 

3. Menghitung luas jajargenjang ABCD 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

     Jelas 𝐾 = 2 (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) 

          50 = 2 [(4𝑥 + 2) + (2𝑥 + 5)] 

           
50

2
= 6𝑥 + 7 

          25 = 6𝑥 + 7 

  6𝑥 + 7 = 25 

          6𝑥 = 25 − 7 

           6𝑥 = 18 

            𝑥 = 3 

𝑎 = 4(3) + 2 

    = 12 + 2 

    = 14 

𝐿 = 𝑎 ×  𝑡 

    = 14 × 9 

    = 126  

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang ABCD adalah 126 cm2. 
2 

 Total Skor 10 

5 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Panjang 𝐴𝐵 = 5𝑥 − 8 cm 

Panjang 𝐶𝐷 = 3𝑥 + 2 cm 

Ditanya: panjang sisi belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut 

1. Menggambar belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

2. Menentukan nilai 𝑥 dengan memanfaatkan sifat Semua sisi belah 

ketupat sama panjang. 
3. Menghitung panjang panjang sisi belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Panjang 𝐴𝐵 = Panjang 𝐶𝐷 

⇔ 5𝑥 − 8 = 3𝑥 + 2  

⇔ 5𝑥 − 3𝑥 = 2 + 8 

⇔ 2𝑥 = 10 

⇔ 𝑥 = 5 

Jelas 𝑥 = 5 

4 
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Sehingga, panjang sisi belah ketupat = Panjang 𝐴𝐵 = 5(5) − 8 =
25 − 8 = 17 cm 

Melihat kembali 

Jadi panjang sisi belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah 17 cm. 
2 

 Total Skor 10 

6 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Luas belah ketupat = 500 cm2 

Panjang 𝐴𝐶 = 8𝑥 cm 

Panjang 𝐵𝐷 = 5𝑥 cm 

Ditanya :  panjang 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai 𝑥 

2. Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat dengan 

menggunakan rumus luas belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Misal, 𝑑1 =panjang 𝐴𝐶 = 8𝑥 

𝑑2 =panjang 𝐵𝐷 = 5𝑥 

              𝐿 =
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

 500 =
1

2
× 8𝑥 × 5𝑥 

 500 = 20𝑥2 

   𝑥2 = 25 

    x= ±5 

Jelas 𝑥 = 5, maka 

𝐴𝐶 = 8(5) = 40 dan 

𝐵𝐷 = 5(5) = 25  

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang 𝐴𝐶 adalah 40 cm dan panjang 𝐵𝐷 adalah 25 cm 
2 

 Total Skor 10 

7 

Memahami masalah 

Diketahui : Taman di sebuah kota berbentuk belah ketupat  

Panjang diagonalnya adalah 20 m dan 13 m 

Taman tersebut akan ditanami rumput seharga    Rp. 

15.000,00 per m2 

Ditanya : Biaya untuk pembelian rumput seluruhnya   = ….? 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung luas taman. 

2. Menghitung biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada 

taman tersebut 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

𝐿 =  
1

2
 ×  𝑑1 × 𝑑2 

4 
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    =  
1

2
×  20 × 13 

    = 130 
 

Biaya pembelian rumput 

= 15.000 × luas taman 

= 15.000 × 130 

= 1.950.000  

Melihat kembali 

Jadi, biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut 

adalah Rp. 1.950.000,00 

2 

 Total Skor 10 

8 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Kolam ikan berbentuk belah ketupat 

Panjang sisi kolam = 27 m 

Sekeliling kolam akan dipasangi lampu setiap 6 m. 

Ditanya: 

a. Banyak lampu yang dibutuhkan 

b. Harga yang harus dibayar jika harga 1 lampu adalah Rp 

12.500,00 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan keliling kolam ikan 

2. Menentukan banyak lampu yang dibutuhkan 

3. Menentukan harga yang harus dibayar 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling belah ketupat = 4 × 𝑠 

⇔K = 4 × 27.  

⇔K= 108 

Jadi, keliling kolam ikan tersebut adalah 108 cm 

Lampu yang dibutuhkan =
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢
 

⇔Banyak lampu =
108

6
.  

⇔Banyak lampu = 18 

Jadi, banyak lampu yang dibutuhkan adalah 18 lampu. 

Harga =banyak lampu × harga tiap lampu 

⇔Harga = 18 × 12.500 

⇔Harga = 225.000.  

Jadi, harga yang harus dibayar adalah Rp 225.000,00 

4 

Melihat kembali 

c. Jadi, banyak lampu yang dibutuhkan adalah 18 lampu. 

d. Jadi, harga yang harus dibayar adalah Rp 225.000,00 

2 

 Total Skor 10 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 ×
𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟎
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Lampiran 46 

DATA AKHIR 

NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kelas Eksperimen (VII C) Kelas Kontrol (VII D) 

No Kode Nilai Keterangan No Kode Nilai  Keterangan 

1 E-01 75 T 1 K-01 80 T 

2 E-02 78 T 2 K-02 90 T 

3 E-03 64 TT 3 K-03 81 T 

4 E-04 78 T 4 K-04 87 T 

5 E-05 91 T 5 K-05 62 TT 

6 E-06 93 T 6 K-06 91 T 

7 E-07 76 T 7 K-07 83 T 

8 E-08 78 T 8 K-08 80 T 

9 E-09 93 T 9 K-09 66 TT 

10 E-10 93 T 10 K-10 79 T 

11 E-11 73 T 11 K-11 78 T 

12 E-12 86 T 12 K-12 91 T 

13 E-13 83 T 13 K-13 80 T 

14 E-14 85 T 14 K-14 87 T 

15 E-16 88 T 15 K-15 80 T 

16 E-17 73 T 16 K-16 88 T 

17 E-18 100 T 17 K-17 66 TT 

18 E-19 93 T 18 K-18 98 T 

19 E-20 90 T 19 K-19 79 T 

20 E-21 85 T 20 K-20 60 TT 

21 E-22 79 T 21 K-21 66 TT 

22 E-23 98 T 22 K-22 83 T 

23 E-24 90 T 23 K-23 81 T 

24 E-25 100 T 24 K-24 76 T 

25 E-26 91 T 25 K-25 100 T 

26 E-27 85 T 26 K-26 78 T 

27 E-28 77 T 27 K-27 73 T 

28 E-29 83 T 28 K-28 79 T 

29 E-30 100 T 29 K-29 88 T 

30 E-31 86 T 30 K-30 90 T 

31 E-32 86 T 31 K-31 84 T 

 
   

32 K-32 79 T 

 

Keterangan : T = Tuntas dan TT = Tidak Tuntas 

  KKM = 73
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Lampiran 47 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN  

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

 𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung ≤  𝑥2

tabel, dengan 𝑥2 tabel = 𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2 , 𝛼 = 0,05. 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum  = 100 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 64  Rata-rata         = 85,5  

Rentang     = 36 s = 8,928871 

Banyak Kelas       = 6 n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi-Mean Z 

Peluan

g Z 

Luas 

Kelas 
Ei 

O

i 
 

59 - 65 58,5 -26,9839 -3,02 0,4987 0,0114 0,3519 1 1,193643 

66 - 72 65,5 -19,9839 -2,24 0,4874 0,0603 1,8707 0 1,870739 

73 - 79 72,5 -12,9839 -1,45 0,4270 0,1784 5,5311 9 2,175631 

80 - 86 79,5 -5,9839 -0,67 0,2486 0,2033 6,3030 8 0,456892 

87 - 93 86,5 1,0161 0,11 0,0453 0,2700 8,3714 9 0,047203 

94 - 100 93,5 8,0161 0,90 0,3153 0,1383 4,2887 4 0,019429 

      100,5 15,0161 1,68 0,4537         

                  

3

1 5,7635 

Untuk 𝛼 = 0,05 dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x2 
tabel = 7,81.   

 

 

 

 

Karena  𝑥2 hitung ≤  𝑥2 tabel yaitu 5,7635 ≤  7,81, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 

 

 

i

ii

E

EO 2)( 

𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,81 5,7635 

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

 𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung ≤  𝑥2

tabel, dengan 𝑥2 tabel = 𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2 , 𝛼 = 0,05. 

 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksimum  = 100 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 60  Rata-rata         = 80,7  

Rentang     = 40 s = 9,504615 

Banyak Kelas       = 6 n = 32 

 

Kelas 

Interval 

Bata

s 

Kela

s 

Xi-Mean Z 
Peluang 

Z 

Luas 

Kelas 
Ei Oi 

 

59 - 65 58,5 -22,2188 -2,34 0,4903 0,0450 1,4389 2 0,2188 

66 - 72 65,5 -15,2188 -1,60 0,4453 0,1389 4,4458 3 0,4702 

73 - 79 72,5 -8,2188 -0,86 0,3064 0,2554 8,1724 8 0,0036 

80 - 86 79,5 -1,2188 -0,13 0,0510 0,1775 5,6792 9 1,9417 

87 - 93 86,5 5,7813 0,61 0,2285 0,1822 5,8289 8 0,8086 

94 - 100 93,5 12,7813 1,34 0,4106 0,0706 2,2607 2 0,0301 

      

100,

5 19,7813 2,08 0,4813         

                  32 3,4731 

 

Untuk 𝛼 = 0,05 dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x2 
tabel = 7,81.   

 

 

 

 

 

i

ii

E

EO 2)( 

𝑥(1−𝛼)(𝑘−3)
2  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,81 3,4731 

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho 
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Karena  𝑥2 hitung ≤  𝑥2 tabel yaitu 3,4731≤  7,81, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 
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Lampiran 48

Hipotesis 

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2
hitung ˂ χ2 (1-α)(k-1)

daerah daerah penolakan Ho

penerimaan Ho

χ2 (1-α)(k-1)

Pengujian Hipotesis

Kelas ni dk = ni - 1 Si
2 (dk)Si

2 log Si
2 (dk) log Si

2

Kontrol 32 31 90,34 2800,469 1,9559 60,6319

Eksperimen 31 30 79,72 2391,742 1,9016 57,0478

Ʃ 63 61 170,06 5192,211 3,8575 117,6797

Varians gabungan dari semua sampel adalah :

85,11821

log s2    = 1,9300

Harga satuan B adalah :

117,7314

Untuk uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat 

0,118903

Untuk α = 5 % dengan dk = k-1 = 2 - 1 = 1 diperoleh χ2
tabel = 3,811,840872

daerah daerah penolakan Ho

penerimaan Ho

0,118903 1,840872

Karena χ2
hitung ˂ χ2 (1-α)(k-1) maka kedua kelompok mempunyai varians yang sama (homogen).

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR

ANTARA KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN

21 :  Ho  

21 :  H  a
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Lampiran 49 

UJI HIPOTESIS 1 

Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji Satu Pihak Kanan) 

Hipotesis: 

H0: µ1 ≤ µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol).  

H1: µ1 > µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 

lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol).  

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan  𝑠2 =
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
  

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak apabila thitung > t(1- α)(n1+ n2 - 2) 

Pengujian Hipotesis: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

Jumlah 2650 2583 

N 31 32 

Rata-rata 85,48 80,71 

Varians (𝑠2) 79,7241 90,3377 

Standar deviasi 8,92887 9,50461 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

 

 

 

     = 85,1182 

=
8,922(31 − 1) + 9,502(32 − 1)

31 + 32 − 2
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s    = 9,22595 

 

 

 

 

 

 

 𝑡 = 2,05 

Dari perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,05. 

Harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan α = 5% dan 𝑑𝑘 = (31 + 32 − 2) = 61 adalah 1,99962. 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 ditolak. 

Jadi,  rata- rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih 

dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. 

 

𝑡 =
85,48 − 80,71

9,22595√ 1
31

+
1

32
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Lampiran 50 

Uji Ketuntasan Klasikal (Uji Proporsi Satu Pihak Kanan) 

Hipotesis: 

H0 : π ≤ 0,849    (persentase peserta didik yang mencapai KKM tidak melampaui 

85 %). 

H1 : π > 0,849  (persentase peserta didik yang mencapai KKM sudah melampaui 

85 %). 

Rumus yang digunakan: 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧0,5−α  

Pengujian Hipotesis: 

Sumber Variasi Nilai 

𝑥 30 

𝑛 31 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝑧 =

27
28 − 0,85

√0,85 − (1 − 0,85)
31

 

   = 1,835933  

Dari perhitungan diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,835933 

Harga 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan α = 5% adalah 1,64. 

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 ditolak. 

Jadi, persentase peserta didik yang mencapai KKM sudah melampaui 85 %. 
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Lampiran 54 

DOKUMENTASI 

Kelas Eksperimen 

        
Guru menyajikan materi 

menggunakan CD Pembelajaran 

Guru membimbing siswa membuat 

mind map sementara 

     
Guru membagi siswa dalam   Siswa belajar dalam kelompok 

beberapa kelompok

Siswa belajar dalam kelompok   Mind map simpulan 
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Kelas Kontrol 

 

   

Guru menyajikan materi   Peserta didik mencatat 

 

 

Guru membimbing siswa dalam mengerjakan latihan soal 

 


