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ABSTRAK 

Wulandari, Arum. 2013. Keefektifan Pembelajaran ARIAS Berbantuan Alat 

Peraga Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VII Materi 

Segiempat. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Darmo, dan 

Pembimbing II: Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

  

Kata kunci: alat peraga, kemampuan pemecahan masalah, model pembelajaran 

ARIAS 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah. Kurangnya keaktifan siswa pada pembelajaran 

matematika dan kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah menjadi kendala mencapai tujuan tersebut. Penggunaan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga dapat menumbuhkan 

keaktifan siswa untuk mengkonstruk pengetahuan dan mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga terhadap kemampuan pemecahan 

masalah  dalam materi segiempat yang ditunjukkan dengan: (1) hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga mencapai ketuntasan secara klasikal 

sebesar      dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70; (2) rata-

rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada pembelajaran ekspositori. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 11 

Semarang tahun ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini diambil secara 

cluster random sampling, terpilih kelas VII G sebagai kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga dan kelas VII H sebagai kelas 

kontrol dengan pembelajaran ekspositori. Data kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik diperoleh dengan metode tes dan dianalisis dengan menggunakan uji 

z untuk uji proporsi dan uji t untuk uji beda rata-rata. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa peserta didik pada model 

pembelajaran ARIAS telah mencapai ketuntasan klasikal secara klasikal sebesar 

     dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70 serta rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII pada materi segiempat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN     

1.1 Latar Belakang  

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diperoleh melalui 

pendidikan. Pendidikan sebagai sarana untuk membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas juga harus meningkatkan mutunya. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan salah satunya melalui pelajaran matematika. Tujuan dari pelajaran 

matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep 

dalam matematika, menggunakan penalaran pada pola, bernalar secara logis dan 

kritis, dan mengembangkan aktivitas kreatif dalam memecahkan masalah. Hal ini 

sesuai dengan panduan KTSP (BSNP, 2006) bahwa pembelajaran matematika 

memiliki tujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep dalam matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran dalam pola, melakukan manipulasi dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti dan menjelaskan pernyataan. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model, meyelesaikan model dan menafsirkan solusi. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel atau media lain. 
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5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Selain itu, berdasarkan NCTM (National Council of Teacher of 

Mathematics) terdapat lima standar yang mendeskripsikan keterkaitan 

pemahaman matematika dan kompetensi yang hendaknya diketahui dan dilakukan 

peserta didik. Pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan yang perlu dimiliki 

peserta didik yang tercakup dalap standar proses meliputi: problem solving, 

reasoning and proof, communication, and representation (NCTM, 2000). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun 

penyelesaiannya, peserta didik dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Suherman, 2003: 

89). Menurut Gagne, ketrampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan 

melalui pemecahan masalah. Hal ini diperlukan untuk menghadapi perubahan 

keadaan di dunia yang selalu berkembang (Suherman, 2003: 90). Kemampuan 

pemecahan masalah amat penting bukan hanya bagi mereka yang kemudian hari 

akan mendalami matematika, melainkan juga yang akan menerapkannya baik 

dalam bidang studi lain maupun dalam kehidupan sehari-hari (Russeffendi, 

1998:291). 

Mengingat pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan 

saat ini, pendidik di sekolah sebaiknya memfasilitasi peserta didik untuk 
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mengembangkan kemampuan tersebut. Karena untuk dapat memecahkan masalah 

dengan baik, peserta didik membutuhkan banyak kesempatan untuk memecahkan 

masalah dalam bidang matematika dan konteks kehidupan nyata. Pembelajaran 

matematika saat ini masih jarang memfasilitasi peserta didik untuk dapat 

mengasah kemampuan pemecahan masalah matematis. Guru dalam mengajar 

hanya sebatas mencontohkan kepada peserta didik bagaimana cara menyelesaikan 

soal, peserta didik belajar dengan cara melihat dan mendengar guru 

menyelesaikan soal. Hal ini menyebabkan kemampuan peserta didik tidak 

berkembang dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik menjadi rendah. 

Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar mempunyai tanggung jawab 

yang besar dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Tanggung jawab tersebut 

harus direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh guru dengan sebaik 

mungkin agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan didukung oleh 

komponen yang lain seperti penggunaan media, motivasi belajar peserta didik dan 

strategi pembelajaran yang tepat (Yuneldi, 2009:114). Menurut NCTM, mengajar 

matematika yang efektif memerlukan pemahaman tentang apa yang peserta didik 

ketahui dan perlukan untuk belajar dan kemudian memberi tantangan dan 

mendukung mereka untuk mempelajarinya dengan baik. Para peserta didik harus 

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan 

baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (NCTM, 2000:20). 

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi kebutuhan kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS. Model pembelajaran ARIAS 
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diharapkan membuat sikap peserta didik terhadap pembelajaran matematika 

menjadi berbeda dengan ditandai peserta didik mampu membangun, 

mengembangkan bahkan meningkatkan kemampuan dalam matematika. Pada 

prinsip assurance, guru dituntut menanamkan sikap percaya diri pada peserta 

didik dan prinsip kedua yaitu relevansi, guru perlu menunjukkan hubungan materi 

dengan kebutuhan peserta didik baik dalam kehidupan sehari-hari atau dengan 

materi lainnya. Prinsip ketiga yaitu interest, guru dituntut untuk menarik minat 

peserta didik yang merupakan usaha menumbuhkan keingintahuan peserta didik 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat 

melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menghasilkan 

pertanyaan yang bervariasi. Prinsip assessment dilakukan untuk melatih dan 

mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan masalah yang telah dicapai. 

Prinsip satisfaction, melatih peserta didik untuk dapat mengungkapkan ide atau 

gagasan yang dimiliki mengerjakan sesuatu untuk memperoleh rasa bangga atau 

puas. Berdasarkan prinsip yang ada ini kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 

dimanfaatkan untuk melatih peserta didik menciptakan gagasan, jawaban dan 

penyelesaian masalah dengan sebaik-baiknya. 

Faktor lain yang mempengaruhi pembelajaran adalah penggunaan media. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran (Sugandi, 2008:30). 

Dalam hal ini media pembelajaran adalah alat peraga matematika. Menurut 

Hamalik dalam Yuneldi (2009:114) dengan penggunaan metode dan alat peraga 

yang tepat dalam proses pembelajaran maka diharapkan segala bentuk hambatan 
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dapat diatasi, karena komponen tersebut mempunyai nilai dan fungsi untuk 

memberikan pengalaman yang nyata, memperbesar perhatian peserta didik, 

mengurangi verbalisme serta membantu tumbuhnya pengertian. 

Materi segiempat adalah bagian dari materi pokok SMP kelas VII semester 

dua yang bersifat abstrak dan menuntut peserta didik untuk dapat mengetahui 

sifat-sifat dan menentukan rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal 

segiempat. Selain itu, salah satu indikator Ujian Nasional matematika SMP adalah 

materi segiempat, soal yang diujikan antara lain berkaitan dengan luas dan 

keliling. Dalam kehidupan peserta didik sehari-hari juga banyak dijumpai 

kejadian yang berhubungan dengan materi pokok segiempat seperti menghitung 

luas dan keliling tanah. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 11 Semarang 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar    masih belum mencapai 

KKM klasikal yaitu 75% dari jumlah peserta didik.  Pada tahun ajaran 2011/2012 

peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada materi segiempat lebih dari 

50%. Ini menunjukkan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan pada 

materi segiempat. 

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 11 

Semarang, pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran ekspositori dimana 

peserta didik kurang aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga pengetahuan yang 

dimiliki peserta didik akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Selain itu, 

kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah masih kurang. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal pemecahan masalah pada materi segiempat 
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antara lain: sulit memahami bahasa soal sehingga tidak mampu menyusun kalimat 

matematika yang sesuai dengan masalahnya, kurang dalam memahami konsep-

konsep dan unsur-unsur segiempat dan cenderung hanya menghafalkan rumus-

rumus segiempat sehingga seringkali dalam memecahkan suatu masalah tidak 

dapat memisahkan faktor-faktor yang relevan yang terlibat di dalamnya, 

kurangnya ketelitian dalam melakukan perhitungan dan menyimpulkan suatu 

masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan judul 

Keefektifan Pembelajaran ARIAS Berbantuan Alat Peraga terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Peserta didik Kelas VII Materi Segiempat di SMP Negeri 11 

Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga 

mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar      dari jumlah peserta 

didik yang memperoleh nilai   70? 

2. Apakah rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih dari rata-

rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

pembelajaran ekspositori? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1 Untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan 

alat peraga mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar      dari 

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70. 

2 Untuk mengetahui apakah rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada pembelajaran ekspositori. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peserta didik 

Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik sehingga 

dapat mencapai KKM. 

1.4.2 Bagi Guru 

Memberikan informasi tentang keefektifan model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga pada pembelajaran matematika serta 

memperoleh pengetahuan dalam mengadakan variasi pembelajaran 

matematika yang efektif dan inovatif. 
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1.4.3 Bagi sekolah 

Memberikan informasi mengenai model pembelajaran ARIAS 

berbantuan alat peraga sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

1.4.4 Bagi peneliti  

 Mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian serta memperoleh variasi strategi pembelajaran yang dapat 

memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas. 

1.5 Penegasan  Istilah 

1.5.1 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah nilai minimal yang harus 

dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. KKM yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 70 dan keberhasilan pembelajaran diartikan tuntas 

secara klasikal jika minimal 75% peserta didik telah tuntas.  

1.5.2 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, 

berhasil (tentang usaha, tindakan) (KBBI, 1997:250). Indikator keefektifan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga mencapai 

ketuntasan secara klasikal sebesar      dari jumlah peserta didik yang 

memperoleh nilai   70.  
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2. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih dari rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran 

ekspositori. 

1.5.3 Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment 

dan Satisfaction) adalah pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin/percaya 

pada peserta didik, pembelajaran yang ada relevansinya dengan kehidupan peserta 

didik, berusaha menarik dan memelihara minat/perhatian peserta didik, kemudian 

dilakukan penilaian dan menumbuhkan rasa bangga pada peserta didik dengan 

memberikan penguatan (reinforcement). 

1.5.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah didefinisikan oleh Polya (dalam Hudojo 2003) 

sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang 

tidak dengan segera dapat dicapai. Pemecahan masalah merupakan kompetensi 

yang ditunjukkan peserta didik dalam memahami, memilih pendekatan dan 

strategi pemecahan, dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah. 

Adapun kemampuan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal tes-tes kemampuan pemecahan masalah pada 

materi segiempat. 

1.5.5 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang pelaksanaannya 

diawali dengan guru memberikan keterangan, definisi, prinsip dan konsep materi 
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pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemechan masalah dalam 

bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan (Suyitno, 2006:4). 

1.5.6 Alat peraga 

Alat peraga adalah satu atau seperangkat benda konkret yang dibuat, 

dihimpun atau disusun secara sengaja dan dipergunakan untuk membantu 

menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep dari prinsip-prinsip 

matematika. 

1.5.7 Materi Segiempat 

Materi segiempat dalam penelitian ini adalah materi kelas VII semester 

genap tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini materi segiempat meliputi 

luas dan keliling persegipanjang, jajargenjang dan belahketupat. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika 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. 

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

hipotesis. 

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

variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen dan 

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 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata 

pelajaran matematika kepada para peserta didiknya, yang didalamnya terkandung 

upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, bakat, minat dan kebutuhan peserta didik terhadap matematika yang amat 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik dalam 

mempelajari matematika tersebut (Suyitno, 2011:1). 

Objek pembelajaran matematika adalah abstrak dan mengembangkan 

intelektual peserta didik yang kita ajar sehingga pembelajaran matematika 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Menurut 

Suherman (2003:299) karakteristik pembelajaran matematika di sekolah yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap) 

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap yaitu dari 

hal konkrit ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks atau konsep mudah 

ke konsep yang lebih sukar. 

b. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral 

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan 

yang dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan 
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yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara 

memperluas dan memperdalam diperlukan dalam pembelajaran matematika. 

c. Pembelajaran matematika menetapkan pola pikir deduktif 

Matematika tersusun secara deduktif asiomatik. Namun harus dapat 

dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi peserta didik. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan 

kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep 

dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas 

pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang diterima kebenarannya. 

Suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seorang guru dan 

sejumlah peserta didik mampu melakukan interaksi komunikatif terhadap 

berbagai persoalan pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan berbagai 

komponen pembelajaran. Menurut Sugandi (2007: 28-30), terdapat enam 

komponen pembelajaran sebagaimana diuraikan berikut ini. 

(1) Tujuan 

Tujuan dari sebuah pembelajaran adalah tercapainya “instructional effect” 

yang dapat berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap. 

(2) Subyek belajar 

Selain sebagai subyek belajar, peserta didik juga berperan sebagai obyek. 

Sebagai subyek karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses 

belajar mengajar dan sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat mencapai perubahan pada diri subyek belajar. 
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(3) Materi pelajaran. 

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

sebab materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. 

(4) Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

(5) Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

(6) Penunjang 

Komponen penunjang berfungsi untuk memperlancar, melengakapi, dan 

mempermudah proses pembelajaran, misalnya fasilitas belajar, buku sumber, 

alat pembelajaran, dan lain sebagainya. 

2.1.2 Model Pembelajaran 

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 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Suyitno (2011:  

26)  menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu tindakan pembelajaran 

yang mengikuti pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu (sintaks),  yang 

harus diterapkan guru agar kompetensi atau tujuan belajar yang diharapkan akan 
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tercapai dengan cepat, efektif, dan efisien. Model pembelajaran mempunyai empat 

ciri khusus yaitu: (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; (2) tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (3) tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan 

berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai. 

Suprijono (2009: 46) berpendapat bahwa melalui model pembelajaran, 

guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, 

cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

2.1.3 Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model ARCS. 

Model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) pertama kali 

diperkenalkan oleh Jhon M Keller dan Kopp dalam Sopah (2007:3) sebagai 

jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. 

Model pembelajaran ARCS menarik karena atas dasar teori-teori belajar 

dan pengalaman nyata para instruktur. Namun demikian, pada model 

pembelajaran ini tidak ada evaluasi (assesment), padahal evaluasi merupakan 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi 

yang dilaksanakan tidak hanya pada akhir pembelajaran, tetapi perlu dilaksanakan 

selama proses kegiatan berlangsung. Evaluasi yang dilaksanakan selama proses 
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pembelajaran menurut Saunders et al. seperti yang dikutip Beard dan Senior 

dalam Sopah (2007:3) dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Mengingat 

pentingnya evaluasi, maka model pembelajaran ini dimodifikasi dengan 

menambahkan komponen evaluasi pada model pembelajaran tersebut. 

Dengan modifikasi tersebut, model pembelajaran yang digunakan 

mengandung lima komponen yaitu: attention (minat); relevance (relevansi); 

confidence (percaya diri); satisfaction (kepuasan), dan assesment (assesmen). 

Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian nama confidence menjadi 

assurance, dan attention menjadi interest karena kata-kata tersebut bersinonim. 

Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen (assurance, 

relevance, interest, asssessment, dan satisfaction) yang disusun berdasarkan teori 

belajar. Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

a. Assurance 

Assurance atau percaya diri yaitu berhubungan dengan sikap percaya, 

yakin akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk 

berhasil sebagaimana yang dinyatakan Keller dalam Sopah (2007:5). 

Seseorang yang memiliki percaya diri tinggi cenderung akan berhasil 

bagaimana pun kemampuan yang ia miliki. Peserta didik yang memiliki 

sikap percaya diri memiliki penilaian positif tentang dirinya cenderung 

menampilkan prestasi yang baik secara terus menerus Prayitno dalam 

Sopah (2007:3). Sikap percaya diri, yakin akan berhasil perlu 
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ditanamkan kepada peserta didik untuk mendorong mereka agar 

berusaha dengan maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. 

b. Relevance 

Relevance yaitu berhubungan dengan kehidupan peserta didik baik 

berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang 

berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang 

Keller dalam Ahmadi (2011:73). Peserta didik akan terdorong 

mempelajari sesuatu bila apa yang akan dipelajari ada relevansinya 

dengan kehidupan mereka, dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan 

tujuan yang jelas mereka akan mengetahui kemampuan apa yang akan 

dimiliki dan pengalaman apa yang akan didapat. Peserta didik juga akan 

mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang telah dimiliki dengan 

kemampuan baru itu sehingga kesenjangan tadi dapat dikurangi atau 

bahkan dihilangkan sama sekali. 

c. Interest 

Interest berhubungan dengan minat/ perhatian peseta didik. Peserta 

didik akan kembali mengerjakan sesuatu yang menarik sesuai dengan 

minat/perhatian mereka. Membangkitkan dan memelihara minat/ 

perhatian merupakan usaha menumbuhkan keingintahuan peserta didik 

yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Minat/ perhatian 

merupakan alat yang sangat berguna dalam usaha mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik (Ahmadi, 2011: 75). 
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Menurut Hamdani (2011: 140), bahwa menurut para ahli psikologi 

minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitanya dengan 

perasaan, terutama perasaan senang. Dapat dikatakan minat itu terjadi 

karena perasaan senang pada sesuatu. Minat memiliki pengaruh yang 

besar terhadap pembelajaran. Jika menyukai suatu mata pelajaran, 

peserta didik akan belajar dengan senang hati tanpa rasa beban. Minat 

belajar yang telah dimiliki peserta didik merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang 

mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu, akan terus berusaha 

untuk melakukan sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. 

d. Assesment 

Assesment yaitu berhubungan dengan evaluasi terhadap peserta didik. 

Webb and Briars dalam Suherman (2003) menyatakan assesment dalam 

matematika adalah proses penentuan apakah siwa tahu. Assesment 

merupakan suatu bagian dari aktivitas pengajaran matematika, yaitu 

pengecekan apakah peserta didik memahami materi yang dipelajari. 

Tujuan dari suatu assesment mendapatkan umpan balik dari peserta 

didik dan kemudian menggunakan informasi yang diperoleh untuk 

membimbing pengembangan pengalaman belajar peserta didik. Dengan 

adanya umpan balik, peserta didik akan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki sehingga akan mendorong dan meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik.  Assesment tidak hanya dilakukan oleh 
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guru tetapi juga oleh peserta didik untuk mengetahui kemampuan diri 

mereka sendiri (self assesment). Assessment diri dilakukan oleh peserta 

didik terhadap diri mereka sendiri, maupun terhadap teman mereka. Hal 

ini akan mendorong peserta didik untuk berusaha lebih baik lagi dari 

sebelumnya untuk mencapai hasil yang maksimal. 

e. Satisfaction 

Dalam teori belajar satisfaction adalah reinforcement (penguatan). 

Peserta didik yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu 

merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Reinforcement atau 

penguatan yang dapat memberikan rasa bangga dan puas pada peserta 

didik adalah penting dan perlu dalam kegiatan pembelajarna. Menurut 

Keller dalam Ahmadi (2011:76) berdasarkan teori kebanggaan, rasa 

puas dapat timbul dari dalam diri individu sendiri yang disebut 

kebanggaan intrinsik di mana individu merasa puas dan bangga telah 

berhasil mengerjakan, mencapai atau mendapat sesuatu. Kebanggaan 

dan rasa puas ini juga dapat timbul karena pengaruh dari luar individu, 

yaitu dari orang lain atau lingkungan yang disebut kebanggaan 

ekstrinsik . Seseorang merasa bangga dan puas karena apa yang 

dikerjakan dan dihasilkan mendapat penghargaan baik bersifat verbal 

maupun nonverbal dari orang lain atau lingkungan. Dengan demikian, 

memberikan penghargaan merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mempengaruhi hasil belajar peserta didik . 
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Menurut Sa’adah (2010) tahap-tahap pembelajaran ARIAS dapat disajikan 

dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tahap-tahap pembelajaran ARIAS 

Tahap Perilaku Guru 

Tahap 1 

Motivasi (Assurance) 

Guru menanamkan pada peserta didik 

gambaran diri positif terhadap diri sendiri 

dan membantu peserta didik menyadari 

kekuatan dan kelemahan diri 

(menumbuhkan rasa percaya diri)  

Tahap 2 

Relevance 

Guru memberikan informasi kompetensi 

yang akan dicapai serta mengemukakan 

tujuan atau manfaat pelajaran bagi 

kehidupan dan aktivitas peserta didik baik 

untuk masa sekarang maupun mendatang. 

Tahap 3 

Interest 

Guru memberi kesempatan peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran seperti menggunakan alat 

peraga. 

Tahap 4 

Assessment 

 

Guru mengukur pemahaman peserta didik 

melalui beberapa pertanyaan tertulis 

dalam hal ini tes kemampuan pemecahan 

masalah. 

Tahap 5 

Satisfaction 

Guru memberikan pujian kepada peserta 

didik yang mendapat nilai tertinggi. 
 

2.1.4 Model Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Sanjaya (2011: 179), model pembelajaran ekspositori merupakan 

model pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). 

Langkah-langkah pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Persiapan (preparation). 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk 

menerima pelajaran. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah 

persiapan diantaranya adalah: 
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a. Berikan sugesti positif dan hindari sugesti yang negatif. 

b. Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. 

c. Bukalah file dalam otak peserta didik. 

(2) Penyajian (presentation). 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Guru harus memikirkan bagaimana 

agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh 

peserta didik. 

(3) Korelasi (correlation). 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pembelajaran 

dengan pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan peserta didik dapat menangkap keterkaitannya dengan 

struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

(4) Menyimpulkan (generalization). 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. 

(5) Mengaplikasikan (application). 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan peserta didik setelah 

peserta didik menyimak penjelasan guru. Pada langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi 

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

diantaranya: 

a. Membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. 
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b. Memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah 

disajikan. 

Kelebihan pada pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut: 

(1) Dapat menampung kelas yang besar. 

(2) Bahan pelajaran dapat disampaikan secara urut. 

(3) Guru dapat menekankan hal-hal yang dianggap penting. 

(4) Tuntutan kurikulum secara cepat dapat diselesaikan. 

(5) Kekurangan buku pelajaran dapat diatasi. 

Di samping memiliki kelebihan, pembelajaran ekspositori juga memiliki 

kelemahan, di antaranya: 

(1) Peserta didik pasif, bosan, dan belum tentu paham.  

(2) Padatnya materi, dapat membuat peserta didik kurang menguasai materi 

pelajaran. 

(3) Pelajaran yang diperoleh mudah terlupakan. 

(4) Peserta didik cenderung menghafal bukan memahami isi pelajaran. 

(5) Iniasiatif dan kreatifitas peserta didik kurang berkembang (Suherman, 

2003:202). 

2.1.5 Pembelajaran Menggunakan Alat Peraga 

Alat peraga matematika ialah salah satu atau seperangkat benda konkrit 

yang dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja dan dipergunakan utuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip dalam matematika (Suryanto, 2002:10). Fungsi utama dari alat peraga 

adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, agar peserta didik mampu 
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memahami arti dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, memanipulasi 

obyek/alat peraga maka peserta didik mempunyai pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari tentang arti dari suatu konsep (Widayantini, 2009:3). 

Menurut Suherman (2003:243) dalam pembelajaran matematika kita 

sering menggunakan alat peraga. Dengan menggunakan alat peraga maka: 

1. Proses belajar mengajar temotivasi. Baik peserta didik maupun guru, 

terutama peserta didik minatnya akan timbul. 

2. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkrit sehingga lebih 

dapat dipahami dan dimengerti. 

3. Hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam 

sekitar akan lebih dapat dipahami. 

4. Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkrit yaitu dalam 

bentuk model matematika yang dipakai sebagai obyek penelitian maupun 

sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru menjadi bertambah 

banyak. 

2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, peserta 

didik dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

ketrampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Polya sebagaimana dikutip Hudojo (2005:112) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan,  

mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Pemecahan 
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masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya 

ke dalam situasi baru yang belum dikenal (Wardhani, 2005:93).  

Menurut Hudojo (2001: 149), soal-soal matematika dibedakan menjadi dua 

bagian sebagai berikut. 

1. Latihan yang diberikan pada waktu belajar matematika adalah bersifat 

berlatih agar terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru saja 

diajarkan. 

2. Masalah tidak seperti halnya latihan tadi, menghendaki peserta didik untuk 

menggunakan sintesis atau analisis. Untuk menyelesaikan suatu masalah, 

peserta didik tersebut harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman, 

tetapi dalam hal ini ia menggunakannya pada suatu situasi baru. 

Pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 (dalam 

Shadiq, 2004: 14), pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang 

ditunjukkan peserta didik dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi 

pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah. 

Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah antara lain: 

(1) Menunjukkan pemahaman masalah. 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam  

     pemecahan masalah. 

(3) Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

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

(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 
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(6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

(7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 Langkah-langkah pemecahan masalah mengacu pada empat tahap 

pemecahan masalah yang diusulkan George Polya sebagaimana dikutip Suherman 

(2003:90) sebagai berikut. 

1. Memahami masalah 

Untuk memahami masalah yang dihadapi, peserta didik harus 

memahami/ membaca masalah secara verbal. Kemudian permasalahan 

tersebut kita lihat lebih rinci sebagai berikut. 

a. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

b. Data apa yang dimiliki?. 

c. Mencari hubungan-hubungan apa yang diketahui, data yang 

dimiliki dan yang ditanyakan dengan memperhatikan: bagaimana 

kondisi soal?; mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk 

persamaan atau hubungan lainnya?; apakah kondisi yang 

ditanyakan cukup untuk mencari yang ditanyakan?; apakah kondisi 

itu tidak cukup atau kondisi itu berlebihan, atau kondisi itu saling 

bertentangan?. 

2. Membuat rencana untuk menyelesaikan maslaah 

Pada langkah perencanaan pemecahan masalah, perlu diperhatihan hal-

hal berikut. 

a. Pertama kita memulai lagi dengan mempertanyakan hubungan 

antara yang diketahui dan ditanyakan. 
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b. Pernahkah ada soal yang  serupa? 

c. Teori mana yang dapat digunakan dalam masalah ini? 

d. Perhatikan yang ditanyakan! Coba pikirkan soal yang pernah 

diketahui dengan pertanyaan yang sama atau serupa. 

e. Jika ada soal yang serupa, dapatkah pengalaman yang lama 

digunakan dalam masalah sekarang? Dapatkah hasil dan metode 

yang lalu digunakan? Apakah harus dicari unsur lain agar 

memanfaatkan soal semula? Dapatkah menyatakannya dalam 

bentuk lain? 

f. Andaikan soal baru belum dapat diselesaikan, cobalah pikirkan 

berbagai kemungkinan cara penyelesaian yang mungkin dilakukan. 

3. Melaksanakan penyelesaian soal 

Laksanakan rencana pemecahan dengan melakukan perhitungan yang 

diperlukan untuk mendukung jawaban suatu masalah. Periksalah bahwa  tiap 

langkah perhitungan dengan benar, dan menunjukkan bahwa langkah yang 

dipilih sudah benar. 

4. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

Langkah yang terakhir adalah memeriksa kebenaran hasil yang 

diperoleh kemudian menyimpulkan jawaban dari permasalahan. Jika perlu 

dapatkah dicari dengan cara atau hasil yang mungkin berbeda dengan cara 

atau hasil yang telah ada, selanjutnya jika ada jawaban lain, apakah kesemua 

jawaban itu benar dan apa hubungan antara jawaban tersebut.  
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2.1.7 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah batas ketuntasan minimal 

ketercapaian kompetensi setiap indikator, kompetensi dasar, standar kompetensi 

aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik (Depdiknas, 

2008). Setiap sekolah perlu menentukan Standar Ketuntasan Minimal masing-

masing sesuai dengan keadaan sekolah. KKM dinyatakan dalam bentuk presentae 

berkisar antara 0-100, atau rentang nilai yang ditetapkan. Kriteria ditetapkan 

untuk masing-masing indikator idealnya berkisar antara 75% (BSNP, 2006: 13).   

Ada beberapa kriteria penetapan KKM yang dapat dilaksanakan, diantaranya: 

1. Kompleksitas indikator (kesulitan dan kerumitan) 

2. Daya dukung (sarana dan prasarana, kemampuan guru, lingkungan) 

3. Intake peserta didik (kemampuan peserta didik) 

Adapun fungsi KKM adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai acuan peserta didik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai 

KD mata pelajaran yang diikuti. 

2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti 

penilaian mata pelajaran. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 

4. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan 

satuan pendidikan dengan masyarakat. 

5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap 

mata pelajaran. 
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Sesuai dengan objek penelitian ini yaitu SMP Negeri 11 Semarang kelas 

VII, KKM untuk mata pelajaran matematika dalah 70. Secara klasikal peserta 

didik dikatakan tuntas dalam pelajaran matematika apabila sekurang-kurangnya 

75% dari peserta didik yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 70. 

2.1.8 Materi Segiempat 

2.1.8.1 Jajargenjang 

a. Definisi Jajargenjang 

Jajargenjang ialah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar (Kusni, 2003: 14). 

b. Sifat-sifat jajargenjang: 

 

 

1. Sisi-sisi berhadapannya sejajar dan sama panjang. 

AB = CD dan AB // CD 

AD = BC dan AD // BC 

2. Sudut-sudut berhadapannya sama besar. 

BAD = BCD 

ABC = ADC 

3. Kedua diagonal jajargenjang potong memotong di tengah. 

AO = CO 

BO = DO 

 

A B 

D C 

O 

// 

// 

_ _ 
/// 

/// 

V 

V 
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4. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
o
 

BAD + ABC = 180
o
 

BAD + ADC = 180
o
 

ABC +   BCD = 180
o
 

ADC + BCD = 180
o 

c. Keliling jajargenjang 

Keliling suatu bangun datar adalah total jarak yang mengelilingi bangun 

tersebut. Keliling jajargenjang sama dengan jumlah seluruh panjang 

sisinya. 

Keliling jajargenjang =             

      =             

      =          

d. Luas daerah jajargenjang 

 

 

Luas daerah jajargenjang = luas daerah persegipanjang 

             =     

             =     

Jajargenjang dengan alas = a dan tinggi = t 

2.1.8.2 Persegipanjang 

a. Definisi Persegipanjang 

Persegipanjang adalah suatu jajargenjang yang satu sudutnya siku-siku 

(Kusni, 2001:16). 

a 

t l 

p 
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b. Sifat-sifat persegipanjang: 

 

 

 

1. Sisi-sisi persegipanjang yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

      dan       

AB // DC dan AD // BC 

2. Kedua diagonal persegipanjang sama panjang dan potong memotong 

di tengah. 

AC = BD 

AO = OC = BO = OD 

3. Keempat sudutnya sama dan siku-siku. 

Karena        , maka             . 

4. Memiliki dua sumbu simetri. 

5. Dapat menempati bingkainya dengan empat cara, yaitu diputar dan 

dibalik menurut sumbu-sumbu simetri. 

c. Keliling persegipanjang 

Keliling persegipanjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. 

Keliling persegipanjang              

             

          

Dengan AB = panjang = p dan BC = lebar = l 

Keliling persegipanjang =        

D 

A B 

C 

O 
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d. Luas daerah persegipanjang 

Luas daerah persegipanjang adalah hasil kali panjang dan lebar. 

Luas daerah persegipanjang =     

2.1.8.3 Belahketupat 

a. Definisi Belahketupat 

Belahketupat adalah jajargenjang yang dua sisinya yang berurutan sama 

panjang (Kusni, 2001:16). 

b. Sifat-sifat belahketupat: 

 

 

 

 

1. Keempat sisinya sama panjang. 

            

2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

      dan       

3. Kedua diagonal saling tegak lurus dan potong memotong di tengah. 

      

      dan       

4. Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

          

          

          

B 

C A 

D 

O 

s 
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5. Dua sudut yang berdekatan jumlahnya     . 

6. Memiliki dua sumbu simetri. 

c. Keliling belahketupat 

Keliling belahketupat                

             

     

Dengan             sisi = s 

Keliling belahketupat = 4s 

d. Luas daerah belahketupat 

 

 

 

 

Luas daerah belahketupat = luas daerah persegipanjang 

     

    
 

 
   

 
 

 
      

Belahketupat dengan diagonal pertama =    dan diagonal kedua =    

Luas daerah belahketupat  
 

 
      

 

𝑑   

 
𝑑  

𝑝 

𝑙 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Model pembelajaran ARIAS telah menunjukkan bahwa pembelajaran 

ARIAS memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul 

melalui penelitian yang ada sebelumnya. Mulyatini mahasiswa UPI telah 

melakukan penelitian pada tahun 2012 tentang peningkatan kemampuan koneksi 

matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa peningkatan kemampuan koneksi matematis peserta didik 

yang memperoleh model pembelajaran ARIAS lebih baik daripada peserta didik 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Penelitian juga dilakukan terhadap permasalahan aktivitas dan hasil belajar 

matematika peserta didik yang masih rendah. Hasil penelitian Zulfarisna 

mahasiswa UPI pada tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar matematika peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran ARIAS lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

Penelitian yang sudah ada tersebut secara tidak langsung mendukung untuk 

penelitian keefektifan model pembelajaran ARIAS terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Melihat kesuksesan penelitian-penelitian 

tersebut diharapkan implementasi model pambelajaran ARIAS juga dapat 

menjadikan kemampuan pemecahan masalah peserta didik lebih baik. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika. Pada pemecahan masalah terdapat kemampuan dasar dalam belajar 
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matematika meliputi metode, prosedur dan strategi yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah. Menyadari pentingnya kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika maka perlu ditingkatkan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. 

Pembelajaran matematika di sekolah sejauh ini masih sering menggunakan 

model ekspositori, di mana guru sebagai pemberi informasi yang utama. Pada 

materi keliling dan luas segiempat, kebanyakan peserta didik hanya mengetahui 

rumus dan menghafalkannya tanpa memahami konsep dan prinsip rumus-rumus 

tersebut. Peserta didik juga kurang terlatih dalam mengembangkan ide-idenya 

dalam memecahkan masalah. Selain itu, peserta didik kurang percaya diri dan 

tidak berani mengemukakan pendapat. Hal ini mengakibatkan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik masih rendah. 

Model pembelajaran ARIAS merupakan kegiatan pembelajaran untuk 

membangun, mengembangkan bahkan meningkatkan kemampuan dalam 

matematika dengan menanamkan sikap percaya diri peserta didik sehingga 

terdorong untuk melakukan kegiatan sebaik-baiknya guna mencapai hasil yang 

maksimal. Guru juga mengaitkan materi yang dipelajari dengan manfaat dalam 

kehidupan nyata serta membangkitkan minat belajar peserta didik yang 

merupakan usaha menumbuhkan rasa keingintahuan melalui alat peraga. 

Berdasarkan prinsip ini kegiatan pembelajaran dimanfaatkan untuk melatih 

kemampuan peserta didik agar dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang 

yang berbeda sehingga dapat mengembangkan gagasan untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Pada model pembelajaran ARIAS terdapat evaluasi pembelajaran 
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yang akan melatih kemampuan peserta didik menyelesaikan masalah dan 

mendorong peserta didik untuk berusaha lebih baik lagi untuk mencapai kepuasan 

sehingga dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan penerapan model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga pada materi segiempat dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat mencapai 

ketuntasan klasikal yang ditetapkan di sekolah tersebut. Selain itu, rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan pembelajaran ARIAS lebih 

baik dibandingkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan 

pembelajaran ekspositori. 

2.4 HIPOTESIS 

1. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga mencapai 

ketuntasan secara klasikal sebesar      dari jumlah peserta didik 

yang memperoleh nilai   70. 

2. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih dari rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

pembelajaran ekspositori. 
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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 menetukan populasi yang dibutuhkan.  

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VII semester 2 

tahun ajaran 2012/2013 SMP Negeri 11 Semarang yang berjumlah delapan kelas. 

Jumlah total peserta didik sejumlah 256 anak yang terdiri dari kelas VII-A 

sejumlah 33 anak, kelas VII-B sejumlah 33 anak, kelas VII-C sejumlah 32 anak, 

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

sejumlah 32 anak,  kelas VII-G sejumlah 31 anak, dan kelas VII-H sejumlah 31 

anak. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiyono, 2010: 118). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan secara cluster random sampling. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa peserta didik mendapatkan materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, berada pada tingkat yang sama yaitu kelas VII, diampu 

oleh guru matematika yang sama dan tidak ada kelas unggulan.
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Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, dalam penelitian ini 

diperoleh 2 kelas sampel yaitu kelas VII-G sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VII-H sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga 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 

merupakan suatu besaran yang mempunyai suatu variasi nilai dua atau lebih yang 

dapat diukur, diamati, atau dihitung.  

 Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjadi penyebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel ini 

merupakan variabel yang mempengaruhi (Sugiyono, 2007:4).. 

Variabel terikat merupakan variabel respon atau konsekuen. Variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen 

(Sugiyono, 2007:4).  

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang 

diterapkan yaitu model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga dan 

pembelajaran ekspositori. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi pokok segiempat yang dinyatakan dengan nilai tes. 
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3.3 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen (experiment research). Bentuk desain penelitian ini merupakan 

bentuk Pre-experimental. . Di dalam penelitian ini, sampel penelitian diberi 

perlakuan atau diberikan treatment (X) selama tiga kali pertemuan dan 

pengukuran dilakukan sesudah treatment diberikan. Treatment diberikan kepada 

kelompok eksperimen yang berupa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS.   

      R  X  O1 

      R   -  O2 

 

Keterangan: X : Treatment  yang diberikan, yaitu pembelajaran ARIAS 

 O1 : Kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 

  O2 : Kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol 

Berdasarkan desain penelitian di atas, maka disusun prosedur penelitian 

sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 11 

Semarang. 

(2) Mengambil data nilai ulangan akhir semester gasal siswa kelas VII. 

(3) Menganalisis data awal yang telah diambil dengan melakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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(4) Mengambil secara acak sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba soal di luar sampel penelitian, 

tetapi masih dalam populasi penelitian. 

(5) Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

(6) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

(7) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. 

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

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda tes. 

(9) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat untuk menjadi soal tes akhir 

berdasarkan analisis data hasil uji coba instrumen. 

(10) Menyusun RPP  pada kelas eksperimen dengan pembelajaran model ARIAS 

dan RPP pada kelas kontrol dengan pembelajaran ekspositori. 

(11) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Melaksanakan tes akhir berupa tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas. 

(13) Menganalisis data hasil tes akhir. 

(14) Menyusun hasil penelitian.   

 

 

 

 



40 
 

 
 

SAMPEL 

teknik cluster random sampling 

Analisis uji coba soal Instrumen Uji kesamaan rata-rata sampel 

KONTROL EKSPERIMEN 

Uji normalitas dan homogenitas populasi 

Instrumen hasil 

analisis uji coba 

Perlakuan: 

Pembelajaran ekspositori 

Perlakuan: 

Pembelajaran dengan 

Model ARIAS 

Tes kemampuan 

pemecahan masalah  

Analisis data 

Simpulan 

POPULASI  

(Kelas VII SMP Negeri 11 Semarang) 
 

UJI COBA 

Skema desain penelitian dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

data-data yang mendukung penelitian yang meliputi nama-nama peserta didik 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini dan nilai UAS semester gasal 

tahun pelajaran 2012/2013 yang akan digunakan untuk uji normalitas dan uji 

homogenitas. 



41 
 

 
 

3.4.2 Metode Tes 

Metode pengumpulan data penelitian ini berbentuk tes kemampuan 

pemecahan masalah. Tes ini diberikan kepada kedua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan instrumen tes yang sama untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat. 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. 

3.4  Instrumen Penelitian 

3.5.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi SMP kelas VII semester 2 yaitu 

segiempat. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal uraian. Menurut 

Sudjana (2004: 36) kebaikan-kebaikan tes bentuk uraian adalah: 

(a) Dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat 

tinggi. 

(b) Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. 

(c) Dapat melatih kemampuan berpikir teratur dan penalaran, yakni berpikir 

logis, analitis, dan sistematis. 

(d) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

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

Adapun penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: (1) melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini 

materi yang diujikan adalah materi keliling dan luas persegipanjang, jajargenjang, 

dan belahketupat; (2) menentukan tipe soal, dalam penelitian ini tipe soal yang 

digunakan adalah soal uraian; (3) menentukan jumlah soal berdasarkan 

pertimbangan dan tingkat kesulitan soal; (4) menentukan alokasi waktu untuk 

mengerjakan soal; (5) membuat kisi-kisi soal; (6) menulis butir soal; (7) 

menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban dan 

penentuan skor; (8) mengujicobakan instrumen; (9) menganalisis hasil uji coba 

dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran; (10) memilih 

item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. 

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, kemudian soal 

tersebut diteskan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai subjek 

penelitian. Analisisnya adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Validitas 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut: 

 

     2222 

 






YYNXXN

YXXYN
rxy  
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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, 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total. 

Hasil perhitungan     dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, 

dengan taraf signifikansi     . Jika            maka item tersebut valid. 

(Arikunto, 2009: 72). 

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah dilaksanakan diperoleh nilai 

       untuk        dan taraf signifikansi      adalah      . Pada analisis 

tes uji coba dari 10 butir soal uraian diperoleh 8  soal valid yaitu soal nomor 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 9, dan 10 karena mempunyai            dan 2 soal tidak valid yaitu 

soal nomor 5 dan 8 karena           . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 13 dan Lampiran 15. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan hasil suatu tes. Suatu tes 

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

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

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

berbentuk uraian maka digunakan rumus Alpha (       mengingat skor setiap 
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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 item tes yang diujicobakan reliabel  (Arikunto, 

2009: 109).  

Dari soal uji coba yang diberikan sebanyak 10 butir diperoleh      

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

 = 0,349. Karena r
xx

 
 
> r

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

analisis reliabilitas soal uraian dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 16. 

3.6.3 Taraf Kesukaran 

Taraf 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 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

           
                                   

                    
 

                   
         

                       
 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal dapat digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah 

 (Arifin, 2012: 148). 

Menurut Arikunto (2009: 219), nilai-nilai tingkat kesukaran yang 

dianjurkan oleh penulis-penulis soal adalah berkisar di interval 0,30 – 0,70. Di 

dalam penelitian ini soal yang dipakai adalah soal dengan kriteria sedang. Namun, 

apabila dalam suatu indikator tidak terdapat soal yang sedang maka dapat 

digunakan soal yang mudah atau sukar. Menurut Arikunto (2009:210), soal yang 
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sukar akan menambah gairah bagi peserta didik yang pandai, sedangkan soal yang 

mudah akan membangkitkan semangat kepada peserta didik yang kurang pandai. 

Berdasarkan hasil uji coba soal tes sebanyak 10 butir soal uraian, 

diperoleh 1 soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor 4. Soal dengan kriteria 

sedang ada 6 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 10. Serta soal dengan 

kriteria sukar ada 3 soal, yaitu soal nomor 5, 8, dan 9. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 17. 

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: 

   
 ̅    ̅  

         
 

Keterangan : 

       = daya pembeda, 

 ̅     = rata-rata kelompok atas, 

 ̅     = rata-rata kelompok bawah, dan 

           = skor maksimum. 

Klasifikasi daya pembeda: 

         , jelek sekali 

              , jelek 

              , cukup 
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              , baik 

              , sangat baik 

Berdasarkan Arikunto (2009: 218), butir-butir soal yang baik adalah butir-

butir soal yang mempunyai Dp dengan interval 0,4 – 0,7 yaitu dengan kriteria 

baik. Di dalam penelitian ini soal yang dipakai adalah soal dengan kriteria baik, 

soal dengan kriteria jelek atau cukup tidak dipakai.  

Hasil analisis daya pembeda butir soal tes pemecahan masalah sebagai 

berikut. Untuk butir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10 termasuk dalam kategori soal yang 

mempunyai daya beda baik. Untuk butir soal nomor 5 dan 8 termasuk dalam 

kategori soal yang mempunyai daya beda jelek. Untuk butir soal nomor 8 

termasuk dalam kategori soal yang mempunyai daya beda jelek. 

3.6.5 Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis butir soal yang dipakai adalah butir soal yang 

valid, reliabel, daya pembeda baik dan diutamakan soal yang tingkat 

kesukarannya sedang.  

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 Sedang Baik Dipakai 

3 Valid Sedang Baik Dipakai 

4 Valid Mudah Baik Dipakai 

5 Tidak Valid Sukar Jelek Tidak Dipakai 

6 Valid Sedang Baik Dipakai 

7 Valid Sedang Baik Dipakai 

8 Tidak Valid Sukar Jelek Tidak Dipakai 

9 Valid Sukar Baik Dipakai 

10 Valid Sedang Baik Dipakai 

 



48 
 

 
 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Awal 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi berdistribusi normal. Hipotesis statistika yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

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 

=          ; 

3) menghitung rata-rata dan simpangan baku;  

4) membuat tabulasi data kedalam interval kelas; 

5) menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus  

   
   ̅

 
, dimana S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata sampel 

(Sudjana, 2005: 138); 

6) mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel; 

7) menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva  

    ∑
       

 

  
  

  
  

dengan  
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    = 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   
         

     , maka terima H0. data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005 : 273); 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut:  

      
    

  (varians homogen). 

      
    

  (varians tidak homogen). 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

        
                

                
 

.        (Sudjana, 2005: 250)  

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 

   
∑     ̅ 
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Keterangan:
 

   : varians sampel, 

   : data ke-i, 

 ̅  : rata-rata, dan 

   : 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.  

3.7.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dimaksudkan untuk menentukan apakah 

kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara statistik. 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

         

         

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

    
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

  √
 

  
 

 

  

 dengan     
        

          
 

       
 

Keterangan: 

  ̅̅̅ = nilai rata-rata dari kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅ = nilai rata-rata dari kelompok kontrol 
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   = banyaknya subyek kelompok eksperimen 

   = banyaknya subyek kelompok kontrol 

  
  = varians kelompok eksperimen  

  
  = varians kelompok kontrol 

   = 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 taraf signifikan    dan tolak Ho untuk 

harga t lainnya. 

3.7.2 Analisis Data Akhir 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdistribusi normal atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

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 

=          ; 

3) menghitung rata-rata dan simpangan baku; 

4) membuat tabulasi data kedalam interval kelas; 

5) menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus 
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   ̅

 
, dimana S adalah simpangan baku dan X adalah rata-rata sampel 

(Sudjana, 2005: 138); 

6) mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel; 

7) menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

    ∑
       

 

  
  

  
  

dengan  

    = 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   
         

     , maka terima H0. data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005 : 273); 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui dua kelompok mempunyai 

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

yang sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang 

digunakan : 

      
    

  (varians homogen). 

      
    

  (varians tidak homogen). 
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Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

        
                

                
 

.        (Sudjana, 2005: 250)  

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 

   
∑     ̅ 

 

   
 

Keterangan
 

   : varians sampel, 

   : data ke-i, 

 ̅  : rata-rata, dan 

   : 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.  

3.7.2.3 Uji Proporsi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang diajar  dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga secara klasikal mencapai KKM.  Untuk mengetahui hal tersebut, 

digunakan uji proporsi satu pihak. Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai 

berikut. 
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  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga belum mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar 

     dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar      dari 

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

Rumus yang digunakan adalah : 

   

 
 
    

√         
 

 

    nilai proporsi populasi 

   =  banyaknya siswa yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 

    =  ukuran sampel kelas eksperimen              

Kriteria Pengujian: 

Tolak Ho jika              dimana         didapat dari daftar normal baku 

dengan peluang (0,5-   (Sudjana, 2005: 234). 

3.7.2.4 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji ini dilakukan untuk menyelidiki apakah rata-rata hasil tes 

kemampuan kemampuan masalah siswa yang diberi perlakuan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih baik dari siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori. Hipotesis yang diuji adalah 
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  :         (Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga kurang 

dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada pembelajaran ekspositori) 

  :         (Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih 

dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada pembelajaran ekspositori) 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

(1) Jika   
    

   

   
 ̅   ̅ 

√
   

  
 

   

  

 

Keterangan: 

 ̅   = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen 

 ̅  = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

kontrol 

   = banyaknya peserta didik kelas eksperimen, 

   = banyaknya peserta didik kelas kontrol, 

  
   = varians kelompok eksperimen, 

  
   = varians kelompok kontrol, dan 

    = varians gabungan.  
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Kriteria pengujian: terima     jika 

   
         
     

 

Dengan 

   
  

  

  
      

  
  

  
       

(  
 
 
 )       

   

dan      
(  

 

 
 )       

 

(Sudjana, 2005: 243) 

(2) Jika   
    

  

   
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

dengan 

   
        

          
 

       
 

Keterangan: 

 ̅   = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen, 

 ̅  = rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

kontrol, 

   = banyaknya peserta didik kelas eksperimen, 

   = banyaknya peserta didik kelas kontrol, 

  
   = varians kelompok eksperimen, 

  
   = varians kelompok kontrol, dan 

    = varians gabungan.  
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Dengan               , kriteria pengujiannya adalah     ditolak 

jika                dengan menentukan taraf signifikan = 5%, peluang       

(Sudjana, 2005: 243).
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas VII materi segiempat di SMP Negeri 11 Semarang. Penelitian yang 

dilaksanakan adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan dua kelas 

sampel, yaitu kelas VII-G sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-H sebagai kelas 

kontrol. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 sampai 

dengan 18 Mei 2013. Sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu menentukan materi dan menyusun rencana pembelajaran. Materi pokok 

yang dipilih adalah segiempat dengan sub pokok bahasan keliling dan luas 

persegipanjang, jajargenjang dan belahketupat. 

4.1.2 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian mempunyai keadaan awal yang sama. Data yang digunakan untuk 

analisis data awal sampel diperoleh dari data hasil ujian akhir semester gasal SMP 

Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2012/2013. Analisis data awal meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata.

 



59 

 

 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data awal dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

populasi berdistribusi normal. Uji normalitas data awal menggunakan Uji 
2  

(Chi Kuadrat). Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: data berdistribusi normal dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika  < dengan 

peluang untuk  = 5% dan dk = .  

Dari hasil analisis uji normalitas data awal kelas eksperimen diperoleh 

  
      

     . Dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
     

     . 

Hasil analisis uji normalitas data awal kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 

4.1 berikut.  

Tabel 4.1  

Hasil Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen  

Data   Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas 

eksperimen 

1,87 7,81 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh 

  
      

   
     

 maka    diterima artinya data awal kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

 

2

hitung 2

)3)(1(  k

)1(  )3( k

2

hitung 2

tabel



60 

 

 

Dari hasil analisis uji normalitas data awal kelas kontrol diperoleh 

  
      

     . Dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
     

     . 

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

4.2 berikut.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol 

Data   Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol  

4,65 7,81 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada kelas kontrol diperoleh 

  
      

   
     

 maka    diterima artinya data awal kelas kontrol berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas data awal diuji 

menggunakan Uji F. Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

      
    

  (kedua kelompok memiliki varians yang sama) 

      
    

  (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama) 

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

              . Setelah dilakukan perhitungan uji homogenitas data awal, 

diperoleh              dan dari tabel distribusi dengan taraf   dengan taraf 

nyata    dan dk pembilang = 31 – 1 = 30 serta dk penyebut = 31 – 1 = 30, 

2

hitung 2

tabel
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diperoleh            . Hasil analisis uji homogenitas data awal dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 berikut.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

Data                Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol 

dan eksperimen 

1,07 1,84 Homogen 

 

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data awal, diperoleh bahwa 

                , maka    diterima, artinya kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama (homogen). Perhitungan uji homogenitas data awal kelas kontrol dan 

kelas eksperimen selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

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

rata awal dari kedua kelas yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian 

mempunyai kondisi awal yang sama atau tidak. Hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut. 

          (rataan kedua kelompok adalah sama) 

         (rataan kedua kelompok tidak sama) 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima apabila                      

                             dengan α = 5 %. Dari hasil analisis diperoleh 

             . Berdasarkan kriteria uji t dua pihak, untuk taraf signifikansi    

dan                       diperoleh nilai            .  
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Hasil analisis data uji kesamaan rata-rata data awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

   Tabel 4.4  

               Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal  

            Data thitung ttabel Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas kontrol 

dan eksperimen 

      1,46 2,00 Rataan sama 

 

Karena                        maka    diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata data awal 

kelas eksperimen dan rata-rata data awal kelas kontrol. Jadi dapat dikatakan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kondisi awal yang sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

Analisis tahap akhir dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta 

mengetahui benar tidaknya hipotesis yang diajukan. Data akhir diperoleh dari 

hasil tes akhir yang mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik dari 

kedua sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes kemampuan 

pemecahan masalah diberikan setelah pembelajaran tentang konsep keliling dan 

luas segiempat selesai diajarkan. Analisis data hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, dan uji 

kesamaan rata-rata.  

Hasil analisis deskriptif data kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada materi segiempat setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen 
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dengan model pembelajaran ARIAS dan kelas kontrol dengan pembelajaran 

ekspositori dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5. Analisis Deskriptif 

Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Statistik Deskriptif 
Kelas 

Eksperimen  
Kelas Kontrol 

1 Banyak Peserta didik 31 31 

2 Nilai Tertinggi 96 95 

3 Nilai Terendah 56 56 

4 Rata-rata 81,58 76,41 

6 Simpangan Baku 9,75 10,85 

7 Varians 95,05 117,78 

8 Ketuntasan 90,3% 77,4% 

 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

akhirmenggunakan Uji 
2  

(Chi Kuadrat). Adapun hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

H0: data berdistribusi normal dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika  < 
 
dengan 

peluang untuk  = 5% dan dk = . 

Dari hasil analisis uji normalitas data akhir kelas eksperimen diperoleh 

  
      

     . Dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh    
     

     . 

2

hitung 2

)3)(1(  k

)1(  )3( k
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Hasil analisis uji normalitas data akhir kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 

4.6  berikut.  

Tabel 4.6  

Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen  

Data   Kriteria 

Nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah 

kelas eksperimen 

3,78 7,81 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh 

  
      

   
     

 maka    diterima artinya data akhir kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 55. 

Dari hasil analisis uji normalitas data akhir kelas kontrol diperoleh 

  
      

     . Dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
     

     . 

Hasil analisis uji normalitas data akhir kelas kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 

4.7 berikut.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 

Data   Kriteria 

Nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah 

kelas kontrol  

1,96 7,81 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada kelas kontrol diperoleh 

  
      

   
     

 maka    diterima artinya data akhir kelas kontrol 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 56. 

 

 

2

hitung 2

tabel

2

hitung 2

tabel
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4.1.3.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas data awal diuji 

menggunakan Uji F. Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

      
    

  (kedua kelompok memiliki varians yang sama) 

     
    

  (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama) 

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

              . Setelah dilakukan perhitungan uji homogenitas data awal, 

diperoleh              dan dari tabel distribusi dengan taraf   dengan taraf 

nyata    dan dk pembilang = 31 – 1 = 30 serta dk penyebut = 31 – 1 = 30, 

diperoleh            . Hasil analisis uji homogenitas data akhir dapat dilihat 

pada Tabel 4.8 berikut.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

Data                Kriteria 

Nilai tes 

kemampuan 

pemecahan masalah  

0,93 1,84 Homogen 

 

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data akhir, diperoleh bahwa 

                , maka    diterima, artinya kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama (homogen). Perhitungan uji homogenitas data akhir kelas kontrol dan 

kelas eksperimen selengkapnya terdapat pada Lampiran 57. 

4.1.3.3 Uji Proporsi 

Uji ketuntasan dilakukan untuk meguji apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat dengan model 

pembelajaran ARIAS dapat mencapai ketuntasan klasikal. Kriteria Ketuntasan 
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Minimal (KKM) di SMP Negeri 11 Semarang untuk pelajaran matematika adalah 

70. Kriteria ketuntasan klasikal yaitu presentase peserta didik yang tuntas KKM 

minimal sebesar 75%. Uji hipotesis ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi 

satu pihak yaitu uji proporsi pihak kanan. 

Data hasil tes kelas eksperimen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Sedangkan data hasil tes kelas kontrol selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Untuk uji ketuntasan klasikal pembelajaran dengan model ARIAS, 

hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga belum mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar 

     dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar      dari 

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen dari 31 peserta didik, jumlah 

peserta didik yang tuntas 28 anak dan jumlah peserta didik yang tidak tuntas ada 3 

anak diperoleh               dan            . Karena               ,  

maka    ditolak, artinya hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran ARIAS telah mencapai 
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ketuntasan secara klasikal.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 58. 

4.1.3.4 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data kemampuan pemecahan 

masalah matematika peserta didik kelas VIIG dan VIIH berdistribusi normal dan 

homogen. Untuk menguji kesamaan dua rata-rata antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol digunakan uji t satu pihak yaitu uji pihak kanan. Hipotesis yang diuji 

adalah sebagai berikut. 

  :         (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada pembelajaran ARIAS kurang dari atau sama dengan rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

pembelajaran ekspositori). 

  :         (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada pembelajaran ARIAS  lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran ekspositori). 

Kriteria pengujian adalah terima    jika        dimana      didapat dari 

daftar distribusi t dengan            dan peluang      . Dalam hal 

lainnya    ditolak. Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. 

Dari hasil penelitian diperoleh                sedangkan dengan 

     dan dk = 31 + 31 – 2 = 60, diperoleh            . Karena         

       maka    ditolak dan    diterima, artinya rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada materi segiempat dengan model pembelajaran ARIAS 

lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan 
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pembelajaran ekspositori. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

59. 

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran ARIAS berbantuan 

alat peraga terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi segiempat, 

pada akhir kegiatan penelitian diadakan tes pada peserta didik kelas sampel. 

Adapun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yang ditetapkan di sekolah 

tempat dilaksanakan penelitian adalah 75% dari jumlah peserta didik dengan batas 

ketuntasan minimum yaitu nilai 70. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil 

bahwa data hasil tes kemampuan pemecahan masalah berdistribusi normal dan 

homogen. 

Dari hasil analisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen diperoleh dari 31 peserta didik yang mengikuti tes, peserta didik yang 

tuntas berjumlah 28 orang. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh dari 31 

peserta didik yang mengikuti tes, peserta didik yang tuntas berjumlah 24 orang. 

Untuk mengetahui ketuntasan hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada kelas eksperimen, dilakukan uji proporsi. Hasil uji proporsi 

menunjukkan bahwa hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

dengan pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga telah mencapai ketuntasan 

klasikal berdasarkan KKM, yaitu peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari 

atau sama dengan 70 mencapai lebih dari 75% yaitu sebesar 90,3%.  

Untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang lebih 

baik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan uji perbedaan rata-rata 
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pihak kanan. Setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda, terlihat bahwa nilai 

rata-rata kelas eksperimen yaitu 81,6 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 

76,4. Berdasarkan analisis dengan menggunakan uji t diperoleh hasil bahwa rata-

rata hasil belajar siswa pada kemampuan pemecahan masalah yang diajar dengan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih baik dibanding hasil 

belajar siswa yang diajar dengan model ekspositori. 

Suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seorang guru dan 

sejumlah peserta didik mampu melakukan interaksi komunikatif terhadap 

berbagai persoalan pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan berbagai 

komponen pembelajaran (Sugandi, 2007: 28). Penggunaan model pembelajaran 

ARIAS merupakan salah satu komponen pembelajaran guna mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Pada 

model pembelajaran ARIAS peserta didik mengkonstruk pengetahuan mereka 

secara mandiri melalui kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik diberi motivasi 

mengenai pentingnya mempelajari materi segiempat dan mengaitkan materi 

tesebut dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa terdorong untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya. Guru membangkitkan minat dan rasa 

keingintahuan  peserta didik melalui alat peraga untuk menemukan rumus luas 

dan keliling segiempat. Peserta didik secara berkelompok aktif dan kreatif bekerja 

menemukan rumus keliling dan luas segiempat dengan bantuan alat peraga dan 

LKPD yang akan digunakan untuk mengerjakan soal kemampuan pemecahan 

masalah. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan, serta mempresentasikannya di depan kelas. Melalui proses diskusi 
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terjadi interaksi antar peserta didik untuk memperoleh solusi dari permasalahan 

yang dihadapi menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat.  

Pada kelas kontrol yang dikenai pembelajaran ekspositori, keaktifan 

peserta didik dikategorikan cukup aktif. Pada pembelajaran ini guru menggunakan 

alat peraga secara klasikal. Guru menunjuk perwakilan peserta didik untuk maju 

ke depan kelas menggunakan alat peraga untuk menemukan rumus keliling dan 

luas segiempat sehingga tidak semua peserta didik terlibat dalam penggunaan alat 

peraga. Kegiatan pembelajaran lebih didominasi guru, peserta didik diberi materi 

dan contoh penyelesaian soal pemecahan masalah melalui ceramah. Hal ini 

mengakibatkan kemampuan peserta didik sulit berkembang dalam hal pemahaman 

materi, kemampuan sosial, serta kemampuan pemecahan masalah. 

Salah satu karakteristik dalam pembelajaran matematika yaitu materi 

pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap yaitu dari hal konkrit ke 

abstrak, hal yang sederhana ke kompleks atau konsep mudah ke konsep yang 

lebih sukar. Penggunaan alat peraga berfungsi untuk menyajikan konsep abstrak 

dalam bentuk konkrit sehingga lebih dapat dipahami dan dimengerti. Pada 

pembelajaran di kelas eksperimen pada pertemuan pertama, peserta didik masih 

mengalami kesulitan dalam menggunakan alat peraga dan sering menanyakan 

langkah-langkah penggunaan alat peraga. Hal ini terjadi dimungkinkan karena 

baru pertama kali menggunakan alat peraga untuk menemukan rumus suatu materi 

dan menuliskan hasil diskusi yang diperoleh dalam LKPD. Kemudian, guru 

memberikan arahan yang jelas sehingga pada pertemuan kedua dan ketiga 

penggunaan alat peraga sudah berjalan lancar. 



71 

 

 

Pada kelas kontrol guru menyajikan alat peraga kepada peserta didik 

secara klasikal sehingga tidak semua peserta didik dapat terlibat dalam 

penggunaan alat peraga. Pada pembelajaran ini guru hanya menunjuk atau 

menawarkan beberapa peserta didik untuk maju ke depan kelas menggunakan alat 

peraga untuk menemukan rumus luas dan keliling segiempat maupin 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. Keterlibatan peserta didik dalam 

penggunaan alat peraga yang terbatas menyebabkan tidak semua peserta didik 

paham dengan apa yang diketahui dan dilakukan, belum terbiasa menunjukkan 

kinerja dalam memecahkan masalah, serta tidak semua peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

Materi yang dijadikan penelitian adalah materi segiempat dengan pokok 

bahasan keliling dan luas jajargenjang, persegipanjang, dan belahketupat. Pada 

pertemuan pertama, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol peserta didik 

masih kesulitan untuk menemukan rumus keliling dan luas persegipanjang. 

Pengerjaan LKPD juga masih belum maksimal, terdapat beberapa isian yang 

masih kosong. Hal ini disebabkan karena mereka belum terbiasa untuk 

mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Guru selama pembelajaran harus 

membimbing dan memberi arahan dengan jelas kepada peserta didik. Akan tetapi, 

pada pertemuan kedua dan ketiga peserta didik menguasai materi dengan lancar. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. Pada pelaksanaan tes, peserta didik diberikan tipe soal pemecahan 

masalah. Dari hasil tes pemecahan masalah salah satu peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran ARIAS pada Gambar 4.1 terlihat bahwa peserta 

didik mengerjakan soal dengan benar sesuai keempat langkah pemecahan masalah 

menurut polya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jawaban Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen 

Peserta didik telah memenuhi langkah pertama yaitu memahami soal. 

Terlihat peserta didik telah menuliskan informasi pada soal dan hal yang 

ditanyakan. Langkah kedua, yaitu merencanakan penyelesaian telah ditulis peserta 

didik dengan baik. Sehingga peserta didik dapat dikatakan telah melaksanakan 

langkah pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana 

penyelesaian. Pada akhir penyelesaian, peserta didik menuliskan simpulan hasil 

dari pengerjaannya. Ini menunjukkan peserta didik telah bisa manafsirkan atau 

menyimpulkan jawaban yang tepat untuk soal tersebut. Dari keempat langkah 

yang telah dapat dilaksanakan tersebut kemampuan pemecahan masalah peserta 
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didik tersebut dapat dikatakan baik meskipun masih ada pula peserta didik yang 

memiliki jawaban yang tidak sama seperti di atas. Hal ini berarti melalui 

pembelajaran ARIAS efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah, terlihat 

dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang disarankan, yaitu: (1) memahami 

masalah; (2) merencanakan penyelesaian; (3) melaksanakan rencana; dan (4) 

memeriksa kembali proses dan hasil. 

Pembelajaran pada kelas kontrol masih berpusat pada guru, pembelajaran 

menjadi kurang menarik akibatnya peserta didik kurang antusias, selain itu peserta 

didik kurang aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga kreativitas untuk 

memunculkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah masih rendah. Berikut 

contoh hasil tes pemecahan masalah peserta didik pada kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Jawaban Pemecahan Masalah Kelas Kontrol 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa peserta didik sejak awal tidak 

memahami soal dengan baik, peserta didik salah dalam menuliskan informasi 

mengenai yang diketahui. Selain itu, pada langkah kedua yaitu merencanakan 

penyelesaian juga belum dituliskan. Penggunaan rumus luas belahketupat sudah 
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cukup baik, akan tetapi kesalahan penulisan informasi menyebabkan hasil 

pengerjaan penyelesaian salah. Pada bagian akhir peserta didik telah menuliskan 

simpulan dan hasil pengerjaan sesuai dengan yang ditanyakan. Dengan melihat 

hal tersebut dapat dikatakan kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

kelas kontrol perlu dilatih lagi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya pada bidang matematika. Penelitian yang telah dilakukan 

Mulyatini salah satu mahasiswa UPI  memberikan hasil bahwa peserta didik yang 

dikenai pembelajaran model ARIAS mempunyai rata-rata yang lebih baik dari 

peserta didik yang dikenai pembelajaran konvesional dalam kemampuan koneksi 

matematis. Dalam penelitian ini hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

pesserta didik yang menggunakan model ARIAS berbantuan alat peraga juga 

lebih baik dari peserta didik yang dikenai pembelajaran ekspositori.  

Dari hasil analisis data akhir diperoleh bahwa implementasi model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih baik dari pembelajaran 

ekspositori. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (1) peserta didik 

menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran; (2) peserta didik lebih 

mudah mengingat materi karena membangun pengetahuannya sendiri dengan 

menemukan rumus keliling dan luas segiempat dengan bantuan alat peraga; (3) 

memberi kesempatan untuk saling berdiskusi antar peserta didik maupun dengan 

guru sehingga lebih mudah memperoleh solusi penyelesaian masalah; dan (4) 

kesempatan melatih kemampuan pemecahan masalah lebih besar dengan adanya 

assesment pada pembelajaran.  



75 

 

 

Meskipun demikian, terdapat beberapa  kendala saat dilakukan penerapan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat  peraga. Beberapa kendala tersebut 

yaitu: (1) masih ditemukan beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran; (2) beberapa siswa masih sulit untuk berdiskusi dengan 

teman kelompoknya; (3) keterbatasan waktu yang tersedia. 

Oleh karena itu, dilakukan beberapa usaha untuk mengatasi kendala 

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

kegiatan diskusi siswa; (2)  mengajak siswa untuk selalu semangat berpartisipasi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas dalam diskusi 

kelompoknya; (3) membagi waktu yang tersedia dengan baik dan memantau 

peserta didik agar fokus pada setiap kegiatan agar waktu tidak tebuang sia-sia. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 11 

Semarang pada tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 18 Mei 2013, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

(1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga mencapai ketuntasan 

secara klasikal sebesar      dari jumlah peserta didik yang memperoleh 

nilai   70. 

(2) Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga lebih dari rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran 

ekspositori. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan berdasar hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

(1) Pembelajaran dengan model ARIAS berbantuan alat peraga dapat 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengefektifkan pembelajaran matematika pada kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik dalam materi segiempat di SMP Negeri 11 Semarang.
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(2) Penggunaan benda-benda di lingkungan sekitar sebagai alat peraga agar 

pembelajaran menjadi lebih bersifat kontekstual perlu ditingkatkan untuk 

membantu siswa memahami konsep. Pemahaman konsep yang matang 

diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk  memecahkan masalah. 

(3) Pengelolaan kelas harus diperhatikan pada saat pelaksanaan model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga, terlebih pada saat berdiskusi 

agar tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak menimbulkan kegaduhan. 
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Lampiran 1 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN (KELAS VII G) 

SMP NEGERI 11 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 E-01 Aan Budiono 

2 E-02 Ade Sekar Arum 

3 E-03 Andriani 

4 E-04 Annisa Ayu Anggraini 

5 E-05 Annisa Putri Cahyaningrum 

6 E-06 Arisqita Mustika Ayu Hannari 

7 E-07 Aruni Ade Trinatalia 

8 E-08 Dwi Cipta Sari 

9 E-09 Erika Dwi Athala 

10 E-10 Fahmi Dwi Cahyo Utomo 

11 E-11 Fika Puspitasari 

12 E-12 Fikli Asrizal Maulana 

13 E-13 Galuh Dwijayanti 

14 E-14 Haykal Ridho Iqbalian 

15 E-15 Hesti Kartika Sari 

16 E-16 Ilham Nurghanimajid 

17 E-17 Jenny Auliya Hastuti 

18 E-18 Khoirul Umam 

19 E-19 Lana Yakub Efendi 

20 E-20 Mohammad Arjun Naja 

21 E-21 Mohammad Tomi Pratomo 

22 E-22 Muhammad Al Ghazali Salim 

23 E-23 Muhammad Faiz Putra Wardani 

24 E-24 Muhammad Yusuf 

25 E-25 Mukhammad Afrizal Efendi 

26 E-26 Raegy Karidya Putri 

27 E-27 Rizka Nirwana Handayani 

28 E-28 Shinta Rohadatul 'Aisy 

29 E-29 Surya Bagus Pratama 

30 E-31 Viery Ghozi Herawan 

31 E-32 Vitara Dito Fenardiyanto 
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Lampiran 2 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL (KELAS VII H) 

SMP NEGERI 11 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 K-01 Ambar Fitriyah 

2 K-02 Ari Sabtono Aji 

3 K-03 Bachtiar Pramudya Ilham Santoso 

4 K-04 Berliana Ayu Rahmawati 

5 K-05 Bimo Adi Nugroho 

6 K-06 Dhinda Maghfira Izzani Maulani 

7 K-07 Dicky Mileno 

8 K-08 Eka Choirina Sholikhatun 

9 K-09 Erika Tri Pitaloka 

10 K-10 Faradhita Nur Faiza 

11 K-11 Febiasti Caesar Editama 

12 K-12 Hananda Bayuaji Pamungkas 

13 K-13 Hanif Lathifa Chomainy 

14 K-14 Hernando Sofi Anugrah 

15 K-15 Layla Noor Rachmalia 

16 K-16 Muhammad 

17 K-17 Muhammad Ilham Fadillah 

18 K-18 Muti Mutia 

19 K-19 Putri Buana Tunggal Dewi 

20 K-20 Rafi Candra Naufal 

21 K-21 Rafiq Setiawan 

22 K-22 Rahmat Ramadhani Wijaya 

23 K-23 Rino Oki Setiawan 

24 K-24 Satia Hayyu Hardita 

25 K-25 Seto Bhanu Adyatma 

26 K-26 Sulistiyono 

27 K-27 Thasa Nadila Rosadi 

28 K-28 Winda Kurnia Dewi 

29 K-29 Wisnu Adi Nugraha 

30 K-30 Yuanza Rangga Ferdiansyah 

31 K-31 Yuliana Elsa Pratiwi 
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Lampiran 3 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VII C) 

SMP NEGERI 11 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 U-01 Aldino Fernanda Wicaksono 

2 U-02 Alfian Nugroho Nur Ichsan 

3 U-03 Alivia Wida Zananda 

4 U-04 Angga Adi Kusuma 

5 U-05 Angie Novtania Dewi 

6 U-06 Arip Iman Santoso 

7 U-07 Asthika Mentari Wiliyati 

8 U-08 Clarissa Vinka Bella Hidayat 

9 U-09 Dea Ayu Lestari 

10 U-10 Dexa Dimas Oktafianto 

11 U-11 Elvira Novitasari 

12 U-12 Ezki Raisafriadi 

13 U-13 Fadhiilah Putri Kusuma 

14 U-14 Febiliana Sahra Darista 

15 U-15 Fuji Adhi Nugroho 

16 U-16 Ibnul Manaf 

17 U-17 Ilham Bagus Effendi 

18 U-18 Indra Pramudya Restu Putra 

19 U-19 Ivanda Indrawati 

20 U-20 Kholif Koes Arianto 

21 U-21 Leila Widya Mayasari 

22 U-22 Madaresty Nur Chandra Dewi 

23 U-23 Muhamad Qorik Saputra 

24 U-24 Muhammad Fadhlun Jira 

25 U-25 Muhammad Nur Haztinanto 

26 U-26 Nike Ariani 

27 U-27 Putri Oktafina 

28 U-28 Rifkah Putri Syampuri 

29 U-29 Riskika Adhitama Putri 

30 U-30 Tegar Tri Laksono 

31 U-31 Wildanum Mukholadun E P S 

32 U-32 Yohan Yaya Dwi Hamsyah 
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Lampiran 4 

DATA  AWAL  

NILAI UAS SEMESTER GASAL KELAS VII SMP N 11 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

KELAS EKPERIMEN  (VII G) KELAS KONTROL  (VII H) 

NO KODE NILAI NO KODE NILAI 

1 E-01 65 1 K-01 73 

2 E-02 80 2 K-02 70 

3 E-03 60 3 K-03 83 

4 E-04 90 4 K-04 65 

5 E-05 43 5 K-05 60 

6 E-06 83 6 K-06 53 

7 E-07 58 7 K-07 65 

8 E-08 70 8 K-08 65 

9 E-09 58 9 K-09 73 

10 E-10 75 10 K-10 83 

11 E-11 70 11 K-11 53 

12 E-12 65 12 K-12 85 

13 E-13 75 13 K-13 75 

14 E-14 65 14 K-14 63 

15 E-15 63 15 K-15 45 

16 E-16 55 16 K-16 75 

17 E-17 88 17 K-17 58 

18 E-18 88 18 K-18 85 

19 E-19 65 19 K-19 50 

20 E-20 80 20 K-20 73 

21 E-21 70 21 K-21 78 

22 E-22 90 22 K-22 83 

23 E-23 73 23 K-23 78 

24 E-24 80 24 K-24 80 

25 E-25 80 25 K-25 53 

26 E-26 73 26 K-26 68 

27 E-27 88 27 K-27 73 

28 E-28 80 28 K-28 63 

29 E-29 75 29 K-29 60 

30 E-30 63 30 K-30 68 

31 E-31 78 31 K-31 60 
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Lampiran 5 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

    ∑
       

 

  

 
    

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika   
hitung     

tabel, dengan    tabel =            
        . 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksium  = 90 Panjang kelas  =  8 

Nilai Minimum   = 43  Rata-rata         = 72,5  

Rentang     = 47 s = 11,47705 

Banyak Kelas       = 6 n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi-Mean Z Peluang Z Luas Kelas Ei Oi X^2 

43 - 50 42,5 -29,9516 -2,61 0,4955 0,0234 0,7243 1 0,10493 

51 - 58 50,5 -21,9516 -1,91 0,4721 0,0842 2,6093 3 0,05851 

59 - 66 58,5 -13,9516 -1,22 0,3879 0,1900 5,8889 7 0,20964 

67 - 74 66,5 -5,9516 -0,52 0,1980 0,1271 3,9414 5 0,28431 

75 - 82 74,5 2,0484 0,18 0,0708 0,2385 7,3944 9 0,34864 

83 - 90 82,5 10,0484 0,88 0,3094 0,1327 4,1148 6 0,86371 

      90,5 18,0484 1,57 0,4421         

                  31 1,8697 

Untuk        dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2 

tabel = 7,815.   

 

 

 

Karena     hitung      tabel yaitu 1,8697    7,815, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal.

𝑥   𝛼  𝑘   
  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,815 1,8697 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Lampiran 6 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

    ∑
       

 

  

 
    

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika   
hitung     

tabel, dengan    tabel =            
        . 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksium  = 85 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 45  Rata-rata         = 68,3  

Rentang     = 40 s = 11,09645 

Banyak Kelas       = 6 n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi-Mean Z 

Peluang 

Z 

Luas 

Kelas 
Ei Oi X^2 

45 - 51 44,5 -23,7581 -2,14 0,4839 0,0494 1,5301 2 0,14429 

52 - 58 51,5 -16,7581 -1,51 0,4345 0,1241 3,8472 4 0,00607 

59 - 65 58,5 -9,7581 -0,88 0,3104 0,2123 6,5800 8 0,30646 

66 - 72 65,5 -2,7581 -0,25 0,0981 0,0507 1,5725 3 1,29588 

73 - 79 72,5 4,2419 0,38 0,1489 0,1956 6,0643 8 0,61784 

80 - 86 79,5 11,2419 1,01 0,3445 0,1054 3,2677 6 2,28463 

      86,5 18,2419 1,64 0,4499         

                  31 4,6552 

Untuk        dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2 

tabel = 7,815.   

 

 

Karena     hitung      tabel yaitu 4,655    7,815, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal.

𝑥   𝛼  𝑘   
  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,815 4,655 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Lampiran 7 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

H0:   
    

  (varians homogen) 

H1:   
    

  (varians tidak homogen)  

Rumus yang digunakan: 

  
                

                
 

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika     

 
            

. 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Jumlah 2116 2246 

n 31 31 

rata-rata 68,26 72,45 

var 123,131 131,723 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  
       

       
      

Pada α = 5% dengan: 

dk pembilang = n1 – 1 = 31 -1 = 30 

dk penyebut   = n2 – 1 = 31 -1 = 30 

Ftabel = 1,84 

 

 

 

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

homogen.

𝐹 
 
𝛼 𝑛    𝑛    

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

     

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

     



88 
 

 

Lampiran 8 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL 

 

 

 

 

 

 

dengan  

Kriteria Pengujian: 

Ho diterima apabila - ttabel < thitung < ttabel, dengan ttabel =  
    

 

 
          

. 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 

Kelas 

Eksperimen  
Kelas 

Kontrol 

Jumlah 2246 Jumlah 2116 

n1 31 n2 31 

  ̅̅̅ 72,45   ̅̅ ̅ 68,26 

s1 11,48 s2 11,10 

  
  131,72   

  123,12 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  
           

     √
 
   

 
  

 

        

Pada α = 5% dengan dk = n1 + n2 - 2 = 31 + 31 - 2 = 60 

ttabel = 2,0

 

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

s
2
 127,43 

s 11,29 

 

  

Daerah  

penerimaan Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

 𝑡
    

 
 
𝛼 𝑛  𝑛    

 𝑡
    

 
 
𝛼 𝑛  𝑛    

 

Daerah penolakan 

Ho 
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Jelas bahwa -2,00 < 1,46 < 2,00, maka    diterima. 

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

perlakuan. 

 

 

Daerah  

penerimaan Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

           

Daerah penolakan 

Ho 
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KISI – KISI SOAL TES UJI COBA 

Sekolah   : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Materi   : Persegipanjang, jajargenjang, dan belahketupat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Jumlah Soal  : 10 soal 

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

Kompetensi Dasar: 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek yang 

dinilai 
No. soal 

Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Persegipanjang 

 

 

 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas persegipanjang. 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

persegipanjang dalam pemecahan 

masalah. 

Pemecahan 

Masalah 

1 dan 2 

 

Uraian 16 menit 

 

La
m

p
ira

n
 9

 

9
0 
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 Peserta didik dapat menghitung luas 

persegipanjang dan  biaya yang 

diperlukan dalam suatu masalah. 

Pemecahan 

Masalah 

3 Uraian 8 menit 

Jajargenjang Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas jajargenjang. 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

jajargenjang dan biaya yang diperlukan 

dalam suatu masalah.  

Pemecahan 

masalah 

4 Uraian 8 menit 

Peserta didik dapat menghitung alas dan 

tinggi jajargenjang jika diketahui 

perbandingan sisi dan luas jajargenjang. 

Pemecahan 

masalah 

 

5 dan 6 

 

Uraian 

 

16 menit 

 

Belahketupat Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas belahketupat 

Peserta didik dapat menghitung biaya 

yang diperlukan untuk hiasan pilar 

berbentuk belahketupat jika diketahui 

diagonalnya serta berat per     dan 

harga per gram nya. 

Pemecahan 

masalah 

7 Uraian 8 menit 

9
1 
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Peserta didik dapat menghitung diagonal 

belahketupat jika diketahui luas 

belahketupat dan salah satu 

diagonalnya. 

Pemecahan 

masalah 

8 dan 10 Uraian 16 menit 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

belahketupat dan banyak bahan yang 

diperlukan. 

Pemecahan 

masalah 

9 Uraian 8 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
2
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Lampiran 10 

SOAL UJICOBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

PERSEGIPANJANG,  JAJARGENJANG DAN BELAHKETUPAT 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu        : 2 x 40 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. 

SOAL 

1. Sebuah taman Pak Deni berbentuk persegipanjang berukuran panjang adalah 

8 m dan lebarnya belum diketahui. Di sekeliling taman Pak Deni terdapat 14 

tiang lampu dengan jarak masing-masing 2 m. Berapakah luas taman milik 

Pak Deni? 

2. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan bola yang berbentuk 

persegipanjang. Lapangan tersebut berukuran  90 m x  60 m. Setiap 1 menit 

anak tersebut dapat menempuh jarak 100 m. Berapa menit waktu yang 

diperlukan anak tersebut untuk mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali 

putaran? 

3. Pak Riki memiliki sebuah tambak ikan berbentuk persegipanjang. Panjang 

tambak adalah 20 meter dan lebarnya 18 meter. Dalam sebulan, biaya 
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pemeliharaan dan pakan ikan setiap 1 m
2
 adalah Rp 5.000,00. Berapa biaya 

pemeliharaan dan pakan ikan selama 6 bulan? 

4. Sebuah lahan parkir tempat perbelanjaan berbentuk jajargenjang. Panjang dua 

sisi yang berdekatan adalah 36 m dan 24 m. Sekeliling lahan parkir tempat 

perbelanjaan tersebut akan dipasang pagar. Biaya pembuatan pagar Rp 

30.000,00/meter. Jika pemasangan pagar harus dikerjakan selama 3 hari dan 

upah tukang Rp. 40.000,00/hari, berapakah total biaya yang diperlukan untuk 

pemasangan pagar tersebut? 

5. Suatu jajargenjang ABCD seperti gambar di bawah, panjang AB = 15 cm, 

luas AOB = 45 cm
2
, dan perbandingan OF : CE = 2 : 4. Tentukan tinggi dan 

luas jajargenjang ABCD! 

 

 

 

6. Pak Reza mempunyai sebidang tanah berbentuk jajargenjang dengan luas 240 

m
2 

. Perbandingan panjang tanah dari utara ke selatan dengan dari barat ke 

timur adalah 3:5. Berapa meter panjang tanah Pak Reza masing-masing dari 

utara ke selatan dan dari barat ke timur? 

7. Suatu hiasan pilar istana terbuat dari lempengan emas murni berbentuk 

belahketupat yang panjang diagonalnya 8 cm dan 6 cm. Pilar tersebut dihiasi 

oleh 5 lempengan emas. Tiap       lempengan emas, beratnya 1,5 gram. 

Tentukan: 

a. berat emas yang menghiasi pilar tersebut  

b. biaya yang diperlukan untuk menghias pilar tersebut (harga emas tiap 

gram adalah Rp.200.000,00) 

8. Pak Tedi ingin memperindah lantai rumahnya seluas 30 m
2
 dengan 

memasang keramik. Setelah melihat katalog, akhirnya Pak tedi memilih 

keramik berbentuk belahketupat dengan panjang salah satu diagonalnya 30 

cm. Jika keramik yang dibutuhkan sebanyak 1000 buah, berapa panjang 

diagonal II dari keramik tersebut? 

D 

A F B 

C 

E 

O 
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9. Wendi mempunyai kawat dengan panjang 19 m. Kawat tersebut akan 

digunakan untuk membuat belahketupat dengan ukuran panjang sisi 10 cm. 

Tentukan: 

a. berapa banyak belahketupat maksimal yang dapat dibuat Wendi? 

b. apabila kawat tersebut mempunyai sisa, berapakah panjang kawat yang 

tersisa? 

10. Panjang diagonal-diagonal suatu belahketupat diketahui berturut-turut 18 cm 

dan (2x + 3) cm. Jika luas belahketupat tersebut 81 cm
2
, tentukan panjang 

diagonal yang kedua! 
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Lampiran 11 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui :   

Taman persegipanjang 

panjang = 8 m 

sekeliling taman terdapat 14 tiang lampu dengan jarak 2 m 

Ditanya: luas taman milik Pak Budi 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut. 

1. Keliling taman = jumlah tiang x jarak antar tiang 

2. Menentukan ukuran lebar taman dari keliling 

3. Menghitung luas taman 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling taman = jumlah tiang x jarak antar tiang 

      

    

Lebar taman    
                        

          

         
      

     

Luas taman      
     

    

4 

Melihat kembali 

Jadi luas taman milik Pak Budi 48 m
2 2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui:  

lapangan bola berbentuk persegi panjang; 

panjang = 90 m dan lebar = 60 m; 

anak mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran; 

setiap 1 menit anak tersebut dapat menempuh jarak 100 m. 

Ditanya: hitunglah waktu yang ditempuh untuk mengelilingi 

lapangan  sebanyak 3 kali putaran! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Sketsa gambar: 

 

 

 

 

2 

90 m 

60 m 

D C 

B A 
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2. Menghitung keliling lapangan = keliling persegi panjang = 2 

(p + l) ; 

3. Menghitung jarak yang ditempuh = keliling lapangan x 

banyaknya putaran; 

4.                                  
                   

                
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

keliling lapangan = keliling persegi panjang 

= 2 (p + l) 

= 2 (90 + 60)  

= 300 

jarak yang ditempuh = keliling lapangan  x banyaknya putaran 

                = 300 x 3 

                = 900 

waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan 3 kali  

 
                   

                
 

    

    
   

4 

Melihat kembali 

Jadi waktu yang diperlukan anak tersebut untuk mengelilingi 

lapangan sebanyak 3 kali putaran adalah 9 menit. 

2 

 Total Skor 10 

3 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Tambak: p = 20 m, l = 18 m; 

Biaya sebulan: Rp 5.000,00/m
2
;
 
 

Ditanya: 

 Biaya pemeliharaan selama 6 bulan 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

2.                                                 ; 
3. Menghitung biaya pemeliharaan tambak  

= Luas x biaya sebulan x lama  

 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas tambak = p x l = 20 x 18 = 360 m
2
; 

Biaya pemeliharaan = Luas x biaya sebulan x lama panen 

= 360 x 5000 x 6 

= Rp 10.800.000,00 

4 

20 m 

18 m 

D C 

B A 
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Melihat kembali 

Jadi biaya pemeliharaan dan pakan selama 6 bulan Rp 10.800.000,00 
2 

 Total Skor 10 

4 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Parkir jajargenjang: p = 36 m, q = 24 m;  

Dipasang pagar di sekelilingya 

Biaya pagar = Rp 30.000,00/m; 

Lama pemasangan = 3 hari 

Biaya tukang = Rp 40.000,00/hari 

Ditanya:total biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut. 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung keliling parkir = keliling jajargenjang = 2 (p + q) ; 

2.                                         ; 
3. Menghitung biaya tukang 

4. Menghitung total biaya 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling parkir = 2 (p + q)=2(36+24)=2(60)=120 

Biaya pemasangan pagar = keliling parkir x biaya  

                                         = 120 x 30000 = 3.600.000 

Biaya tukang = 3 x 40000=120.000 

Total biaya = 3.600.000 + 120.000 = 3.720.000 

4 

Melihat kembali 

Jadi total biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut 

adalah Rp 3.720.000,00. 

2 

 Total Skor 10 

5 

Memahami masalah 

Diketahui: 

jajargenjang: AB = 15 cm, AOB = 45 cm
2
, OF : CE = 2 : 4 

Ditengah dibangun kolam jajargenjang: a = 24 m, t = 7 m, q = 8 m 

Ditanya: tinggi dan luas jajargenjang 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

2.                       
3. Menghitung tinggi jajargenjang = panjang CE 

4. Menghitung luas jajargenjang 

 

 

 

2 

 

D 

A F B 

C 

E 

O 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas AOB  
 

 
     

Luas AOB        

   
 

 
       

         

     

   
 

 
   

    

Luas jajargenjang      

       

      

    

4 

Melihat kembali 

Jadi tinggi jajargenjang = 6 cm dan luasnya 90 cm
2
. 

 

2 

 Total Skor 10 

6 

Memahami masalah 

Diketahui: 

jajargenjang 

alas:tinggi = 3:5 

Luas = 240 cm
2
 

Ditanya: tentukan alas dan tinggi 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai x 

2. Menghitung alas dan tinggi 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Misal : alas =    

tinggi =    

Luas jajargenjang      

          

          

      

    
 

 

4 

5x 

3x 
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alas     

     

    

tinggi     

     

    

Melihat kembali 

Jadi alas dan tinggi jajargenjang adalah 12 cm dan 20 cm. 
 

 Total Skor 10 

7 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Lempengan emas belahketupat:   =8 cm;   = 6 cm;
 

Berat lempengan = 1,5 gr/cm
2
; 

Banyak lempengan = 5 buah; 

Harga emas = Rp 200.000,00/gr; 

Ditanya: 

a. Berat emas yang menghias pilar 

b. Biaya yang diperlukan menghias pilar 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung luas hiasan  

2. Menghitung berat emas 

3. Menghitung biaya yangdiperlukan 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas hiasan    
 

 
       

   
 

 
     

     

Berat emas          

     

Biaya yang diperlukan              

            

4 

Melihat kembali 

Jadi: a. berat emas yang menghias pilar 180 gram 

b. biaya yang diperlukan menghias pilar Rp 36.000.000,00 

 

2 

 Total Skor 10 

8 

Memahami masalah 

Diketahui : luas lantai = 30 m
2
 = 300.000 cm

2 

                           ; banyak keramik 1000 buah 

Ditanya: diagonal II (  ) 

2 
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Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menentukan luas keramik 

2. Menghitung nilai     

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

                    
       

    
     

Luas  
 

 
       

    
 

 
       

         

      

4 

Melihat kembali 

Jadi, panjang diagonal II keramik tersebut adalah 20 cm. 2 

 Total Skor 10 

9 

Memahami masalah 

Diketahui: 

 Kawat panjang = 19 m 

Belah ketupat sisi = 10 cm 

Ditanya: 

a. Banyak belah ketupat maksimal yang dapat dibuat 

b. sisa kawat  

1 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan keliling belah ketupat 

2. Menghitung banyak belah ketupat maksimal yang dapat dibuat 

3. Menghitung sisa kawat 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling belah ketupat      

      

    
 

Banyak belah ketupat  
    

  
 

      

    

Sisa kawat               
           

    

6 
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Melihat kembali 

Jadi: a. banyak belah ketupat maksimum yang dapat dibentuk 47 

buah. 

b. sisa kawat adalah 20 cm 

1 

 Total Skor 10 

10 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Belah ketupat, d1 = 18 cm, d2 = (2x+3) 

Luas = 81 cm
2
 

Ditanya: panjang diagonal kedua 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan nilai x dari luas belah ketupat 

2. Menghitung panjang diagonal kedua 

 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas belah ketupat  
 

 
       

   
 

 
           

          

       

    

        

       

     

   

4 

Melihat kembali 

Jadi panjang diagonal kedua adalah 9 cm. 
2 

 Total Skor 10 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI UJI COBA 

NO KODE SISWA NILAI 

1 U-01 72 

2 U-02 54 

3 U-03 74 

4 U-04 73 

5 U-05 73 

6 U-06 76 

7 U-07 37 

8 U-08 51 

9 U-09 60 

10 U-10 32 

11 U-11 48 

12 U-12 56 

13 U-13 52 

14 U-14 52 

15 U-15 34 

16 U-16 49 

17 U-17 75 

18 U-18 48 

19 U-19 28 

20 U-20 46 

21 U-21 29 

22 U-22 71 

23 U-23 78 

24 U-24 51 

25 U-25 59 

26 U-26 30 

27 U-27 70 

28 U-28 48 

29 U-29 36 

30 U-30 62 

31 U-31 56 

32 U-32 36 

  



 

 

 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

             

NO KODE SISWA 
  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 U-23 10 10 10 10 4 8 9 2 5 10 78 

2 U-06 10 10 10 10 3 8 6 3 6 10 76 

3 U-17 8 10 9 10 0 8 8 4 10 8 75 

4 U-03 10 10 10 10 3 6 8 3 4 10 74 

5 U-04 8 10 10 10 4 6 8 3 6 8 73 

6 U-05 10 10 10 8 2 9 8 0 6 10 73 

7 U-01 8 10 10 10 0 8 7 2 7 10 72 

8 U-22 9 2 10 10 4 10 9 2 6 9 71 

9 U-27 10 8 8 10 0 10 6 1 7 10 70 

10 U-30 10 10 6 9 1 4 10 1 1 10 62 

11 U-09 10 3 10 10 2 7 10 0 0 8 60 

12 U-25 10 10 7 8 2 6 8 2 0 6 59 

13 U-31 6 10 4 10 3 4 7 2 4 6 56 

14 U-12 6 10 10 4 4 8 5 2 0 7 56 

15 U-02 6 3 8 10 2 8 7 0 2 8 54 

16 U-14 8 10 2 8 2 6 9 3 1 3 52 

17 U-13 4 10 8 4 3 3 8 5 2 5 52 

18 U-08 8 8 4 8 2 6 6 1 1 7 51 

19 U-24 6 2 3 10 4 8 7 5 3 3 51 

La
m

p
ira

n
 1

3
 

1
03

 



 

 

20 U-16 8 8 6 7 3 7 3 2 1 4 49 

21 U-11 6 4 5 8 2 7 6 4 0 6 48 

22 U-28 2 8 8 6 2 6 6 4 0 6 48 

23 U-18 3 10 4 10 4 6 4 3 0 4 48 

24 U-20 6 6 10 6 2 8 3 0 3 2 46 

25 U-07 6 4 6 3 0 4 3 2 3 6 37 

26 U-29 4 4 8 3 2 1 6 0 4 4 36 

27 U-32 4 2 3 6 4 3 8 1 1 4 36 

28 U-15 3 2 3 6 0 6 2 2 4 6 34 

29 U-10 6 2 2 2 2 4 0 6 2 6 32 

30 U-26 3 2 8 3 3 5 3 1 2 0 30 

31 U-21 4 3 3 3 1 3 2 1 3 6 29 

32 U-19 3 2 6 2 2 3 4 2 0 4 28 

V
al

id
it

as
 

∑  215 213 221 234 65 196 196 69 94 206 
 

 ∑    2304 29584 42849 31329 19600 30976 38025 82944 8100 47961 
 

∑  1716 

 ∑    2944656 

∑   12543 12557 12732 13677 3718 11233 11366 3928 5767 12041  

∑   1657 1795 1775 1970 216 1354 1404 225 488 1550  

∑   99562 

    0,80 0,67 0,64 0,81 0,29 0,67 0,89 0,30 0,57 0,77  

       0.349 

Kriteria  Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 

Valid Valid 
Tidak 
Valid 

Valid Valid  

1
04

 



 

 

,R
e

lia
b

ili
ta

s 

    6,64 11,79 7,77 8,09 2,62 4,80 6,36 2,38 6,62 7,00 
 ∑      64,07 

    235,67 

       0.349 

    0,81 

Karena r11 > r tabel maka soal itu reliabel 

Ti
n

gk
at

 
K

e
su

ka
ra

n
 Rata-Rata 6,72 6,66 6,91 7,31 2,25 6,13 6,13 2,16 2,94 6,44 

  

Tingkat 
Kesukaran 

0,67 0,67 0,69 0,73 0,23 0,61 0,61 0,22 0,29 0,64 

Interpretasi Sedang Sedang Sedang Mudah Sukar Sedang Sedang Sukar Sukar Sedang 

D
ay

a 
B

e
d

a 

 ̅   9,22 8,89 9,67 9,78 2,22 8,11 7,67 2,22 6,33 9,44 

 

 ̅   4,33 3,00 5,44 3,78 1,78 4,11 3,44 1,67 2,44 4,22 

Daya Beda 0,49 0,59 0,42 0,60 0,04 0,40 0,42 0,06 0,39 0,52 

Interpretasi 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Kurang 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Kurang 

Baik 
Baik Sangat 

Baik 

 

 
 

 

 

 

 

 

1
05
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Lampiran 14 

REKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA  

TES PEMECAHAN MASALAH 

 

 

Butir 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Keputusan 

Rxy Kriteria Rhitung Kriteria P Kriteria DP Kriteria dipakai 

1 
0,80 

Valid 

0.81 
Sangat 

tinggi 

0,67 Sedang 0,49 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

2 
0,67 

Valid 0,67 Sedang 0,59 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

3 
0,64 

Valid 0,69 Sedang 0,42 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

4 
0,81 

Valid 0,73 Mudah 0,60 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

5 
0,29 

Tidak 

Valid 
0,23 Sukar 0,04 Jelek 

Tidak 

Dipakai 

6 
0,67 

Valid 0,61 Sedang 0,40 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

7 
0,69 

Valid 0,61 Sedang 0,42 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

8 
0,30 

Tidak 

Valid 
0,22 Sukar 0,06 Jelek 

Tidak 

Dipakai 

9 0,57 Valid 0,29 Sukar 0,39 Baik Dipakai 

10 
0,77 

Valid 0,64 Sedang 0,52 
Sangat 

Baik 
Dipakai 
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Lampiran 15 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑    }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    :  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua  

 variabel yang dikorelasikan 

   :  banyaknya subjek uji yang diteliti 

∑  :  jumlah skor item 

∑  : jumlah skor total 

∑   : jumlah kuadrat skor item 

∑   : jumlah kuadrat skor total 

∑   : jumlah skor item 

 

Kriteria: 

Hasil     dikonsultasikan dengan   tabel product moment dengan     , jika 

           , maka alat ukur dikatakan valid   

 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 1. 
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No 
Kode 

Siswa 
             

1 U-01 8 72 64 5184 576 

2 U-02 6 54 36 2916 324 

3 U-03 10 74 100 5476 740 

4 U-04 8 73 64 5329 584 

5 U-05 10 73 100 5329 730 

6 U-06 10 76 100 5776 760 

7 U-07 6 37 36 1369 222 

8 U-08 8 51 64 2601 408 

9 U-09 10 60 100 3600 600 

10 U-10 6 32 36 1024 192 

11 U-11 6 48 36 2304 288 

12 U-12 6 56 36 3136 336 

13 U-13 4 52 16 2704 208 

14 U-14 8 52 64 2704 416 

15 U-15 3 34 9 1156 102 

16 U-16 8 49 64 2401 392 

17 U-17 8 75 64 5625 600 

18 U-18 3 48 9 2304 144 

19 U-19 3 28 9 784 84 

20 U-20 6 46 36 2116 276 

21 U-21 4 29 16 841 116 

22 U-22 9 71 81 5041 639 

23 U-23 10 78 100 6084 780 

24 U-24 6 51 36 2601 306 

25 U-25 10 59 100 3481 590 

26 U-26 3 30 9 900 90 

27 U-27 10 70 100 4900 700 

28 U-28 2 48 4 2304 96 

29 U-29 4 36 16 1296 144 

30 U-30 10 62 100 3844 620 

31 U-31 6 56 36 3136 336 

32 U-32 4 36 16 1296 144 

 

Jumlah 215 1716 1657 99562 12543 

 

Jumlah 

kuadrat 
46225 2944656    
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Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑    }{ ∑    ∑   }
 

 
                       

√{                }{                 }
 

 
             

√{           }{               }
 

 
     

√              
 

      

Pada taraf nyata    dan      diperoleh               Karena             

maka butir soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 16 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

 

Rumus: 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan: 

    : reliabilitas yang dicari 

   : banyaknya item 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

  
  : varians total 

 

Dengan rumus varians     : 

   
∑   

 ∑   

 
 

 

Keterangan:  

X : skor tiap-tiap item 

N : jumlah peserta tes 

 

Kriteria: 

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 item tes yang diujicobakan reliabel. 
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Perhitungan: 

No Kode  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 

1 U-01 8 10 10 10 0 8 7 2 7 10 72 

2 U-02 6 3 8 10 2 8 7 0 2 8 54 

3 U-03 10 10 10 10 3 6 8 3 4 10 74 

4 U-04 8 10 10 10 4 6 8 3 6 8 73 

5 U-05 10 10 10 8 2 9 8 0 6 10 73 

6 U-06 10 10 10 10 3 8 6 3 6 10 76 

7 U-07 6 4 6 3 0 4 3 2 3 6 37 

8 U-08 8 8 4 8 2 6 6 1 1 7 51 

9 U-09 10 3 10 10 2 7 10 0 0 8 60 

10 U-10 6 2 2 2 2 4 0 6 2 6 32 

11 U-11 6 4 5 8 2 7 6 4 0 6 48 

12 U-12 6 10 10 4 4 8 5 2 0 7 56 

13 U-13 4 10 8 4 3 3 8 5 2 5 52 

14 U-14 8 10 2 8 2 6 9 3 1 3 52 

15 U-15 3 2 3 6 0 6 2 2 4 6 34 

16 U-16 8 8 6 7 3 7 3 2 1 4 49 

17 U-17 8 10 9 10 0 8 8 4 10 8 75 

18 U-18 3 10 4 10 4 6 4 3 0 4 48 

19 U-19 3 2 6 2 2 3 4 2 0 4 28 

20 U-20 6 6 10 6 2 8 3 0 3 2 46 

21 U-21 4 3 3 3 1 3 2 1 3 6 29 

22 U-22 9 2 10 10 4 10 9 2 6 9 71 

23 U-23 10 10 10 10 4 8 9 2 5 10 78 

24 U-24 6 2 3 10 4 8 7 5 3 3 51 

25 U-25 10 10 7 8 2 6 8 2 0 6 59 

26 U-26 3 2 8 3 3 5 3 1 2 0 30 

27 U-27 10 8 8 10 0 10 6 1 7 10 70 

28 U-28 2 8 8 6 2 6 6 4 0 6 48 

29 U-29 4 4 8 3 2 1 6 0 4 4 36 

30 U-30 10 10 6 9 1 4 10 1 1 10 62 

31 U-31 6 10 4 10 3 4 7 2 4 6 56 

32 U-32 4 2 3 6 4 3 8 1 1 4 36 

            

1716 

 

jml xi 215 213 221 234 65 196 196 69 94 206 

 

 

(Jml 

xi)^2 46225 45369 48841 54756 4225 38416 38416 4761 8836 42436 

 

 

jml 

xi^2 
1657 1795 1775 1970 216 1354 1404 225 488 1550 
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Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
 

            

  
      

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
 

            

  
       

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai ∑  
        

∑  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
      

       
  

  
 

             

  
        

Jadi, 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

) 

 (
  

    
) (  

     

      
) 

 (
  

 
) (  

     

      
) 

 (
  

 
)         

      

Berdasarkan tabel kriteria reliabilitas di atas, maka dapat dikatakan bahwa soal 

tersebut reliabel.  
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Lampiran 17 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

                  
    

                             
 

Dengan rumus mean: 

     
                                 

                               
 

Kriteria: 

Tabel 3.6 Kriteria Taraf Kesukaran 

TK Keterangan 

          Soal sukar 

           Soal sedang 

            Soal sukar 

Perhitungan: 

No Kode Siswa Butir 1 

1 U-01 8 

2 U-02 6 

3 U-03 10 

4 U-04 8 

5 U-05 10 

6 U-06 10 

7 U-07 6 

8 U-08 8 

9 U-09 10 

10 U-10 6 

11 U-11 6 

12 U-12 6 

13 U-13 4 

14 U-14 8 

15 U-15 3 

16 U-16 8 

17 U-17 8 

18 U-18 3 
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Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

     
                                 

                               
 

 
   

  
 

      

   
    

                             
 

 
    

  
 

      

Karena        , maka berdasarkan tabel Kriteria Taraf Kesukaran, butir 

nomor 1 taraf kesukarannya sedang. 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

No Kode Siswa Butir 1 

19 U-19 3 

20 U-20 6 

21 U-21 4 

22 U-22 9 

23 U-23 10 

24 U-24 6 

25 U-25 10 

26 U-26 3 

27 U-27 10 

28 U-28 2 

29 U-29 4 

30 U-30 10 

31 U-31 6 

32 U-32 4 

 

Jumlah 215 

 

Mean 6,72 

 

Skor maks 10 

 
TK 0,67 
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Lampiran 18 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

    
                                      

                  
 

 

Kriteria: 

Tabel 3.7 Kriteria Daya Pembeda 

DP Keterangan 

19,0Dp  Kurang Baik 

29,020,0  Dp  Cukup 

39,030,0  Dp  Baik 

40,0Dp  Sangat Baik 

 

Perhitungan: 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No. Kode Nilai No. Kode Nilai 

1 U-23 10 1 U-20 6 

2 U-06 10 2 U-07 6 

3 U-17 8 3 U-29 4 

4 U-03 10 4 U-32 4 

5 U-04 8 5 U-15 3 

6 U-05 10 6 U-10 6 

7 U-01 8 7 U-26 3 

8 U-22 9 8 U-21 4 

9 U-27 10 9 U-19 3 

Mean Kelompok Atas 
9,22 

Mean Kelompok 

Bawah 
4,33 

 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, soal nomor 1 termasuk kategori sangat baik. 

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 1 
KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 

persegi 

panjang 

Kegiatan Pendahuluan 

Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan serta menggunakan 

rumus keliling dan luas persegi panjang 

untuk memecahkan masalah melalui model 

pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga. 

a. Tahap Assurance 

Peserta didik diberi motivasi pentingnya 

mempelajari materi persegi panjang  untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

b. Tahap Relevance 

Guru memberikan informasi kompetensi 

yang akan dicapai. 

Guru memberikan prasyarat mengenai 

pengertian dan sifat-sifat persegi panjang 

melalui tanya jawab. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi keliling dan 

luas persegi panjang. 

Guru mengelompokkan peserta didik 

secara heterogen. 

c. Tahap Interest 

Peserta didik berdiskusi kelompok 

menemukan rumus keliling dan luas 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menurunkan rumus 

keliling dan luas 

persegi panjang. 

2. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

persegi panjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian Ayah membeli 

sebidang tanah 

yang berbentuk 

persegipanjang 

dengan ukuran 30 

m dan lebar 20 m. 

Jika harga tiap    

tanah adalah 

Rp250.000,00 

maka berapakah 

uang yang harus 

dibayarkan ayah 

untuk membeli 

tanah tersebut? 

 

2 x 40 
menit. 

Sumber: 

Nuharini D. & 

T. Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP dan 

Mts (BSE). 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

 Alat peraga 

 LKPD 

 White board 

dan spidol. 

L
a

m
p

ira
n
 1

9
 

1
1
7
 



 

 

persegi panjang dengan alat peraga. 

d. Tahap Assessment 

Guru memberikan soal kemampuan 

pemecahan masalah. 

e. Tahap Satisfaction 

Guru memberikan penghargaan kepada 

peserta didik yang bersedia maju ke depan 

kelas mengerjakan soal. 

Guru mengadakan kuis yang dikerjakan 

individu. 

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. 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

                

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 

 

1
1
8
 



 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 2 
(Kelas Eksperimen) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 serta menggunakan 

rumus keliling dan luas jajargenjang 

untuk memecahkan masalah melalui 

model pembelajaran ARIAS berbantuan 

alat peraga. 

f. Tahap Assurance 

Peserta didik diberi motivasi pentingnya 

mempelajari materi jajargenjang  untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

g. Tahap Relevance 

Guru memberikan informasi kompetensi 

yang akan dicapai. 

Guru memberikan prasyarat mengenai 

pengertian dan sifat-sifat jajargenjang 

melalui tanya jawab. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi keliling dan 

luas jajargenjang. 

Guru mengelompokkan peserta didik 

secara heterogen. 

h. Tahap Interest 

Peserta didik berdiskusi kelompok 

menemukan rumus keliling dan luas 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

3. Menurunkan rumus 

keliling dan luas 

jajargenjang. 

4. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

jajargenjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian Anton akan 

memagari taman 

rumahnya. Bentuk 

taman tampak pada 

gambar di bawah 

ini. Berapa biaya 

yang diperlukan 

Anton jika biaya 

pagar Rp. 

75.000,00 tiap 

meter.  

 

 

 

2 x 40 

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: 

 Alat peraga 

 LKPD 

  White 

board dan 

spidol. 

5 m 

12 3 

m 

L
a
m

p
ira

n
 2

0
 

1
1
9
 



 

 

jajargenjang dengan alat peraga. 

i. Tahap Assessment 

Guru memberikan soal kemampuan 

pemecahan masalah. 

j. Tahap Satisfaction 

Guru memberikan penghargaan kepada 

peserta didik yang bersedia maju ke 

depan kelas mengerjakan soal. 

Guru mengadakan kuis yang dikerjakan 

individu. 

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. 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

                

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 

 

1
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0
 



 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 3 
(Kelas Eksperimen) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 serta menggunakan 

rumus keliling dan luas belah ketupat 

untuk memecahkan masalah melalui 

model pembelajaran ARIAS berbantuan 

alat peraga. 

k. Tahap Assurance 

Peserta didik diberi motivasi pentingnya 

mempelajari materi belah ketupat  untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

l. Tahap Relevance 

Guru memberikan informasi kompetensi 

yang akan dicapai. 

Guru memberikan prasyarat mengenai 

pengertian dan sifat-sifat belah ketupat 

melalui tanya jawab. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan materi keliling dan 

luas belah ketupat. 

Guru mengelompokkan peserta didik 

secara heterogen. 

m. Tahap Interest 

Peserta didik berdiskusi kelompok 

menemukan rumus keliling dan luas 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

5. Menurunkan rumus 

keliling dan luas 

belah ketupat. 

6. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

belah ketupat. 

Tes 

tertulis 

Uraian Halaman rumah 

Andi yang 

berbentuk 

belahketupat 

ditanami rumput 

yang panjang 

diagonalnya 12 m 

dan 16 m. Harga 

rumput tiap m
2
 

adalah Rp 

20.000,00. Berapa 

biaya untuk 

pembelian rumput 

seluruhnya? 

 

2 x 40 

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: 

 Alat peraga 

 LKPD 

  White 

board dan 

spidol. 

L
a

m
p

ira
n
 2

1
 

1
2
1
 



 

 

belah ketupat dengan alat peraga. 

n. Tahap Assessment 

Guru memberikan soal kemampuan 

pemecahan masalah. 

o. Tahap Satisfaction 

Guru memberikan penghargaan kepada 

peserta didik yang bersedia maju ke 

depan kelas mengerjakan soal. 

Guru mengadakan kuis yang dikerjakan 

individu. 

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. 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

                

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 

 



 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 1 
(Kelas Kontrol) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 

persegi 

panjang 

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 membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan luas 

persegi panjang. Guru menyampaikan 

materi rumus keliling dan luas persegi 

panjang dari hasil penggunaan alat peraga. 

Guru memberikan contoh soal pemecahan 

masalah . Guru memberikan soal latihan. 

Peserta didik maju mengerjakan latihan 

soal.  

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

7. Menurunkan rumus 

keliling dan luas 

persegi panjang. 

8. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

persegi panjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian Ayah membeli 

sebidang tanah 

yang berbentuk 

persegipanjang 

dengan ukuran 30 

m dan lebar 20 m. 

Jika harga tiap    

tanah adalah 

Rp250.000,00 maka 

berapakah uang 

yang harus 

dibayarkan ayah 

untuk membeli 

tanah tersebut? 

 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

Nuharini D. & 

T. Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP dan 

Mts (BSE). 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

 White board 

dan spidol. 

 LKPD 

L
a
m

p
ira

n
 2

2
 

1
2
3

 



 

 

dilaksanakan.. 

 

 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

               

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

               

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 
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PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 2 
(Kelas Kontrol) 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 

jajargenjan

g 

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 membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan luas 

jajargenjang. Guru menyampaikan materi 

rumus keliling dan luas jajargenjang dari 

hasil penggunaan alat peraga. Guru 

memberikan contoh soal pemecahan 

masalah . Guru memberikan soal latihan. 

Peserta didik maju mengerjakan latihan 

soal.  

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

9. Menurunkan rumus 

keliling dan luas 

jajargenjang. 

10. Menyelesaika

n masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

jajargenjang. 

Tes 

tertulis 

Uraian Anton akan 

memagari taman 

rumahnya. Bentuk 

taman tampak pada 

gambar di bawah 

ini. Berapa biaya 

yang diperlukan 

Anton jika biaya 

pagar Rp. 

75.000,00 tiap 

meter.  

 

 

 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

Nuharini D. & 

T. Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP dan 

Mts (BSE). 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

 White board 

dan spidol. 

 LKPD 

5 m 

12 3 

m 

L
a
m

p
ira

n
 2

3
 

1
2
5
 



 

 

dilaksanakan.. 

 

 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

               

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

                

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 

 



 

 

PENGGALAN SILABUS PERTEMUAN 3 
(Kelas Kontrol) 

 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

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 

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 membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan luas belah 

ketupat. Guru menyampaikan materi 

rumus keliling dan luas belah ketupat dari 

hasil penggunaan alat peraga. Guru 

memberikan contoh soal pemecahan 

masalah . Guru memberikan soal latihan. 

Peserta didik maju mengerjakan latihan 

soal.  

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dibimbing guru untuk 

menarik kesimpulan. Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

11. Menurunkan 

rumus keliling dan 

luas belah ketupat. 

12. Menyelesaika

n masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling dan luas 

belah ketupat. 

Tes 

tertulis 

Uraian Halaman rumah 

Andi yang 

berbentuk 

belahketupat 

ditanami rumput 

yang panjang 

diagonalnya 12 m 

dan 16 m. Harga 

rumput tiap m
2
 

adalah Rp 

20.000,00. Berapa 

biaya untuk 

pembelian rumput 

seluruhnya? 

 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

Nuharini D. & 

T. Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII SMP dan 

Mts (BSE). 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Alat: 

 White board 

dan spidol. 

 Alat peraga 

L
a
m

p
ira

n
 2

4
 

1
2
7
 



 

 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

 

 

 

Semarang,     April 2013 

          Guru Mata Pelajaran Matematika,          Peneliti, 

               

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd                Arum Wulandari 

                

                                 NIP. 196804211991032011                 NIM. 4101409090 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 1 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling persegi panjang. 

2. Menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

panjang. 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling persegi panjang. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas persegi panjang. 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Persegi Panjang 

 

 

 

 

 
A B 

C D 
 

𝑝 

𝑙 
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Gambar di atas menunjukkan persegi panjang ABCD dengan sisi AB, BC, CD dan 

AD. Keliling dari bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. Maka dapat 

disimpulkan secara umum bahwa keliling dari persegi panjang ABCD dengan AB = p 

(panjang), dan BC = l (lebar) adalah: 

K= 2( p + l ) atau K= 2p + 2l. 

2. Luas daerah persegi panjang 

Untuk menentukan luas daerah persegi panjang perhatikan gambar persegi panjang 

ABCD. Luas daerah persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi dengan sisi-

sisinya. Luas daerah dari persegi panjang ABCD= AB x CD .Dari uraian tersebut dapat 

juga dituliskan sebagai berikut L = p x l = pl. 

II. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Pada 

pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga. 

Tahap-tahap model pembelajaran ARIAS adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Assurance  

Menanamkan pada siswa gambaran diri positif terhadap diri sendiri. Membantu  

siswa  menyadari  kekuatan  dan  kelemahan diri (menumbuhkan rasa percaya diri). 

2)  Tahap Relevance 

Memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai. Mengemukakan   tujuan   

atau   manfaat   pelajaran   bagi kehidupan dan aktivitas siswa baik untuk masa 

sekarang maupun mendatang. 

3) Tahap Interest 

Memberi  kesempatan  siswa  untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran 

dan mengadakan variasi dalam pembelajaran, seperti menggunakan alat peraga 

sebagai media pembelajaran. 

4) Tahap Assessment 

Mengukur pemahaman siswa melalui beberapa pertanyaan tertulis dalam hal ini tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

5) Tahap Satisfaction 

Guru memberikan   pujian   kepada   peserta didik   yang mendapat nilai  tertinggi. 

Pendidikan Karakter Bangsa 

1) Religius    5) Demokratis 

2) Kepedulian    6) Kecerdasan 
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3) Keingintahuan   7) Percaya diri 

4) Berpikir logis, kritis    8) Mandiri, jujur 

 

III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab presensi 

guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana jika 

ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan buku-

buku yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika dan 

alat tulis. 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

Kepedulian 

 

 

 Tahap Assurance: menumbuhkan rasa percaya diri  

f. Peserta didik diberi motivasi 

tentang pentingnya mempelajari 

materi persegi panjang untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru. 

 

 

 Tahap Relevance: memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.  

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

g. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru dan 

Keingintahuan 
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dan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

 

 

h. Guru mengaitkan materi persegi 

panjang dalam kehidupan sehari-

hari. 

i. Guru menyampaikan materi 

prasyarat yaitu pengertian dan 

sifat-sifat persegi panjang melalui 

tanya jawab. 

menanyakan hal yang tidak 

dimengerti terkait tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

i. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Guru menyampaikan materi yang 

akan dibahas yaitu keliling dan 

luas persegi panjang dengan 

memberikan pertanyaan agar 

peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas persegi 

panjang. 

b. Guru mengelompokkan peserta 

didik secara heterogen dimana 

tiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang, lalu membagikan LKPD 

dan alat peraga pada tiap 

kelompok. 

c. Guru menjelaskan penggunaan 

LKPD dan alat peraga. 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

b. Peserta didik membentuk 

kelompok dan menerima LKPD 

serta alat peraga. 

 

 

 

c. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan bertanya 

jika masih belum jelas. 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Tahap Interest: memberi  kesempatan  siswa  untuk berpartisipasi secara aktif 

d. Guru membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan 

luas daerah persegi panjang. 

d. Peserta didik dengan sungguh-

sungguh berdiskusi kelompok 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru. 

Elaborasi 

Kerja keras 
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e. Guru memberi kesempatan dan 

membimbing tiap kelompok 

untuk berdiskusi mengerjakan 

LKPD 

f. Guru menunjuk perwakilan dari 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

g. Guru memberi kesempatan 

kelompok lain untuk menanggapi 

hasil presentasi. 

h. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat. 

e. Peserta didik berdiskusi 

mengerjakan LKPD. 

 

 

f. Kelompok yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

g. Kelompok lain menanggapi dan 

memberikan masukan kepada 

kelompok yang presentasi. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang belum 

dimengerti. 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

Berpikir logis, kritis 

 

Demokratis  

 

 

Konfirmasi 

Keingintahuan  

 

Tahap Assessment: pemberian tes kemampuan pemecahan masalah 

i. Guru memberikan soal. 

 

j. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan soal. 

i. Peserta didik mengerjakan soal 

yang diberikan. 

j. Peserta didik maju mengerjakan 

soal. 

Elaborasi 

Kecerdasan 

Elaborasi 

Percaya diri 

Tahap Satisfaction: memberikan penghargaan hasil prestasi 

k. Guru memberikan penghargaan 

kepada peserta didik yang 

bersedia maju ke depan kelas dan 

mengerjakan contoh soal. 

l. Guru meminta peserta didik 

kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

m. Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan peserta didik secara 

individu dengan jujur dan 

mandiri. 

k. Peserta didik menerima 

penghargaan. 

 

 

l. Peserta didik kembali ke tempat 

duduk masing-masing. 

 

m. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan mandiri dan jujur. 

Menghargai prestasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Mandiri, jujur 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 3. Kegiatan Penutup (5 menit)  



134 
 

 

a. Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yaitu keliling dan 

luas persegi panjang. 

b. Guru memotivasi peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi dan melanjutkan untuk 

belajar materi yang akan datang 

yaitu keliling dan luas 

jajargenjang. 

c. Guru memberi pekerjaan rumah 

kepada peserta didik yang terkait 

dengan pembelajaran hari ini. 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam. 

a. Peserta didik menarik 

kesimpulan. 

 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat belajar 

yang tinggi. 

 

 

 

c. Pesrta didik mencatat pekerjaan 

rumah yang diberikan guru. 

 

d. Peserta didik menjawab salam 

dari guru. 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

 

IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional). 

 

Alat dan media : 

a. Spidol,papan tulis 

b. Alat peraga persegi panjang 

c. LKPD  
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V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : kuis individu 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

 

        Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 2 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 

jajargenjang. 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling jajargenjang. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas jajargenjang. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Jajargenjang 

 Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

alas 

tinggi 

p 

q 

A B 

C D 
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Keliling jajargenjang adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Pada gambar di 

samping, ABCD adalah jajargenjang dengan panjang sisi  = p dan q, maka keliling 

jajargenjang ABCD  

K = p + q + p + q  

K = 2 (p + q). 

2. Luas jajargenjang 

Salah satu cara menghitung luas jajargenjang adalah dengan pendekatan jajar genjang.  

Potonglah jajargenjang tersebut menurut salah satu garis tinggi kemudian geser salah 

satu potongan tersebut ke sisi yang berseberangan, sehingga didapatkan jajar genjang. 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar i. tersebut,  

maka luas daerah jajargenjang  luas jajar genjang   

=     

=     

 

II. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Pada 

pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga. 

Tahap-tahap model pembelajaran ARIAS adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Assurance  

2. Tahap Relevance 

3. Tahap Interest 

4. Tahap Assessment 

5. Tahap Satisfaction 

 

 

a 

t 

p 

l 

Gambar i. Pembentukan jajargenjang menjadi jajar genjang 
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III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi 

salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab 

presensi guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana 

jika ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan 

buku-buku yang berkaitan 

dengan mata pelajaran 

matematika dan alat tulis. 

 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

Kepedulian 

 

 

 Tahap Assurance: menumbuhkan rasa percaya diri  

f. Peserta didik diberi motivasi 

tentang pentingnya mempelajari 

materi jajar genjang untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru. 

 

 

 Tahap Relevance: memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.  

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

g. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru dan 

menanyakan hal yang tidak 

dimengerti terkait tujuan 

Keingintahuan 

 

 

 



139 
 

 

 

 

h. Guru mengaitkan materi jajar 

genjang dalam kehidupan 

sehari-hari. 

i. Guru menyampaikan materi 

prasyarat yaitu pengertian dan 

sifat-sifat jajar genjang melalui 

tanya jawab. 

pembelajaran dan model 

pembelajaran. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

i. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Guru menyampaikan materi 

yang akan dibahas yaitu keliling 

dan luas jajar genjang dengan 

memberikan pertanyaan agar 

peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas jajar 

genjang. 

b. Guru mengelompokkan peserta 

didik secara heterogen dimana 

tiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang, lalu membagikan LKPD 

dan alat peraga pada tiap 

kelompok. 

c. Guru menjelaskan penggunaan 

LKPD dan alat peraga. 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

b. Peserta didik membentuk 

kelompok dan menerima LKPD 

serta alat peraga. 

 

 

 

c. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan bertanya 

jika masih belum jelas. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Tahap Interest: memberi  kesempatan  siswa  untuk berpartisipasi secara aktif 

d. Guru membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan 

luas daerah jajar genjang. 

e. Guru memberi kesempatan dan 

d. Peserta didik dengan sungguh-

sungguh berdiskusi kelompok 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru. 

e. Peserta didik berdiskusi 

Elaborasi 

Kerja keras 

 

 

Elaborasi 
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membimbing tiap kelompok 

untuk berdiskusi mengerjakan 

LKPD 

f. Guru menunjuk perwakilan dari 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

g. Guru memberi kesempatan 

kelompok lain untuk menanggapi 

hasil presentasi. 

h. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat. 

mengerjakan LKPD. 

 

 

f. Kelompok yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

g. Kelompok lain menanggapi dan 

memberikan masukan kepada 

kelompok yang presentasi. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang belum 

dimengerti. 

 

 

 

Elaborasi 

Berpikir logis, kritis 

 

Demokratis  

 

 

Konfirmasi 

Keingintahuan  

 

Tahap Assessment: pemberian tes kemampuan pemecahan masalah 

i. Guru memberikan soal. 

 

j. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan soal. 

i. Peserta didik mengerjakan soal 

yang diberikan. 

j. Peserta didik maju mengerjakan 

soal. 

Elaborasi 

Kecerdasan 

Elaborasi 

Percaya diri 

Tahap Satisfaction: memberikan penghargaan hasil prestasi 

k. Guru memberikan penghargaan 

kepada peserta didik yang 

bersedia maju ke depan kelas dan 

mengerjakan contoh soal. 

l. Guru meminta peserta didik 

kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

m. Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan peserta didik secara 

individu dengan jujur dan 

mandiri. 

 

 

k. Peserta didik menerima 

penghargaan. 

 

 

l. Peserta didik kembali ke tempat 

duduk masing-masing. 

 

m. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan mandiri dan jujur. 

Menghargai prestasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Mandiri, jujur 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yaitu keliling dan 

luas jajar genjang. 

b. Guru memotivasi peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi dan melanjutkan untuk 

belajar materi yang akan datang 

yaitu keliling dan luas 

jajargenjang. 

c. Guru memberi pekerjaan rumah 

kepada peserta didik yang 

terkait dengan pembelajaran hari 

ini. 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam. 

4. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Peserta didik menarik 

kesimpulan. 

 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat belajar 

yang tinggi. 

 

 

 

c. Peserta didik mencatat 

pekerjaan rumah yang diberikan 

guru. 

 

d. Peserta didik menjawab salam 

dari guru. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 

 

Alat dan media : 

d. Spidol,papan tulis 

e. Alat peraga jajargenjang 

f. LKPD  
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V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : kuis individu 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

        Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 3 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling belah ketupat. 

2. Menurunkan rumus luas belah ketupat. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas belah 

ketupat. 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling belah ketupat. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas belah ketupat. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas belah ketupat. 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Belah Ketupat 

 

 

 

C 

D A 

B 

O 

s 
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Perhatikan belah ketupat ABCD di atas, panjang sisi belah ketupat adalah s. 

Maka keliling belah ketupat ABCD = AB+BC+CD+DA 

 = s + s + s + s 

 = 4 x s 

Jadi, keliling belah ketupat = sisipanjang4  

2. Luas belah ketupat 

      

a. L

u

a

s

  

Luas daerah belah ketupat = luas daerah persegi panjang 

     

    
 

 
   

 
 

 
      

Belah ketupat dengan diagonal pertama =    dan diagonal kedua =    

Luas daerah belah ketupat  
 

 
      

II. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Pada 

pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

ARIAS berbantuan alat peraga. 

Tahap-tahap model pembelajaran ARIAS adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Assurance  

2. Tahap Relevance 

3. Tahap Interest 

4. Tahap Assessment 

5. Tahap Satisfaction 

𝑑   

 
𝑑  

𝑝 

𝑙 



145 
 

 

 

III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab presensi 

guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana jika 

ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan buku-

buku yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika dan 

alat tulis. 

 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

Kepedulian 

 

 

 Tahap Assurance: menumbuhkan rasa percaya diri  

f. Peserta didik diberi motivasi 

tentang pentingnya mempelajari 

materi belah ketupat untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru. 

 

 

 Tahap Relevance: memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.  

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

dan model pembelajaran yang 

g. Peserta didik menanggapi hal-

hal yang disampaikan guru dan 

menanyakan hal yang tidak 

Keingintahuan 
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akan digunakan. 

 

 

h. Guru mengaitkan materi belah 

ketupat dalam kehidupan sehari-

hari. 

i. Guru menyampaikan materi 

prasyarat yaitu pengertian dan 

sifat-sifat belah ketupat melalui 

tanya jawab. 

dimengerti terkait tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

i. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Guru menyampaikan materi 

yang akan dibahas yaitu keliling 

dan luas belah ketupat dengan 

memberikan pertanyaan agar 

peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas belah 

ketupat. 

b. Guru mengelompokkan peserta 

didik secara heterogen dimana 

tiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang, lalu membagikan LKPD 

dan alat peraga pada tiap 

kelompok. 

c. Guru menjelaskan penggunaan 

LKPD dan alat peraga. 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

b. Peserta didik membentuk 

kelompok dan menerima LKPD 

serta alat peraga. 

 

 

 

c. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan bertanya 

jika masih belum jelas. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Tahap Interest: memberi  kesempatan  siswa  untuk berpartisipasi secara aktif 

d. Guru membimbing peserta didik 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan rumus keliling dan 

luas daerah belah ketupat. 

d. Peserta didik dengan sungguh-

sungguh berdiskusi kelompok 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru. 

Elaborasi 

Kerja keras 
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e. Guru memberi kesempatan dan 

membimbing tiap kelompok 

untuk berdiskusi mengerjakan 

LKPD 

f. Guru menunjuk perwakilan dari 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

g. Guru memberi kesempatan 

kelompok lain untuk menanggapi 

hasil presentasi. 

h. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat. 

e. Peserta didik berdiskusi 

mengerjakan LKPD. 

 

 

f. Kelompok yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

g. Kelompok lain menanggapi dan 

memberikan masukan kepada 

kelompok yang presentasi. 

h. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan hal yang belum 

dimengerti. 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

Berpikir logis, kritis 

 

Demokratis  

 

 

Konfirmasi 

Keingintahuan  

 

Tahap Assessment: pemberian tes kemampuan pemecahan masalah 

i. Guru memberikan soal. 

 

j. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan soal. 

i. Peserta didik mengerjakan soal 

yang diberikan. 

j. Peserta didik maju mengerjakan 

soal. 

Elaborasi 

Kecerdasan 

Elaborasi 

Percaya diri 

Tahap Satisfaction: memberikan penghargaan hasil prestasi 

k. Guru memberikan penghargaan 

kepada peserta didik yang 

bersedia maju ke depan kelas dan 

mengerjakan contoh soal. 

l. Guru meminta peserta didik 

kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

m. Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan peserta didik secara 

individu dengan jujur dan 

mandiri. 

k. Peserta didik menerima 

penghargaan. 

 

 

l. Peserta didik kembali ke tempat 

duduk masing-masing. 

 

m. Peserta didik mengerjakan kuis 

dengan mandiri dan jujur. 

 
 

 

Menghargai prestasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Mandiri, jujur 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yaitu keliling dan 

luas belah ketupat. 

b. Guru memotivasi peserta didik 

untuk mempelajari kembali 

materi dan melanjutkan untuk 

belajar materi yang akan datang 

yaitu keliling dan luas 

jajargenjang. 

c. Guru memberi pekerjaan rumah 

kepada peserta didik yang terkait 

dengan pembelajaran hari ini. 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Peserta didik menarik 

kesimpulan. 

 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat belajar 

yang tinggi. 

 

 

 

c. Pesrta didik mencatat pekerjaan 

rumah yang diberikan guru. 

 

d. Peserta didik menjawab salam 

dari guru. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

 

IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika Konsep 

dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 

Alat dan media : 

g. Spidol,papan tulis 

h. Alat peraga belah ketupat 

i. LKPD  
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V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : kuis individu 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

 

        Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

       

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 1 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling persegi panjang. 

2. Menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

panjang. 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling persegi panjang. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas persegi panjang. 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Persegi Panjang 

 

 

 
A B 

C D 
 

𝑝 

𝑙 
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Gambar di atas menunjukkan persegi panjang ABCD dengan sisi AB, BC, CD dan 

AD. Keliling dari bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. Maka dapat 

disimpulkan secara umum bahwa keliling dari persegi panjang ABCD dengan AB = p 

(panjang), dan BC = l (lebar) adalah: 

K= 2( p + l ) atau K= 2p + 2l. 

2. Luas daerah persegi panjang 

Untuk menentukan luas daerah persegi panjang perhatikan gambar persegi panjang 

ABCD. Luas daerah persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi dengan sisi-

sisinya. Luas daerah dari persegi panjang ABCD= AB x CD .Dari uraian tersebut dapat 

juga dituliskan sebagai berikut L = p x l = pl. 

II. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode: tanya jawab, diskusi kelompok, tes individu. 

2. Model Pembelajaran: ekspositori. 

 

III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab presensi 

guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana jika 

ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan buku-

 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

Kepedulian 
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peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

f. Guru mengaitkan materi persegi 

panjang dalam kehidupan sehari-

hari.  

g. Guru menyampaikan prasyarat 

yaitu pengertian dan sifat-sifat 

jajargenjang melalui tanya jawab. 

buku yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika dan 

alat tulis. 

 

 

f. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

g. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Guru menyampaikan materi 

mengenai menemukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang 

dengan memberi pertanyaan agar 

peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas persegi 

panjang. 

b. Guru menyiapkan alat peraga dan 

meminta perwakilan peserta didik 

untuk maju ke depan kelas. 

c. Guru membimbing peserta didik 

yang maju menggunakan alat 

peraga untuk menemukan rumus 

keliling dan luas daerah persegi 

panjang. 

d. Guru menyampaikan materi 

rumus keliling dan luas persegi 

panjang dari hasil penggunaan 

alat peraga. 

e. Guru memberikan contoh soal 

pemecahan masalah berkaitan 

2. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan. 

 

 

 

 

b. Perwakilan peserta didik maju 

ke depan kelas. 

 

c. Perwakilan peserta didik 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru, peserta didik 

lain memperhatikan. 

 

d. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan materi yang belum 

dimengerti. 

e. Peserta didik memperhatikan 

dan menanggapi penjelasan 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

Keingintahuan 
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dengan materi keliling dan luas 

persegi panjang. 

f. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk mencatat. 

g. Guru memberi soal latihan 

pemecahan masalah persegi 

panjang. 

h. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan latihan soal. 

i. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat  

guru. 

 

f. Peserta didik mencatat hal-hal 

yang penting. 

g. Peserta didik secara individu 

mengerjakan latihan soal. 

 

h. Peserta didik maju mengerjakan 

latihan soal. 

 

i. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Kecerdasan, kerja 

keras 

Elaborasi 

Percaya diri 

 

Konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (5 menit)  

a. Guru  bersama – sama peserta 

didik menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran.  

b. Guru memberi motivasi untuk 

mengulang kembali materi yang 

sudah dipelajari. 

c. Guru melakukan refleksi, seperti 

menanyakan apakah 

pembelajaran kali ini 

menyenangkan. 

d. Guru memberikan pekerjaan 

rumah dan meminta peserta didik 

untuk  mempelajari materi 

berikutnya yaitu jajargenjang. 

e. Guru mengucapkan salam  dan 

meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

a. Peserta didik bersama-sama 

guru menarik kesimpulan. 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat yang 

tinggi. 

c. Peserta didik menanggapi 

refleksi guru. 

 

 

d. Peserta didik mencatat tugas 

yang diberikan. 

 

 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  
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IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional). 

 

Alat dan media : 

j. Spidol,papan tulis 

k. Alat peraga persegi panjang 

 

V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : Pekerjaan Rumah (PR) 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

 

         Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 2 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling jajargenjang. 

2. Menurunkan rumus luas jajargenjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 

jajargenjang. 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling jajargenjang. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas jajargenjang. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang. 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Jajargenjang 

 Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

alas 

tinggi 

p 

q 

A B 

C D 
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Keliling jajargenjang adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Pada gambar di 

samping, ABCD adalah jajargenjang dengan panjang sisi  = p dan q, maka keliling 

jajargenjang ABCD  

K = p + q + p + q  

K = 2 (p + q). 

2. Luas jajargenjang 

Salah satu cara menghitung luas jajargenjang adalah dengan pendekatan jajargenjang.  

Potonglah jajargenjang tersebut menurut salah satu garis tinggi kemudian geser salah 

satu potongan tersebut ke sisi yang berseberangan, sehingga didapatkan jajargenjang. 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar i. tersebut,  

maka luas daerah jajargenjang  luas jajargenjang   

=     

=     

II. Metode dan Model Pembelajaran 

3. Metode: tanya jawab, diskusi kelompok, tes individu. 

4. Model Pembelajaran: ekspositori. 

 

III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

 

Religius 

 

 

 

a 

t 

p 

l 

Gambar i. Pembentukan jajargenjang menjadi jajargenjang 
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pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

f. Guru mengaitkan materi 

jajargenjang dalam kehidupan 

sehari-hari.  

g. Guru menyampaikan prasyarat 

yaitu pengertian dan sifat-sifat 

jajargenjang melalui tanya jawab. 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab presensi 

guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana jika 

ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan buku-

buku yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika dan 

alat tulis. 

 

 

f. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

g. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

Kepedulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Guru menyampaikan materi 

mengenai menemukan rumus 

keliling dan luas jajargenjang 

dengan memberi pertanyaan agar 

peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas 

jajargenjang. 

b. Guru menyiapkan alat peraga dan 

meminta perwakilan peserta didik 

untuk maju ke depan kelas. 

c. Guru membimbing peserta didik 

yang maju menggunakan alat 

peraga untuk menemukan rumus 

4. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan. 

 

 

 

 

b. Perwakilan peserta didik maju 

ke depan kelas. 

 

c. Perwakilan peserta didik 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru, peserta didik 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 
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keliling dan luas daerah 

jajargenjang. 

d. Guru menyampaikan materi 

rumus keliling dan luas 

jajargenjang dari hasil 

penggunaan alat peraga. 

e. Guru memberikan contoh soal 

pemecahan masalah berkaitan 

dengan materi keliling dan luas 

jajargenjang. 

f. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk mencatat. 

g. Guru memberi soal latihan 

pemecahan masalah jajargenjang. 

h. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan latihan soal. 

i. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat  

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit)  

a. Guru  bersama – sama peserta 

didik menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran.  

b. Guru memberi motivasi untuk 

mengulang kembali materi yang 

sudah dipelajari. 

c. Guru melakukan refleksi, seperti 

menanyakan apakah 

pembelajaran kali ini 

menyenangkan. 

d. Guru memberikan pekerjaan 

rumah dan meminta peserta didik 

lain memperhatikan. 

 

d. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan materi yang belum 

dimengerti. 

e. Peserta didik memperhatikan 

dan menanggapi penjelasan 

guru. 

 

f. Peserta didik mencatat hal-hal 

yang penting. 

g. Peserta didik secara individu 

mengerjakan latihan soal. 

 

h. Peserta didik maju mengerjakan 

latihan soal. 

 

i. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

 

a. Peserta didik bersama-sama 

guru menarik kesimpulan. 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat yang 

tinggi. 

c. Peserta didik menanggapi 

refleksi guru. 

 

 

d. Peserta didik mencatat tugas 

yang diberikan. 

 

 

Elaborasi 

Keingintahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Kecerdasan, kerja 

keras 

Elaborasi 

Percaya diri 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Konfirmasi 
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untuk  mempelajari materi 

berikutnya yaitu jajargenjang. 

e. Guru mengucapkan salam  dan 

meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

 

Peserta didik menjawab salam. 

 

 

Religius 

 

IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional). 

 

Alat dan media : 

l. Spidol,papan tulis 

m. Alat peraga jajargenjang 

n. Lembar soal 

 

V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : Pekerjaan Rumah (PR) 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

 

         Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol 

Nama Sekolah : SMP N 11 Semarang 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Pertemuan : 3 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator :  

1. Menurunkan rumus keliling belahketupat. 

2. Menurunkan rumus luas belahketupat. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 

belahketupat. 

Tujuan Pembelajaran  : 

Melalui model pembelajaran ekspositori, peserta didik dapat: 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling belahketupat. 

2. Peserta didik dapat menurunkan rumus luas belahketupat. 

3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas belahketupat. 

 

I. Materi Pembelajaran: 

1. Keliling Belahketupat 

 

 

 

C 

D A 

B 

O 

s 
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Perhatikan belahketupat ABCD di atas, panjang sisi belahketupat adalah s. Maka 

keliling belahketupat ABCD = AB+BC+CD+DA 

 = s + s + s + s 

 = 4 x s 

Jadi, keliling belahketupat = sisipanjang4  

2. Luas belahketupat 

      

 

 

 

 

Luas daerah belahketupat = luas daerah persegi panjang 

     

    
 

 
   

 
 

 
      

Belahketupat dengan diagonal pertama =    dan diagonal kedua =    

Luas daerah belahketupat  
 

 
      

II. Metode dan Model Pembelajaran 

5. Metode: tanya jawab, diskusi kelompok, tes individu. 

6. Model Pembelajaran: ekspositori. 

 

 

 

 

 

𝑑   

 
𝑑  

𝑝 

𝑙 
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III. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Karakteristik 

Menurut Standar 

Proses 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memasuki ruangan tepat 

waktu kemudian memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin doa jika 

pelajaran merupakan jam 

pertama. 

c. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

d. Guru mengecek kelengkapan 

sarana kelas seperti spidol, 

penggaris penghapus dll. 

e. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik (guru meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika dan alat 

tulis). 

f. Guru mengaitkan materi 

belahketupat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

g. Guru menyampaikan prasyarat 

yaitu pengertian dan sifat-sifat 

jajargenjang melalui tanya jawab. 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Menjawab salam dari guru. 

 

b. Salah satu peserta didik 

memimpin doa jika pelajaran 

merupakan jam pertama. 

 

c. Peserta didik menjawab presensi 

guru. 

d. Perwakilan peserta didik 

mencari kelengkapan sarana jika 

ada yang tidak lengkap. 

e. Peserta didik menyiapkan buku-

buku yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika dan 

alat tulis. 

 

 

f. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

g. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

Kepedulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Guru menyampaikan materi 

mengenai menemukan rumus 

keliling dan luas belahketupat 

dengan memberi pertanyaan agar 

2. Kegiatan Inti (65 menit)  

a. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan. 

 

 

Eksplorasi 
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peserta didik dapat memahami 

definisi keliling dan luas 

belahketupat. 

b. Guru menyiapkan alat peraga dan 

meminta perwakilan peserta didik 

untuk maju ke depan kelas. 

c. Guru membimbing peserta didik 

yang maju menggunakan alat 

peraga untuk menemukan rumus 

keliling dan luas daerah 

belahketupat. 

d. Guru menyampaikan materi 

rumus keliling dan luas 

belahketupat dari hasil 

penggunaan alat peraga. 

e. Guru memberikan contoh soal 

pemecahan masalah berkaitan 

dengan materi keliling dan luas 

belahketupat. 

f. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk mencatat. 

g. Guru memberi soal latihan 

pemecahan masalah 

belahketupat. 

h. Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk maju 

mengerjakan latihan soal. 

i. Guru meluruskan dan 

membetulkan jawaban dari 

peserta didik yang belum tepat  

 

 

 

b. Perwakilan peserta didik maju 

ke depan kelas. 

 

c. Perwakilan peserta didik 

menggunakan alat peraga 

dibimbing guru, peserta didik 

lain memperhatikan. 

 

d. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru dan 

menanyakan materi yang belum 

dimengerti. 

e. Peserta didik memperhatikan 

dan menanggapi penjelasan 

guru. 

 

f. Peserta didik mencatat hal-hal 

yang penting. 

g. Peserta didik secara individu 

mengerjakan latihan soal. 

 

h. Peserta didik maju mengerjakan 

latihan soal. 

 

i. Peserta didik menanggapi 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

Keingintahuan 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Kecerdasan, kerja 

keras 

Elaborasi 

Percaya diri 

 

Konfirmasi 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit)  

a. Guru  bersama – sama peserta 

didik menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran.  

b. Guru memberi motivasi untuk 

mengulang kembali materi yang 

sudah dipelajari. 

c. Guru melakukan refleksi, seperti 

menanyakan apakah 

pembelajaran kali ini 

menyenangkan. 

d. Guru memberikan pekerjaan 

rumah dan meminta peserta didik 

untuk  mempelajari materi 

berikutnya yaitu jajargenjang. 

e. Guru mengucapkan salam  dan 

meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

a. Peserta didik bersama-sama 

guru menarik kesimpulan. 

 

b. Peserta didik menunjukkan 

motivasi dan semangat yang 

tinggi. 

c. Peserta didik menanggapi 

refleksi guru. 

 

 

d. Peserta didik mencatat tugas 

yang diberikan. 

 

 

e. Peserta didik menjawab salam. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

 

 

IV. Sumber / Alat Pembelajaran 

Sumber :  

Buku pelajaran matematika SMP kelas VII (Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional). 

 

Alat dan media : 

a. Spidol,papan tulis 

b. Alat peraga belahketupat 

c. Lembar soal 
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V. Penilaian 

Teknik Penilaian  : Pekerjaan Rumah (PR) 

Bentuk Instrumen  :  tes uraian 

 

         Semarang,      April 2013 

Mengetahui,                                                         

Guru Matematika      Peneliti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Kartinawati, S.Pd          Arum Wulandari 

NIP. 196804211991032011                                         NIM 4101409090 
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Mata Pelajaran     : Matematika 

Kelas / semester : VII / 2 

Materi Pokok : Persegi panjang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

1. 
•KEGIATAN AWAL 

Kerjakan dalam waktu 15 menit! 

Kelompok  : 

 

 

Tujuan  :1. Menemukan rumus keliling persegi panjang.   

2. Menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas persegi panjang. 

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Gambar 1 

D 

A B 

C 

p 

l 

Bangun di atas adalah ……… 

a) Jelas panjang AB = panjang …  = … 

dan panjang AD = panjang …  = …  

b) AB // … dan AD // … 

c) Jelas besar A = … o , maka  B = C = D = … o 

Jadi, persegi panjang adalah ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Lampiran 31 
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Menemukan Rumus Keliling Persegi Panjang  
2. •KEGIATAN INTI 

Pernahkah kalian berlari mengelilingi lapangan basket? ...... 

 

 

 
 

 

Berbentuk apakah lapangan basket pada gambar di atas? .... 

Misalkan pojok-pojok lapangan basket tersebut A, B, C, D maka kalian akan 

berlari melintasi mulai dari A ke B ke C ke D dan kembali ke A. 

Dengan demikian keliling lapangan diperoleh dengan menjumlahkan AB + ... 

+ ... + ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Jika ABCD adalah persegi panjang 

     dan      
Maka,         dan         

Jadi keliling persegi panjang                

          

        

         

a. Menemukan Rumus keliling Persegi Panjang 

          

          

Dari sifat persegi  panjang yang 

telah dipelajari, maka 
D 

B A 

C 

P 

D 

B A 

C 

l 
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Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

Lengkapilah tabel berikut ini! 

Daerah Persegi Panjang Jumlah 

persegi 

Luas 

(cm2) 

panjang lebar panjang x lebar 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Jadi luas persegi panjang =     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menemukan Rumus Luas Daerah Persegi Panjang 

Jika persegi panjang panjangnya p, lebarnya l, maka 

rumus keliling (K) dan luasnya (L) adalah 

         dan       

A B 

C D Persergi panjang di samping disusun dari 

beberapa persegi dimana 1 persegi berukuran 

1 cm x 1 cm 

1 cm 

1 cm 

p 

l 

KESIMPULA

N 
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1. Sebuah kebun berbentuk persegipanjang dengan panjang 48 m dan lebar 32 m. Di 

sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak antara masing-masing pohon 8 m. Berapa 

banyak pohon di sekeliling kebun tersebut? 

2. Sebuah papan berbentuk persegi panjang berukuran 3 m x 1,5 m. Papan tersebut akan 

dicat. Jika sekaleng cat diperlukan untuk mengecat papan seluas 1 m
2
 dan harga sekaleng 

cat adalah Rp 7.000,00, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membeli cat agar 

seluruh papan tersebut dapat dicat?  

Selesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  kebun berbentuk persegipanjang, panjang =...... dan lebar = ...... 

jarak antara masing-masing pohon = ......  

Ditanya: .......................................................................................................... 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah kebun tersebut?......................................... 

Bagaimana cara menghitung keliling kebun tersebut?............................ 

Bagaimana cara menghitung banyak pohon di sekeliling 

kebun?........................................... 

c. Melaksanakan perencanaan 

Keliling kebun = ................ 

= ...... (....+....) 

= ...... (....+....) 

= .......... 

= .......... 

Banyak pohon  
     

     
 

 
    

  
 

   

c. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 
persegi panjang. 
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d. Melihat kembali 

Jadi, 

......................................................................................................................................... 

2.  

a. Memahami masalah 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

c. Melaksanakan perencanaan 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

d. Melihat kembali 

...................................................................................................................................................... 
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Mata Pelajaran     : Matematika 

Kelas / semester : VII / 2 

Materi Pokok : Persegi panjang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

1. 
•KEGIATAN AWAL 

Kerjakan dalam waktu 15 menit! 

Kelompok  : 

 

 

Tujuan  :1. Menemukan rumus keliling persegi panjang.   

2. Menurunkan rumus luas persegi panjang. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas persegi panjang. 

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Gambar 1 

D 

A B 

C 

p 

l 

Bangun di atas adalah persegi panjang 

d) Jelas panjang AB = panjang CD  = p 

dan panjang AD = panjang BC  = l  

e) AB // CD dan AD // BC 

f) Jelas besar A = 90o , maka  B = C = D = 90o 

Jadi, persegi panjang adalah segiempat yang sepasang-sepasang sisinya sejajar 

dan salah satu sudutnya siku-siku. 

 

Lampiran 32 
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Menemukan Rumus Keliling Persegi Panjang  
2. •KEGIATAN INTI 

Pernahkah kalian berlari mengelilingi lapangan basket? ya 

 

 

 
 

 

Berbentuk apakah lapangan basket pada gambar di atas? persegi panjang 

Misalkan pojok-pojok lapangan basket tersebut A, B, C, D maka kalian akan 

berlari melintasi mulai dari A ke B ke C ke D dan kembali ke A. 

Dengan demikian keliling lapangan diperoleh dengan menjumlahkan AB + 

BC +CD  + DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Jika ABCD adalah persegi panjang 

     dan      
Maka,         dan         

Jadi keliling persegi panjang                  

          
          
         

 

b. Menemukan Rumus keliling Persegi Panjang 

        

        

Dari sifat persegi  panjang yang 

telah dipelajari, maka 
D 

B A 

C 

P 

D 

B A 

C 

l 
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Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

Lengkapilah tabel berikut ini! 

Daerah Persegi Panjang Jumlah 

persegi 

Luas 

(cm2) 

panjang lebar panjang x lebar 

 
3 3 3 1 3 x 1 = 3 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

3 

 

2 

 

3 x 2 = 6 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

4 

 

3 

 

4 x 3 = 12 

 

- - p l p x l 

  

Jadi luas persegi panjang =     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menemukan Rumus Luas Daerah Persegi Panjang 

Jika persegi panjang panjangnya p, lebarnya l, maka 

rumus keliling (K) dan luasnya (L) adalah 

         dan       

A B 

C D Persergi panjang di samping disusun dari 

beberapa persegi dimana 1 persegi berukuran 

1 cm x 1 cm 

1 cm 

1 cm 

p 

l 

KESIMPULA

N 
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3. Sebuah kebun berbentuk persegipanjang dengan panjang 48 m dan lebar 32 m. Di 

sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak antara masing-masing pohon 8 m. Berapa 

banyak pohon di sekeliling kebun tersebut? 

4. Sebuah papan berbentuk persegi panjang berukuran 3 m x 1,5 m. Papan tersebut akan 

dicat. Jika sekaleng cat diperlukan untuk mengecat papan seluas 1 m
2
 dan harga sekaleng 

cat adalah Rp 7.000,00, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membeli cat agar 

seluruh papan tersebut dapat dicat?  

Selesaian : 

d. Memahami masalah 

Diketahui: kebun persegipanjang 

p = 48 m 

l = 32 m  

jarak antar pohon = 8 m 

Ditanya: banyak pohon di sekeliling kebun 

e. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah kebun tersebut? persegi panjang 

Bagaimana cara menghitung keliling kebun tersebut? Keliling kebun = keliling 

persegipanjang 

Bagaimana cara menghitung banyak pohon di sekeliling kebun? Keliling : jarak 

f. Melaksanakan perencanaan 

Keliling kebun = keliling persegipanjang 

        

          

       

     

Banyak pohon  
        

     
 

 
   

 
 

    

 

c. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 
persegi panjang. 
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d. Melihat kembali 

Jadi, banyak pohon di sekeliling kebun 20 buah 

2.  

a. Memahami masalah 

Diketahui: papan persegi panjang 

  p = 3,5 m 

l = 1,5 m 

harga cat= Rp 7000/m
2
 

Ditanya: biaya yang dibutuhkan untuk membeli cat agar seluruh papan tersebut dapat dicat 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung luas papan yang akan di cat 

2. Menentukan banyak cat yang dibutuhkan 

3. Menghitung biaya yang dibutuhkan 

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas papan = luas persegi panjang 

      

Banyak cat yang dibutuhkan = 5 kaleng 

Biaya yang dibutuhkan = banyak kaleng x harga tiap kaleng 

d. Melihat kembali 

Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk membeli cat agar seluruh papan tersebut dapat dicat 

Rp. 35.000,00 . 
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

KELILING DAN LUAS DAERAH JAJARGENJANG 

 
Kelas / kelompok  :    ............................................  

Anggota   :  1 ............................................ 

      2 ........................................... 

      3 ........................................... 

      4 .......................................... 

 

Tujuan : 1. Peserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas daerah jajargenjang 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah menggunakan rumus keliling dan luas jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas jajargenjang terlihat jelas bahwa: 

AB // ....   panjang AB = panjang ..... 

AD// ....   panjang AD = panjang ..... 

Jadi, jajargenjang adalah ......... 

 

 

B 

C D 

A 

Gb.3 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan tepat! 

1. Berbentuk apakah bangun pada Gb.1?...... 

Dengan panjang = ......, dan lebar = ....... 

2. Berbentuk apakah bangun pada Gb.2?..... 

Dengan alas = ......., dan tinggi = ...... 

 

p 

l Gb. 1 t Gb. 2 

a 

 Kegiatan Awal 

Alokasi waktu: 15 menit 

Ingat kembali 

! 

Lampiran 33 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

Lakukan Kegiatan berikut kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

 

1. Perhatikan 2 model jajargenjang yang telah disiapkan. 

2. Himpitkan kedua model jajargenjang tersebut. Perhatikan luasnya. 

3. Guntinglah salah satu model jajargenjang menurut tingginya seperti gambar 

(ii). 

4. Susunlah potongan tersebut seperti gambar (iii). 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

a. Menemukan Rumus Keliling Daerah Jajargenjang 

 

 

 

Kita ketahui bahwa keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisinya. 

Hal ini juga berlaku pada jajargenjang. 

Jadi, keliling jajargenjang ABCD  = ..... + ..... + ..... + .....  

    = ..... + ..... + ..... + ..... 

= ..... + ..... + ..... + ..... 

= 2..... + 2.....  

= 2 ( ..... + ..... ) 

 

b. Menemukan Rumus Luas Daerah Jajargenjang 

 Kegiatan Inti 

B 

C D 

A 

p 

q 

Kegiatan 1 

(i) (ii) (iii) 
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1. Perhatikan model (i)! 

a. Berbentuk apakah? .... 

b. Berapakah alasnya? .... (satuan) 

c. Berapakah tingginya? .....(satuan) 

2. Ubah model (i) menjadi model (iii)! 

a. Berbentuk apakah? .... 

b. Berapakah alasnya? .... (satuan) 

c. Berapakah tingginya? .....(satuan) 

3. Apakah kedua bangun tersebut luasnya sama? .... 

Jadi,  

Luas daerah model (i) = luas daerah model (iii) 

Luas daerah jajargenjang = luas daerah ........ 

Luas daerah jajargenjang = panjang x ........ 

Luas daerah jajargenjang = ...... x ...... 

Luas daerah jajargenjang = ...... (satuan luas) 

 

Kegiatan 2 

1. Perhatikan gambar (i)! 

a. Berbentuk apakah? .... 

b. Alas = .... 

c. Tinggi = .... 

2. Ubah gambar (i) menjadi gambar (ii)! 

a. Berbentuk apakah? .... 

b. Panjang = .... 

c. Lebar = .... 

3. Apakah kedua bangun tersebut luasnya sama? .... 

Jadi,  

Luas daerah gb. (i) = luas daerah gb. (ii) 

Luas daerah jajargenjang = luas daerah ........ 

Luas daerah jajargenjang = panjang x ........ 

Luas daerah jajargenjang = ...... x ...... 

 

 

 

(ii) 

a 

t 

a 

t 
(i) 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesimpulan 

 

 

Jika jajargenjang dengan panjang alas a, tinggi t, 

dan luas daerahnya L, maka luas daerah 

jajargenjang tersebut adalah 

 L = ..... x ..... 

p 

q 

a 

t 

Jika jajargenjang dengan alas p dan sisi yang 

berdekatan adalah q, maka keliling jajargenjang 

adalah 

K = 2 ( ..... + ..... ) 
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c. Menggunakan rumus keliling dan luas daerah jajargenjang untuk 
menyelesaikan masalah 

1. Lapangan sebuah sekolah berbentuk jajargenjang. Panjang dua sisi yang berdekatan pada 

lapangan tersebut adalah 36 m dan 24 m. Sekeliling lapangan tersebut akan dipasang 

pagar. Biaya pembuatan pagar Rp.45.000,00 tiap meter. Berapa biaya yang diperlukan 

untuk pembuatan pagar tersebut? 

 

2. Sebuah lantai berukuran 8 m x 8 m, akan dipasang ubin berbentuk jajargenjang dengan 

ukuran alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitung banyak ubin yang dibutuhkan! 

 

Selesaian: 

a. Memahami masalah 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

c. Melaksanakan perencanaan 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

d. Melihat kembali 

...................................................................................................................................................... 

2.  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

KELILING DAN LUAS DAERAH JAJARGENJANG 

 
Kelas / kelompok  :    ............................................  

Anggota   :  1 ............................................ 

      2 ........................................... 

      3 ........................................... 

      4 .......................................... 

 

Tujuan : 1. Peserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas daerah jajargenjang 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah menggunakan rumus keliling dan luas jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas jajargenjang terlihat jelas bahwa: 

AB // CD   panjang AB = panjang CD 

AD// BC   panjang AD = panjang BC 

Jadi, jajargenjang adalah segi empat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sejajar. 

 

 

B 

C D 

A 

Gb.3 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan tepat! 

3. Berbentuk apakah bangun pada Gb.1?  persegipanjang 

Dengan panjang = p, dan lebar = l 

Berbentuk apakah bangun pada Gb.2? jajargenjang 

Dengan alas  = 𝒂, dan tinggi = t 

 

p 

l Gb. 1 t Gb. 2 

a 

 Kegiatan Awal 

Alokasi waktu: 15 menit 

Ingat kembali 

! 

Lampiran 34 
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Lakukan Kegiatan berikut kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

 

5. Perhatikan 2 model jajargenjang yang telah disiapkan. 

6. Himpitkan kedua model jajargenjang tersebut. Perhatikan luasnya. 

7. Guntinglah salah satu model jajargenjang menurut tingginya seperti gambar 

(ii). 

8. Susunlah potongan tersebut seperti gambar (iii). 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

d. Menemukan Rumus Keliling Daerah Jajargenjang 

         

 

 

 

Kita ketahui bahwa keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisinya. 

Hal ini juga berlaku pada jajargenjang. 

Jadi, keliling jajargenjang ABCD  = AB + BC + CD +DA  

    = p + q + p +q 

= 2 p + 2 q  

= 2 ( p + q ) 

 

e. Menemukan Rumus Luas Daerah Jajargenjang 

 Kegiatan Inti 

B 

C D 

A 

p 

q 

Kegiatan 1 

(i) (ii) (iii) 
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4. Perhatikan model (i)! 

d. Berbentuk apakah? jajrgenjang 

e. Berapakah alasnya? 5(satuan) 

f. Berapakah tingginya? 4(satuan) 

5. Ubah model (i) menjadi model (iii)! 

d. Berbentuk apakah? Persegi panjang 

e. Berapakah alasnya? 5 (satuan) 

f. Berapakah tingginya? 4(satuan) 

6. Apakah kedua bangun tersebut luasnya sama? ya 

Jadi,  

Luas daerah model (i) = luas daerah model (iii) 

Luas daerah jajargenjang = luas daerah persegi panjang 

Luas daerah jajargenjang = panjang x lebar 

Luas daerah jajargenjang = 5x 4 

Luas daerah jajargenjang = 20 (satuan luas) 

 

Kegiatan 2 

4. Perhatikan gambar (i)! 

d. Berbentuk apakah? jajargenjang 

e. Alas =   

f. Tinggi = t  

5. Ubah gambar (i) menjadi gambar (ii)! 

a. Berbentuk apakah? persegipanjang 

b. Panjang =   

c. Lebar = t 

d. Apakah kedua bangun tersebut luasnya sama? ya 

Jadi,  

Luas daerah gb. (i) = luas daerah gb. (ii) 

Luas daerah jajargenjang = luas daerah persegipanjang 

Luas daerah jajargenjang = panjang x lebar 

Luas daerah jajargenjang =   x t 

 

 

 

(ii) 

a 

t 

a 

t 
(i) 
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 Kesimpulan 

 

 

Jika jajargenjang dengan panjang alas a, tinggi t, 

dan luas daerahnya L, maka luas daerah 

jajargenjang tersebut adalah 

L =   x t 

 

p 

q 

a 

t 

Jika jajargenjang dengan alas p dan sisi yang 

berdekatan adalah q, maka keliling jajargenjang 

adalah 

K = 2 ( p + q ) 
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f. Menggunakan rumus keliling dan luas daerah jajargenjang untuk 
menyelesaikan masalah 

        

          

       

     

           

         

3. Lapangan sebuah sekolah berbentuk jajargenjang. Panjang dua sisi yang berdekatan pada 

lapangan tersebut adalah 36 m dan 24 m. Sekeliling lapangan tersebut akan dipasang 

pagar. Biaya pembuatan pagar Rp.45.000,00 tiap meter. Berapa biaya yang diperlukan 

untuk pembuatan pagar tersebut? 

 

4. Sebuah lantai berukuran 8 m x 8 m, akan dipasang ubin berbentuk jajargenjang dengan 

ukuran alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitung banyak ubin yang dibutuhkan! 

 

Selesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui: lapangan berbentuk jajargenjang akan dipasang pagar di sekelilingnya. 

Panjang sisi berdekatan: 36 m dan 24 m 

Biaya pembuatan pagar: Rp. 45.000/m 

Ditanya: biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung keliling lapangan 

2. Menghitung biaya pembuatan pagar 

c. Melaksanakan perencanaan 

Keliling lapangan = keliling jajargenjang 

Biaya pembuatan pagar = keliling lapangan x biaya pagar per meter 

d. Melihat kembali 

Jadi  biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut Rp 5.400.000,00 
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2. 

a. Memahami masalah 

Diketahui: lantai berukuran 8 m x 8 m,  

akan dipasang ubin berbentuk jajargenjang dengan ukuran alas 20 cm dan 

tinggi 10 cm  

Ditanya: banyak ubin yang dibutuhkan  

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung luas lantai 

2. Menghitung luas ubin 

3. Menentukan banyaknya ubin yang dibutuhkan 

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas lantai =         

Luas ubin = luas jajargenjang 

Banyak ubin  
           

         
 

=2300 

d. Melihat kembali 

Jadi  banyaknya ubin yang dibutuhkan 2300 buah. 
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 LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK  

        (LKPD) 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/ II 

Nama Kelompok: 

Kelas : 

 

VOLUM KERUCUT TUJUAN : Peserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas 

daerah belah ketupat 

 

 

. Coba kalian isi titik-titik di bawah ini! 

  𝐴       

  𝐵       

𝐴𝐵 𝐵𝐶 𝐶𝐷 𝐷𝐴 adalah .... 

 𝐴𝐵   𝐵𝐶             

 𝐴𝐶 & 𝐵𝐷 adalah ....... belah ketupat 

 Segi empat yang ke empat sisinya sama 

panjang dan sudut yang berhadapan sama 

besar disebut .... 

 
 

 

 

KEGIATAN AWAL 

Ingat kembali 

pengertian belah 

ketupat 

B 

C A 

D 

Jadi, definisi belah ketupat adalah 

..................................................................................................................

............................................................................................................ 

Lampiran 35 



189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

Lakukan kegiatan berikut kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini  

 

9. Perhatikan 2 model belah ketupat yang telah disiapkan.  

10. Himpitkan kedua model belah ketupat tersebut. Perhatikan luasnya. 

11. Guntinglah salah satu model belah ketupat menurut diagonal pertama 

dan setengah dari diagonal kedua seperti gambar (ii). 

12. Susunlah potongan tersebut seperti gambar (iii).  

 

                        
 

        
 

              

                        

                        

                        

                        

                        

 
KEGIATAN INTI 

Menemukan Rumus Keliling Belah Ketupat 

P 

S 

Q 

R 

Perhatikan gambar di samping! 

Segiempat PQRS adalah ..... 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah dari 

panjang sisi bangun datar tersebut. 

Jadi keliling belah ketupat = .... + .... + .... + .... 

Karena PQ = QR = RS = SP = s 

Jadi keliling belah ketupat = .... x .... 

Simpulan 

Jadi pada belah ketupat, jika K menyatakan keliling maka K = .... x .... 

Menemukan Rumus Luas Daerah Belah Ketupat 

(i) (ii) (iii) 
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sjkwjuwuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2 

 

 

 

gambar. 1 

 

 

 

 

gambar.2 

 Perhatikan model (i)! 

a. Berbentuk apakah? ......... 

b. Berapakah panjang diagonal pertama? .......... (satuan) 

c. Berapakah panjang diagonal kedua? .......... (satuan) 

 Ubah model (i) menjadi model (iii)! 

a. Berbentuk apakah? .......... 

b. Berapakah panjangnya? .......... (satuan) 

c. Berapakah lebarnya? .......... (satuan) 

 Apakah luasnya sama? .......... 

Jadi,  

Luas daerah model (i) = luas daerah model (iii) 

Luas daerah belah ketupat = luas daerah ........ 

Luas daerah belah ketupat = panjang x ........ 

Luas daerah belah ketupat = ...... x ...... 

Luas daerah belah ketupat = ...... (satuan luas) 

 

 Perhatikan gambar.1 

a. Berbentuk apakah gambar.1?.... 

b. Diagonal pertama = .... 

c. Diagonal kedua = .... 

 Ubah gambar.1 menjadi gambar.2! 

a. Berbentuk apakah gambar.2?.... 

b. Panjang = .... 

c. Lebar = .... 

 Apakah luasnya sama? .... 

Jadi, 

Luas daerah gambar.1 = luas daerah gambar.2 

Luas daerah belah ketupat = luas daerah ........ 

Luas daerah belah ketupat = panjang x ........ 

Luas daerah belah ketupat = ...... x ...... 

Luas daerah belah ketupat = .... x .........x............. 
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KESIMPULAN 
 

 

 

 

1.      

 

 

 

 

 

2.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Jika, terdapat suatu belah ketupat dengan 

panjang sisinya   dan keliling belah ketupat 

adalah K, maka: 

Keliling (K) = .... + .... +  .... + .... 

 = ...... 

s s 

s s 

𝒅𝟐 

𝒅𝟏 

𝟏

𝟐
𝒅𝟐 

𝒅𝟏 

Suatu daerah belah ketupat dengan 

ukuran panjang diagonal datar =    

dan diagonal tegak =    dan luas 

darahnya L, maka : 

Luas (L) = 
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1. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 20 m dan 13 m. Jika 

taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 12.000,00 per   . Berapakah biaya untuk 

pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut? 

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

kolam akan dipasang lampu setiap 6 m. Hitung: 

a. Banyak lampu yang dibutuhkan. 

b. Harga yang harus dibayar jika harga setiap lampu adalah Rp 15.000,00. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 

belahketupat 
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 LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK  

        (LKPD) 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/ II 

Nama Kelompok: 

Kelas : 

 

VOLUM KERUCUT TUJUAN : Peserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas 

daerah belah ketupat 

 

 

. Coba kalian isi titik-titik di bawah ini! 

  𝐴    𝐶 

  𝐵    𝐷 

𝐴𝐵 𝐵𝐶 𝐶𝐷 𝐷𝐴 adalah sisi 

 𝐴𝐵   𝐵𝐶   𝐶𝐷   𝐷𝐴 

 𝐴𝐶 & 𝐵𝐷 adalah diagonal belah ketupat 

 Segi empat yang ke empat sisinya sama 

panjang dan sudut yang berhadapan sama 

besar disebut belahketupat 

 
 

 

 

KEGIATAN AWAL 

Ingat kembali 

pengertian belah 

ketupat 

B 

C A 

D 

Jadi, definisi belah ketupat adalah segiempat yang keempat sisinya 

sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. 

Lampiran 36 
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Kegiatan 1 

Lakukan kegiatan berikut kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini  

 

13. Perhatikan 2 model belah ketupat yang telah disiapkan.  

14. Himpitkan kedua model belah ketupat tersebut. Perhatikan luasnya. 

15. Guntinglah salah satu model belah ketupat menurut diagonal pertama 

dan setengah dari diagonal kedua seperti gambar (ii). 

16. Susunlah potongan tersebut seperti gambar (iii).  

 

                        
 

        
 

              

                        

                        

                        

                        

                        

 
KEGIATAN INTI 

Menemukan Rumus Keliling Belah Ketupat 

P 

S 

Q 

R 

Perhatikan gambar di samping! 

Segiempat PQRS adalah belahketupat 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah dari 

panjang sisi bangun datar tersebut. 

Jadi keliling belah ketupat = PQ + QR+ RS + SP 

Karena PQ = QR = RS = SP = s 

 Jadi keliling belah ketupat = 4 x s 

Simpulan 

Jadi pada belah ketupat, jika K menyatakan keliling maka K = 4 x s 

 

Menemukan Rumus Luas Daerah Belah Ketupat 

(i) (ii) (iii) 
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Kegiatan 2 

 

 

 

gambar. 1 

 

 

 

 

gambar.2 

 Perhatikan model (i)! 

d. Berbentuk apakah? Belah ketupat 

e. Berapakah panjang diagonal pertama? 6 (satuan) 

f. Berapakah panjang diagonal kedua? 4 (satuan) 

 Ubah model (i) menjadi model (iii)! 

d. Berbentuk apakah? Persegi panjang 

e. Berapakah panjangnya? 6 (satuan) 

f. Berapakah lebarnya? 2(satuan) 

 Apakah luasnya sama? ya 

Jadi,  

Luas daerah model (i) = luas daerah model (iii) 

Luas daerah belah ketupat = luas daerah persegi panjang 

Luas daerah belah ketupat = panjang x lebar 

Luas daerah belah ketupat = 6 x 2 

Luas daerah belah ketupat = 12 (satuan luas) 

 

 Perhatikan gambar.1 

d. Berbentuk apakah gambar.1? belah ketupat 

e. Diagonal pertama = d1 

f. Diagonal kedua = d2 

 Ubah gambar.1 menjadi gambar.2! 

d. Berbentuk apakah gambar.2? persegi panjang 

e. Panjang = d1 

f. Lebar = 
 

 
   

 Apakah luasnya sama? ya 

Jadi, 

Luas daerah gambar.1 = luas daerah gambar.2 

Luas daerah belah ketupat = luas daerah persegi panjang 

Luas daerah belah ketupat = panjang x lebar 

Luas daerah belah ketupat = d1 x 
 

 
   

Luas daerah belah ketupat = 
 

 
 x d1 x d2 
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KESIMPULAN 
 

3.      

 

 

 

 

 

4.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Jika, terdapat suatu belah ketupat dengan 

panjang sisinya   dan keliling belah ketupat 

adalah K, maka: 

Keliling (K) = s + s + s + s 

 = 4 x s 

 

s s 

s s 

𝒅𝟐 

𝒅𝟏 

𝟏

𝟐
𝒅𝟐 

𝒅𝟏 

Suatu daerah belah ketupat dengan 

ukuran panjang diagonal datar =    

dan diagonal tegak =    dan luas 

darahnya L, maka : 

Luas (L) = 
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3. Taman kota berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 20 m dan 13 m. 

Jika taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 12.000,00 per   . Berapakah 

biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut? 

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

kolam akan dipasang lampu setiap 6 m. Hitung: 

c. Banyak lampu yang dibutuhkan. 

d. Harga yang harus dibayar jika harga setiap lampu adalah Rp 15.000,00. 

 

Selesaian: 

b. Memahami masalah 

Diketahui: Taman kota berbentuk belah ketupat. 

      dan       

taman tersebut akan ditanami rumput seharga Rp. 12.000,00 per    

Ditanya: biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut  

c. Merencanakan pemecahan masalah 

4. Menghitung luas taman 

5. Menghitung biaya rumput yang ditanam 

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas taman = luas belah ketupat 

Biaya pembelian rumput = luas taman x biaya pagar per    

 

 

 

 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 

belahketupat 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

      

     

 
   

 
 

    

          

        

d.   Melihat kembali 

Jadi biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut Rp 1.560.000,00 . 

 

2.  

a. Memahami masalah 

Diketahui: Kolam ikan berbentuk belah ketupat. 

sekeliling kolam akan dipasang lampu setiap 6 m. 

harga setiap lampu adalah Rp 15.000,00 

Ditanya: banyak lampu yang dibutuhkan dan biaya yang harus dibayar 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung keliling kolam 

2. Menentukan banyak lampu 

3. Menghitung biaya yang harus dibayar 

c. Melaksanakan perencanaan 

Keliling kolam = keliling belah ketupat 

Banyak lampu  
              

                 
  

Biaya pemasangan lampu = banyak lampu x harga setiap lampu 

d. Melihat kembali 

Jadi banyak lampu yang dibutuhkan 18 buah dan biaya yang harus dibayar Rp 270.000,00 . 
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Lampiran 37 

LATIHAN SOAL PERSEGI PANJANG 

1. Candra melakukan pemanasan sebelum olahraga dengan lari keliling 

lapangan sekolah sebanyak 3 kali. Lapangan sekolah Candra berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 80 m dan lebar 60 m. Tentukan berapa 

meter Candra harus berlari. 

2. Jika keliling persegi panjang adalah 30 cm dan panjangnya adalah 2 kali 

lebarnya, hitunglah luas persegi panjang tersebut 

3. Pekarangan Pak Kardi berbentuk persegi panjang, panjangnya 60 m dan 

lebarnya 35 m. Sepanjang pekarangan itu terkena pelebaran jalan selebar 3 

m. Berapa luas pekarangan Pak Kardi setelah terkena pelebaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 38 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: lapangan persegi panjang; panjang = 80 m; lebar = 60 m 

Candra lari mengelilingi 3x 

Ditanya: jarak berlari mengelilingi 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menentukan keliling lapangan. 

2. Menghitung jarak yang ditempuh Candra. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

                
          

        

     
 

Jarak lari 3x        

      
 

4 

Melihat kembali 

Jadi, Candra harus berlari 840 m 
2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: persegi panjang  

Keliling = 30 cm 

       
Ditanya: Luas persegi panjang 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

3. Menentukan panjang 

4. Menentukan lebar 

5. Menghitung luas persegi panjang 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling          

           
         
      
    

     
     

    

Luas persegi panjang      
      

    
 

 

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas persegi panjang tersebut 50 cm
2
 

2 

 Total Skor 10 

3 Memahami masalah 2 
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Diketahui: pekarangan persegi panjang  

     ,       

Sepanjang pekarangan terkena pelebaran selebar 3m 

Ditanya: Luas persegi panjang 

Merencanakan pemecahan masalah 

Sketsa: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menentukan lebar setelah terkena pelebaran 

2. Menghitung luas setelah terkena pelebaran 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Lebar setelah terkena pelebaran       

    

Luas persegi panjang      
       

      
 

 

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas persegi panjang tersebut 1920 m
2
 

2 

 Total Skor 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m 

3 m 

35 m 
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Lampiran 39 

LATIHAN SOAL JAJARGENJANG 

1. Pada jajargenjang PQRS, kelilingnya adalah 96 cm. Panjang alas PQ 

adalah    cm dan panjang sisi miring    adalah    cm. Tentukan luas 

jajargenjang tersebut jika tinggi jajargenjang adalah 25 cm! 

2. Sebuah taman berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 12 m. 

perbandingan panjang alas dan tingginya adalah 4 : 3. Taman tersebut 

akan ditanami bunga mawar. Jika waktu yang diperlukan untuk menanam 

bunga mawar tiap 1 m
2
 adalah 5 menit, berapakah waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan menanam bunga mawar di seluruh kebun? 

3. Taman bermain berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 24 m dan sisi 

miringnya 16 m. Jika pengelola taman akan memasang lampu taman di 

sekeliling taman, maka berapa banyak lampu taman yang diperlukan jika 

jarak antar lampu 5 m? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 40 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang PQRS. 

        

      
Keliling = 96 cm 
Tinggi = 25 cm 

Ditanya: Luas jajargenjang 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

3. Menentukan nilai   

4. Menghitung alas jajargenjang (PQ) 

5. Menghitung luas jajargenjang 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

                  
            

         

       

    
 

      

     

    

Luas      
       

     
 

4 

Melihat kembali 

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 800 cm
2
. 

2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: taman jajargenjang  

      

        
Waktu menanam= 5menit/m

2
 

Ditanya: waktu yang dibutuhkan untuk menanam mawar 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

6. Menentukan tinggi 

7. Menghitung luas jajargenjang 

8. Menghitung waktu yangdibutuhkan 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

        

         

      

    

Luas jajargenjang      

      

 

4 
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Melihat kembali 

Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan menanam bunga 

mawar di seluruh kebun 540 menit. 

2 

 Total Skor 10 

3 Memahami masalah 

Diketahui: taman jajargenjang  

     ,       

Dipasang lampu dengan jarak antar lampu = 5m 

Ditanya: banyak lampu taman yang diperlukan 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

3. Menghitung keliling taman 

4. Menghitung banyak lampu yang diperlukan 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling taman         

          

       
    

             
        

     
 

 
  

 
 

    
 

 

4 

Melihat kembali 

Jadi, banyak lampu taman yang diperlukan 16 buah. 
2 

 Total Skor 10 
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A 

B 

C 

D 
O 

Lampiran 41 

LATIHAN SOAL BELAH KETUPAT 

1. 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   . Berapakah biaya untuk pembelian rumput seluruhnya 

pada taman tersebut? 

2. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 15 m. Di 

sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 3 m antara lampu. Jika 

biaya tiap lampu Rp30.000,00, berapa biaya yang diperlukan seluruhnya? 

3. Pada belah ketupat ABCD di samping, panjang 

AC adalah    cm dan panjang BD adalah    cm. 

Jika luas belah ketupat ABCD di samping adalah 

500   , tentukan panjang AC dan panjang BD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 42 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: taman belah ketupat ditanami rumput 

      

      
Harga rumput= Rp. 12.500/m

2
 

Ditanya: biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman 

tersebut 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

6. Menentukan luas taman 

7. Menghitung biaya pembelian rumput 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

     
 

 
       

 
 

 
       

     

Biaya            

         

4 

Melihat kembali 

Jadi, biaya untuk pembelian rumput seluruhnya pada taman tersebut 

Rp. 2.700.000,00 

2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: taman belah ketupat 

      

                                           
biaya = Rp 30.000,00/lampu 

Ditanya: biaya yang diperlukan seluruhnya 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

9. Menghitung keliling taman 

10. Menentukan banyak lamppu 

11. Menghitung biaya 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling     

      

    

             
        

                 
 

 
  

 
 

    

               

        

 

4 

Melihat kembali 

Jadi, biaya yang diperlukan seluruhnya Rp 600.000,00. 
2 
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 Total Skor 10 

3 Memahami masalah 

Diketahui:  

Belah ketupat      

Luas belah ketupat = 500 cm
2
 

Panjang       cm 

Panjang       cm 

Ditanya :  panjang    dan    

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

5. Menentukan nilai   

6. Menghitung ukuran diagonal-diagonal belah ketupat dengan 

menggunakan rumus luas belah ketupat. 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Misal    panjang       

   panjang       

                
 

 
       

     
 

 
       

          

         

    x    

Jelas      maka 

           dan 

            

 

4 

Melihat kembali 

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

 Total Skor 10 
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Lampiran 43 

Soal Kuis Persegipanjang 

 

1. Sebuah ruang besar, terdapat dinding yang panjangnya 68 dm dan lebarnya 35 dm. Pada 

dinding itu terdapat 2 jendela, masing-masing berukuran panjang 18 dm dan lebar 15 dm. 

Berapa luas daerah dinding? 

2. Keliling sebuah persegi panjang adalah 64 cm, sedangkan panjangnya 3 kali lebarnya. 

Hitunglah luas persegi panjang tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Lampiran 44 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 
Diketahui: panjang dinding = 68 dm, lebar = 35 dm 

Panjang jendela = 18 dm, tinggi = 15 dm 

Banyak jendela = 2 buah 

Ditanya: luas daerah dinding 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

8. Menentukan luas dinding 

9. Menentukan luas jendela 

10. Menghitung luas daerah dinding 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 
             

       

      

              

         

     

luas karton yang tidak tertutup gambar                

 

4 

Melihat kembali 
Jadi, luas daerah dinding          

2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: persegi panjang, keliling = 64 cm  
     

Ditanya: luas persegi panjang 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

12. Menentukan panjang dan lebar persegipanjang melalui keliling 

13. Menghitung luas persegi panjang 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 
Keliling         

           
         
      
    

Maka,             

         
      

     

4 

Melihat kembali 
Jadi, luas persegi panjang         

2 

 Total Skor 10 
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Lampiran 45 

Soal Kuis Jajargenjang 

 

1. Tembok sebuah istana memiliki hiasan dari lempengan emas berbentuk jajargenjang. 

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

Tembok tersebut dihiasi oleh 20 lempengan emas. Berat lempengan emas setiap 1 cm
2
 

adalah 2 gram. 

a. Tentukan berat emas yang menghiasi istana tersebut 

b. Jika harga setiap gram emas adalah Rp. 80.000,00, berapa biaya yang diperlukan 

untuk menghias tembok istana tersebut! 

2. Suatu taman berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 15 m dan sisi miringnya 9 m. 

Sekeliling taman tersebut akan ditanami pohon yang berukuran sama dengan jarak antar 

pohon 3 m. Harga 1 pohon Rp 15.000,00. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

membeli pohon yang ditanam di sekeliling  taman? 
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Lampiran 46 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: lempengan jajargenjang; alas=8 cm; tinggi= 4cm 

Terdapat 20 lempengan 

Berat            

Harga emas Rp 80.000,00/gram 

Ditanya: berat emas yang menghiasi istana tersebut dan biaya yang 

diperlukan untuk menghias tembok istana tersebut 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menentukan luas lempengan. 

2. Menentukan luas 20 lempengan. 

3. Menghitung berat 20 lempengan. 

4. Menghitung biaya yang diperlukan untuk menghias tembok 

istana tersebut 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

         

     

    

Luas 20 lempengan            

Berat 20 lempengan             

Biaya yag dibutuhkan                         

 

4 

Melihat kembali 

Jadi, biaya yang diperlukan untuk menghias tembok istana tersebut 

Rp. 102.400.000,00 

2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui: jajargenjang  

Alas = 15 m, sisi miring = 9 m 

Jarak antar pohon = 3 m 

Harga 1 pohon Rp 15.000,00 

Ditanya: biaya yang dibutuhkan untuk membeli pohon 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menentukan keliling taman 

2. Menentukan banyak pohon 

3. Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membeli pohon 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling          

         
       

    

Banyak pohon         

Biaya           

         
 

 

4 
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Melihat kembali 

Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk membeli pohon Rp. 240.000,00 
2 

 Total Skor 10 
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Lampiran 47 

Soal Kuis Belah ketupat 

 

3. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 15 m. Di sekeliling taman 

akan dipasang lampu dengan jarak 3 m antara lampu. Jika biaya tiap lampu 

Rp30.000,00, berapa biaya yang diperlukan seluruhnya? 

 

4. Lantai rumah dengan luas 20 m
2
 akan dipasang keramik yang berbentuk belah 

ketupat. Salah satu panjang diagonal keramik tersebut adalah 20 cm. Jika keramik 

yang dibutuhkan sebanyak 500 buah, berapa panjang diagonal II dari keramik 

tersebut? 
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Lampiran 48 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Kuis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui: taman berbentuk belah ketupat 

       

Jarak antar lampu 3 m 

Biaya tiap lampu Rp 30.000,00 

Ditanya: biaya yang diperlukan seluruhnya 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

5. Menghitung keliling taman. 

6. Menentukan banyaknya lampu. 

7. Menghitung biaya seluruhnya. 

4 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling taman          

Banyak lampu  
  

 
    

Biaya yang diperlukan                  

 

2 

Melihat kembali 

Jadi, biaya yang diperlukan seluruhnya Rp. 600.000,00 
2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui : luas lantai = 20 m
2
 = 200.000 cm

2 

                           ; banyak keramik 1000 buah 

Ditanya: diagonal II (  ) 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

4. Menentukan luas keramik 

5. Menghitung nilai     

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

                    
       

   
     

Luas  
 

 
       

 

 

 

4 



215 
 

 

    
 

 
       

         

      

Melihat kembali 

Jadi, panjang diagonal II keramik tersebut adalah 40 cm. 
2 

 Total Skor 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah   : SMP Negeri 11 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Materi   : Persegi Panjang, jajargenjang, dan belah ketupat 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Jumlah Soal  : 8 soal 

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

Kompetensi Dasar: 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Aspek yang 

dinilai 
No. soal 

Bentuk 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Persegi panjang 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas persegi panjang. 

 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

persegi panjang dalam pemecahan 

masalah. 

Pemecahan 

Masalah 

1 dan 2 

 

Uraian 10 menit 

 

Peserta didik dapat menghitung luas 

persegi panjang dan  biaya yang 

diperlukan dalam suatu masalah. 

Pemecahan 

Masalah 

3 Uraian 10 menit 

L
a
m

p
ira

n
 4

9
 

2
1
6

 



 

 

Jajargenjang Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas jajargenjang. 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

jajargenjang dan biaya yang diperlukan 

dalam suatu masalah.  

Pemecahan 

masalah 

4 Uraian 10 menit 

Peserta didik dapat menghitung alas dan 

tinggi jajargenjang jika diketahui 

perbandingan sisi dan luas jajargenjang. 

Pemecahan 

masalah 

 

5 

 

Uraian 

 

10 menit 

 

Belah ketupat Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan 

luas belah ketupat 

Peserta didik dapat menghitung biaya 

yang diperlukan untuk hiasan pilar 

berbentuk belahketupat jika diketahui 

diagonalnya serta berat per     dan 

harga per gram nya. 

Pemecahan 

masalah 

6 Uraian 10 menit 

Peserta didik dapat menghitung diagonal 

belah ketupat jika diketahui luas belah 

ketupat dan salah satu diagonalnya. 

Pemecahan 

masalah 

7 Uraian 10 menit 

2
1
7
 



 

 

Peserta didik dapat menghitung keliling 

belah ketupat dan banyak bahan yang 

diperlukan. 

Pemecahan 

masalah 

8 Uraian 10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1
8
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Lampiran 50 

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

PERSEGI PANJANG,  JAJARGENJANG DAN BELAHKETUPAT 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu        : 2 x 40 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. 

SOAL 

1. Sebuah taman Pak Deni berbentuk persegipanjang berukuran panjang adalah 8 m 

dan lebarnya belum diketahui. Di sekeliling taman Pak Deni terdapat 14 tiang 

lampu dengan jarak masing-masing 2 m. Berapakah luas taman milik Pak Deni? 

2. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan bola yang berbentuk persegi panjang. 

Lapangan tersebut berukuran  90 m x  60 m. Setiap 1 menit anak tersebut dapat 

menempuh jarak 100 m. Berapa menit waktu yang diperlukan anak tersebut untuk 

mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran? 

3. Pak Riki memiliki sebuah tambak ikan berbentuk persegi panjang. Panjang tambak 

adalah 20 meter dan lebarnya 18 meter. Dalam sebulan, biaya pemeliharaan dan 

pakan ikan setiap 1 m
2
 adalah Rp 5.000,00. Berapa biaya pemeliharaan dan pakan 

ikan selama 6 bulan? 
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4. Sebuah lahan parkir tempat perbelanjaan berbentuk jajargenjang. Panjang dua sisi 

yang berdekatan adalah 36 m dan 24 m. Sekeliling lahan parkir tempat perbelanjaan 

tersebut akan dipasang pagar. Biaya pembuatan pagar Rp 30.000,00/meter. Jika 

pemasangan pagar harus dikerjakan selama 3 hari dan upah tukang Rp. 

40.000,00/hari, berapakah total biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar 

tersebut? 

5. Pak Reza mempunyai sebidang tanah berbentuk jajargenjang dengan luas 240 m
2 

. 

Perbandingan panjang tanah dari utara ke selatan dengan dari barat ke timur adalah 

3:5. Berapa meter panjang tanah Pak Reza masing-masing dari utara ke selatan dan 

dari barat ke timur? 

6. Suatu hiasan pilar istana terbuat dari lempengan emas murni berbentuk belah 

ketupat yang panjang diagonalnya 8 cm dan 6 cm. Pilar tersebut dihiasi oleh 5 

lempengan emas. Tiap       lempengan emas, beratnya 1,5 gram. Tentukan: 

c. berat emas yang menghiasi pilar tersebut  

d. biaya yang diperlukan untuk menghias pilar tersebut (harga emas tiap gram 

adalah Rp.200.000,00) 

7. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm dan 

(2x + 3) cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm
2
, tentukan panjang diagonal 

yang kedua! 

8. Wendi mempunyai kawat dengan panjang 19 m. Kawat tersebut akan digunakan 

untuk membuat belah ketupat dengan ukuran panjang sisi 10 cm. Tentukan: 

a. berapa banyak belah ketupat maksimal yang dapat dibuat Wendi? 

b. apabila kawat tersebut mempunyai sisa, berapakah panjang kawat yang tersisa? 

 

 

 



221 
 

 

Lampiran 51 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Memahami masalah 

Diketahui :   

Taman persegipanjang 

panjang = 8 m 

sekeliling taman terdapat 14 tiang lampu dengan jarak 2 m 

Ditanya: luas taman milik Pak Budi 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut. 

4. Keliling taman = jumlah tiang x jarak antar tiang 

5. Menentukan ukuran lebar taman dari keliling 

6. Menghitung luas taman 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling taman = jumlah tiang x jarak antar tiang 

      

    

Lebar taman    
                        

          

         
      

     

Luas taman      
     

    

4 

Melihat kembali 

Jadi luas taman milik Pak Budi 48 m
2 2 

 Total Skor 10 

2 

Memahami masalah 

Diketahui:  

lapangan bola berbentuk persegi panjang; 

panjang = 90 m dan lebar = 60 m; 

anak mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran; 

setiap 1 menit anak tersebut dapat menempuh jarak 100 m. 

Ditanya: hitunglah waktu yang ditempuh untuk mengelilingi 

lapangan  sebanyak 3 kali putaran! 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Sketsa gambar: 

 

 

 

 

2 

90 m 

60 m 

D C 

B A 
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2. Menghitung keliling lapangan = keliling persegi panjang = 2 

(p + l) ; 

3. Menghitung jarak yang ditempuh = keliling lapangan x 

banyaknya putaran; 

4.                                  
                   

                
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

keliling lapangan = keliling persegi panjang 

= 2 (p + l) 

= 2 (90 + 60)  

= 300 

jarak yang ditempuh = keliling lapangan  x banyaknya putaran 

                = 300 x 3 

                = 900 

waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan 3 kali  

 
                   

                
 

    

    
   

4 

Melihat kembali 

Jadi waktu yang diperlukan anak tersebut untuk mengelilingi 

lapangan sebanyak 3 kali putaran adalah 9 menit. 

2 

 Total Skor 10 

3 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Tambak: p = 20 m, l = 18 m; 

Biaya sebulan: Rp 5.000,00/m
2
;
 
 

Ditanya: 

 Biaya pemeliharaan selama 6 bulan 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

4. Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

5.                                                 ; 
6. Menghitung biaya pemeliharaan tambak  

= Luas x biaya sebulan x lama  

 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas tambak = p x l = 20 x 18 = 360 m
2
; 

Biaya pemeliharaan = Luas x biaya sebulan x lama panen 

= 360 x 5000 x 6 

= Rp 10.800.000,00 

4 

20 m 

18 m 

D C 

B A 
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Melihat kembali 

Jadi biaya pemeliharaan dan pakan selama 6 bulan Rp 10.800.000,00 
2 

 Total Skor 10 

4 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Parkir jajargenjang: p = 36 m, q = 24 m;  

Dipasang pagar di sekelilingya 

Biaya pagar = Rp 30.000,00/m; 

Lama pemasangan = 3 hari 

Biaya tukang = Rp 40.000,00/hari 

Ditanya:total biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut. 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung keliling parkir = keliling jajargenjang = 2 (p + q) ; 

2.                                         ; 
3. Menghitung biaya tukang 

4. Menghitung total biaya 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling parkir = 2 (p + q)=2(36+24)=2(60)=120 

Biaya pemasangan pagar = keliling parkir x biaya  

                                         = 120 x 30000 = 3.600.000 

Biaya tukang = 3 x 40000=120.000 

Total biaya = 3.600.000 + 120.000 = 3.720.000 

4 

Melihat kembali 

Jadi total biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut 

adalah Rp 3.720.000,00. 

2 

 Total Skor 10 

 Total Skor 10 

5 

Memahami masalah 

Diketahui: 

jajargenjang 

alas:tinggi = 3:5 

Luas = 240 cm
2
 

Ditanya: tentukan alas dan tinggi 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

3. Menentukan nilai x 

4. Menghitung alas dan tinggi 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 4 

5x 

3x 
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Misal : alas =    

tinggi =    

Luas jajargenjang      

          

          

      

    
 

alas     

     

    

tinggi     

     

    

Melihat kembali 

Jadi alas dan tinggi jajargenjang adalah 12 cm dan 20 cm. 
 

 Total Skor 10 

6 

Memahami masalah 

Diketahui:  

Lempengan emas belahketupat:   =8 cm;   = 6 cm;
 

Berat lempengan = 1,5 gr/cm
2
; 

Banyak lempengan = 5 buah; 

Harga emas = Rp 200.000,00/gr; 

Ditanya: 

c. Berat emas yang menghias pilar 

d. Biaya yang diperlukan menghias pilar 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

4. Menghitung luas hiasan  

5. Menghitung berat emas 

6. Menghitung biaya yangdiperlukan 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas hiasan    
 

 
       

   
 

 
     

     

Berat emas          

     

Biaya yang diperlukan              

            

4 

Melihat kembali 

Jadi: a. berat emas yang menghias pilar 180 gram 

b. biaya yang diperlukan menghias pilar Rp 36.000.000,00 

 

2 



225 
 

 

 Total Skor 10 

7 

Memahami masalah 

Diketahui: 

Belah ketupat, d1 = 18 cm, d2 = (2x+3) 

Luas = 81 cm
2
 

Ditanya: panjang diagonal kedua 

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

3. Menentukan nilai x dari luas belah ketupat 

4. Menghitung panjang diagonal kedua 

 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Luas belah ketupat  
 

 
       

   
 

 
           

          

       

    

        

       

     

   

4 

Melihat kembali 

Jadi panjang diagonal kedua adalah 9 cm. 
2 

 Total Skor 10 

8 

Memahami masalah 

Diketahui: 

 Kawat panjang = 19 m 

Belah ketupat sisi = 10 cm 

Ditanya: 

a. Banyak belah ketupat maksimal yang dapat dibuat 

b. sisa kawat  

2 

Merencanakan pemecahan masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan keliling belah ketupat 

2. Menghitung banyak belah ketupat maksimal yang dapat dibuat 

3. Menghitung sisa kawat 

2 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Keliling belah ketupat      

      

    
 

Banyak belah ketupat  
    

  
 

4 
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Sisa kawat               
           

    
 

Melihat kembali 

Jadi: a. banyak belah ketupat maksimum yang dapat dibentuk 47 

buah. 

b. sisa kawat adalah 20 cm 

2 

 Total Skor 10 
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Lampiran 52 

DATA AKHIR 

NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS SAMPEL PENELITIAN 

KELAS EKPERIMEN  (VII G) KELAS KONTROL  (VII H) 

NO KODE NILAI KET NO KODE NILAI KET 

1 E-01 81 T 1 K-01 86 T 

2 E-02 93 T 2 K-02 78 T 

3 E-03 76 T 3 K-03 83 T 

4 E-04 96 T 4 K-04 81 T 

5 E-05 56 T T 5 K-05 63 T T 

6 E-06 85 T 6 K-06 56 T T 

7 E-07 74 T 7 K-07 74 T 

8 E-08 83 T 8 K-08 70 T 

9 E-09 68 T T 9 K-09 88 T  

10 E-10 84 T 10 K-10 81 T 

11 E-11 88 T 11 K-11 75 T 

12 E-12 84 T 12 K-12 93 T 

13 E-13 80 T 13 K-13 85 T 

14 E-14 85 T 14 K-14 71 T 

15 E-15 75 T  15 K-15 59 T T 

16 E-16 65 T T 16 K-16 78 T 

17 E-17 96 T 17 K-17 56 T T 

18 E-18 89 T  18 K-18 95 T 

19 E-19 75 T 19 K-19 63 T T 

20 E-20 75 T 20 K-20 78 T  

21 E-21 74 T 21 K-21 81 T 

22 E-22 96 T 22 K-22 78 T 

23 E-23 75 T 23 K-23 85 T  

24 E-24 94 T 24 K-24 91 T 

25 E-25 84 T 25 K-25 75 T 

26 E-26 73 T 26 K-26 70 T 

27 E-27 94 T 27 K-27 65 T T 

28 E-28 84 T  28 K-28 91 T 

29 E-29 86 T 29 K-29 84 T 

30 E-30 73 T 30 K-30 73 T 

31 E-31 88 T 31 K-31 63 T T 

Keterangan : T = Tuntas  dan TT = Tidak Tuntas 
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Lampiran 53 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN  

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

    ∑
       

 

  

 
    

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika   
hitung     

tabel, dengan    tabel =            
        . 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksium  = 96 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 56  Rata-rata         = 81,6  

Rentang     = 40 s = 9,75 

Banyak Kelas       = 6 n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi-Mean Z Peluang Z Luas Kelas Ei Oi X^2 

56 - 62 55,5 -26,0806 -2,68 0,4963 0,0214 0,6644 1 0,16951 

63 - 69 62,5 -19,0806 -1,96 0,4748 0,0825 2,5570 2 0,12134 

70 - 76 69,5 -12,0806 -1,24 0,3923 0,1935 5,9982 9 1,50231 

77 - 83 76,5 -5,0806 -0,52 0,1989 0,1208 3,7456 3 0,1484 

84 - 90 83,5 1,9194 0,20 0,0780 0,2418 7,4968 10 0,83582 

91 - 97 90,5 8,9194 0,91 0,3199 0,1289 3,9954 6 1,00581 

      97,5 15,9194 1,63 0,4487         

                  31 3,7832 

 

Untuk        dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2 

tabel = 7,815.   

 

 

 

 

Karena     hitung      tabel yaitu 3,7832    7,815, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 

 

 

𝑥   𝛼  𝑘   
  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,815 3,7832 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Lampiran 54 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

    ∑
       

 

  

 
    

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika   
hitung     

tabel, dengan   
tabel =            

        . 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai Maksium  = 95 Panjang kelas  =  7 

Nilai Minimum   = 56  Rata-rata         = 76,4  

Rentang     = 39 s = 10,85 

Banyak Kelas       = 6 n = 31 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi-Mean Z Peluang Z 

Luas 

Kelas 
Ei Oi X^2 

56 - 62 55,5 -20,9194 -1,93 0,4730 0,0729 2,2589 3 0,24312 

63 - 69 62,5 -13,9194 -1,28 0,4002 0,1621 5,0237 4 0,20861 

70 - 76 69,5 -6,9194 -0,64 0,2381 0,2352 7,2898 7 0,01152 

77 - 83 76,5 0,0806 0,01 0,0030 0,2400 7,4391 8 0,04229 

84 - 90 83,5 7,0806 0,65 0,2429 0,1598 4,9544 5 0,00042 

91 - 97 90,5 14,0806 1,30 0,4028 0,0712 2,2072 4 1,45616 

      97,5 21,0806 1,94 0,4740 

 

      

                  31 1,9621 

 

Untuk        dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2 

tabel = 7,815.   

 

 

. 

 

Karena    
hitung     

tabel yaitu 1,9621    7,815, maka H0 diterima. 

Jadi, data berdistribusi normal. 

𝑥   𝛼  𝑘   
  

 

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

7,815 1,9621 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 



230 

 

 

Lampiran 55 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

 

Hipotesis: 

H0:   
    

  (varians homogen) 

H1:   
    

  (varians tidak homogen)  

 

Rumus yang digunakan: 

 

  
                

                
 

 

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika     

 
            

. 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Jumlah 2369 2529 

n 31 31 

rata-rata 76,42 81,58 

var 117,78 95,05 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  
      

     
       

Pada α = 5% dengan: 

dk pembilang = n1 – 1 = 31 -1 = 30 

dk penyebut   = n2 – 1 = 31 -1 = 30 

Ftabel = 1,84 

 

 

 

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

homogen. 

𝐹 
 
𝛼 𝑛    𝑛    

 

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 

     

Daerah penerimaan 

Ho 

Daerah penolakan 

Ho 
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Lampiran 56 

UJI PROPORSI 

 

Hipotesis: 

  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga belum mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar 

     dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

  :           (Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model pembelajaran ARIAS berbantuan alat 

peraga mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar      dari 

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70) 

Rumus yang digunakan: 

  

 
    

√        
 

 

Kriteria pengujian: 

   ditolak jika                . 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

Sumber Variasi Nilai 

  28 

  31 

 

 

𝑧     ∝  

 

Daerah penolakan 

Ho 

Daerah  

penerimaan Ho 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  

  
       

√             
  

 

         

Dari perhitungan diperoleh              

Harga         dengan α = 5% adalah 1,64. 

 

 

 

 

Karena                , maka    ditolak dan    diterima. 

Jadi, hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

model pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga mencapai ketuntasan secara 

klasikal sebesar      dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai   70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Daerah penolakan 𝐻  
Daerah  

penerimaan 𝐻  
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Lampiran 57 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 

 

Hipotesis: 

  :         (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada pembelajaran ARIAS  sama dengan rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran 

ekspositori). 

  :         (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

pada pembelajaran ARIAS  lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran ekspositori). 

Rumus yang digunakan: 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 √
 

  
 

 

  

  dengan     
        

          
 

       
  

 

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak jika                . 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis: 

 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2529 2369 

n 31 31 

Rata-rata 81,58 76,42 

Varians      95,05 117,78 

Standar deviasi 9,75 10,85 

 

𝑡   – 𝛼  𝑛  𝑛     

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah  

penerimaan Ho 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

   
                        

       
 

              

          

 

  
           

     √
 
   

 
  

 

         

Dari perhitungan diperoleh               

Harga         dengan α = 5% dan                 adalah 1,67. 

 

 

 

 

Karena                 dan         berada pada daerah penolakan   , maka    

ditolak dan    diterima. 

Jadi,  rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segiempat siswa kelas VII 

SMP Negeri 11 Semarang pada pembelajaran ARIAS berbantuan alat peraga  

lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 

ekspositori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah  

penerimaan Ho 
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Lampiran 60 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pembelajaran Kelas Eksperimen 
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  Pembelajaran Kelas Kontrol 
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