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ABSTRAK 

 
Mariya, Dian. 2013. Keefektifan  Pembelajaran Model Somatic Auditory 

Visualization Intellectual Berbantuan Alat Peraga terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas VII pada Materi Segitiga. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Zaenuri Mastur, S.E., 

M.Si, Akt, dan Pembimbing Pendamping Dra Emi Pujiastuti, M.Pd 

 

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

SAVI 

 

Sebagian besar peserta didik SMP kesulitan dalam menyelesaikan soal-

soal bertipe pemecahan masalah. Sebanyak 65% hasil belajar aspek pemecahan 

masalah materi segitiga peserta didik kelas VII SMP N 1 Semarang Tahun 

2011/2012 belum mencapai KKM. Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga merupakan salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah materi segitiga peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga telah 

mencapai KKM, (2) rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

ekspositori telah mencapai KKM, dan (3) rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah materi segitiga peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga lebih baik dibanding peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori 

telah mencapai KKM. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Semarang. Dengan teknik simple random sampling terpilih dua kelas sampel yaitu 

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

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan tes. Teknik 

analisis data menggunakan uji ketuntasan belajar (uji t dan uji proporsi pihak kiri), 

dan uji kesamaan rata-rata (uji pihak kanan). 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen adalah 81,71 dan kelas kontrol 77,15. Persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal kelas eksperimen adalah 96,87% dan kelas kontrol 90,6%. 

Dari hasil perhitungan uji t dan uji proporsi pihak kiri diperoleh bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mencapai KKM. Berdasarkan hasil analisis uji 

kesamaan rata-rata menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 1 Semarang pada materi segitiga. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan 

di dalam belajar, hal tersebut dikemukakan oleh Briggs sebagaimana dikutip oleh 

Anni (2009: 191). Menurut Morgan sebagaimana dikutip oleh Anni (2009: 82) 

belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari 

praktek atau pengalaman. Berdasarkan pendapat tersebut, proses belajar menjadi 

sangat penting terutama dalam pembelajaran matematika. Guru harus bisa 

menanamkan konsep matematika dengan baik sehingga peserta didik dapat 

memperoleh kemudahan terutama dalam proses kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

Suyitno (2004: 2) menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah 

suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika kepada para peserta 

didiknya, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan 

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

didik tentang matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara 

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

mempelajari matematika tersebut. Ini artinya seorang guru harus dapat membuat
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suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memudahkan peserta didik 

untuk menangkap materi pelajaran. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mengakibatkan permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks sehingga 

menuntut dunia pendidikan, termasuk pendidikan matematika, untuk selalu 

berkembang guna menjawab tantangan dalam menghadapi permasalahan tersebut. 

Berbagai model, teknik dan model pembelajaran dikembangkan agar kemampuan 

peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal. Walaupun proses 

perkembangan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, permasalahan yang 

dihadapi di Indonesia selalu sama, yaitu mata pelajaran matematika masih 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit, menakutkan, dan kurang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari (Asikin, 2001: 1). Oleh karena itu, dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi peserta didik, sifat 

materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. 

Selama ini proses pembelajaran matematika yang ditemui tidak memenuhi 

standar nasional. Dengan kata lain, masih dilakukan secara konvensional yang 

hanya menekankan pada penyampaian tekstual semata sehingga seringkali 

dijumpai peserta didik yang kurang berminat untuk belajar. Akibatnya peserta 

didik kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kondisi seperti ini tidak akan 

menumbuhkembangkan aspek kepribadian, kemampuan, dan aktivitas peserta 

didik seperti yang diharapkan. 

Proses belajar mengajar matematika akan berlangsung secara optimal dan 

efektif bila direncanakan dengan baik. Keaktifan peserta didik merupakan syarat 
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utama bagi terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Bertolak pada hal 

tersebut maka dalam proses belajar mengajar matematika guru hendaknya 

menggunakan model pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik, 

karena dengan keaktifan ini peserta didik akan memahami, menghayati, dan 

mengambil pelajaran dari pengalamannya. 

Menurut pengalaman peneliti selama observasi di kelas VII SMP Negeri 1 

Semarang, dan didukung data atau fakta lain yang diperoleh saat observasi, 

pembelajaran matematika di kelas VII SMP Negeri 1 Semarang masih ada yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan guru harus 

menyelesaikan materi yang dibebankan, sementara waktu terbatas. Pada 

pembelajaran konvensional ini, banyak peserta didik yang kurang tertarik 

terhadap pelajaran yang disampaikan guru. Peserta didik cenderung pasif dalam 

menerima pelajaran. Banyak juga peserta didik yang hanya mau belajar jika ada 

tugas atau akan ulangan saja. Pada materi yang belum diajarkan, peserta didik 

cenderung untuk tidak peduli, apalagi untuk membacanya. 

Kondisi yang masih ditemukan di kelas VII SMP Negeri 1 Semarang adalah 

pembelajaran yang selama ini dilakukan cenderung konvensional bukan 

divariasikan dengan model lain, pelaksanaan pembelajaran cenderung hanya 

melibatkan peserta didik yang diminta maju menyelesaikan soal di depan kelas, 

beberapa peserta didik hanya mencatat materi pelajaran yang diberikan guru, dan 

peserta didik lainnya acuh dengan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran matematika belum 

terfokuskan, hal ini disebabkan kondisi pembelajaran yang monoton dan searah, 
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kelas yang ramai dan tidak tercipta hubungan kerjasama yang baik antar peserta 

didik di lingkungan kelas, motivasi belajar peserta didik masih rendah. 

Peserta didik SMP Negeri 1 Semarang dikatakan tuntas belajar pada mata 

pelajaran matematika apabila telah memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

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

Semarang dikatakan memenuhi KKM apabila sekurang-kurangnya 75% dari 

peserta didik yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai . Nilai rata-

rata ulangan harian kelas VII materi segitiga pada aspek pemecahan masalah pada 

tahun ajaran 2010/2011 adalah 65,75  dan tahun 2011/2012 adalah 63,182. 

Ketuntasan nilai ulangan matematika materi segitiga aspek pemecahan 

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

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

Nilai Tahun 2010/2011 Tahun 2011/2012 

 
57,65 % 65% 

 
42,35 % 35% 

 

Menurut salah satu guru matematika kelas VII di SMP Negeri 1 Semarang, 

rendahnya hasil belajar aspek pemecahan masalah peserta didik SMP Negeri 1 

Semarang lebih terlihat khususnya pada materi yang bersifat abstrak sehingga 

memerlukan visualisasi, yaitu pada materi geometri. Materi segitiga merupakan 

salah satu materi geometri di SMP kelas VII. Materi segitiga dapat dibuat menjadi 

variasi soal latihan yang akan menjadi masalah yang perlu dipecahkan oleh 

peserta didik. Materi ini juga mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, materi ini berkaitan erat dengan kemampuan 

pemecahan masalah dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Selain itu, salah satu cabang matematika di sekolah yang memiliki ruang 

lingkup yang luas adalah geometri. Berdasarkan penyebaran standar kompetensi 

untuk satuan pendidikan SMP, materi geometri mendapatkan porsi yang paling 

besar (41%) dibandingkan dengan materi lain seperti aljabar (29%), bilangan 

(18%), serta statistika dan peluang (12%) ( Harry, 2011: 3). 

Menurut Abdussakir (dalam Harry, 2011: 3), penguasaan peserta didik 

dalam memahami konsep geometri masih rendah dan perlu ditingkatkan. Begitu 

juga dengan Jiang yang menuturkan bahwa salah satu bagian dari matematika 

yang sangat lemah diserap oleh peserta didik di sekolah adalah geometri, 

kebanyakan peserta didik yang memasuki sekolah menengah atas memiliki 

pengetahuan ataupun pengalaman yang terbatas mengenai geometri. 

Menurut Sabandar, pengajaran geometri di sekolah diharapkan akan 

memberikan sikap dan kebiasaan sistematik bagi peserta didik untuk bisa 

memberikan gambaran tentang hubungan-hubungan di antara bangun-bangun 

tersebut. Oleh karena itu, perlu disediakan kesempatan serta peralatan yang 

memadai agar peserta didik bisa mengobservasi, mengeksplorasi, mencoba, serta 

menemukan prinsip- prinsip geometri lewat aktivitas informal untuk kemudian 

meneruskannya dengan kegiatan formal menerapkannya apa yang mereka pelajari. 

Mengingat pentingnya pembelajaran geometri di sekolah, tetapi kurangnya 

penguasaan konsep geometri bagi peserta didik menyebabkan terhambatnya 

penguasaan materi ajar lainnya. Kemungkinan terbesar penyebab dari 

permasalahan ini adalah cara pengajaran guru yang selalu berfokus pada buku ajar 

dan kurangnya strategi atau pendekatan pembelajaran yang dapat memudahkan 
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peserta didik dalam  belajar  geometri.  Ruseffendi  menyatakan  apabila  

menginginkan  peserta didik  belajar geometri secara bermakna, tahap pengajaran 

disesuaikan dengan tahap berfikir peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

memahaminya dengan baik untuk memperkaya pengalaman dan berfikir peserta 

didik, juga untuk persiapan meningkatkan berfikirnya pada tahap yang lebih 

tinggi. 

Untuk mengatasi kondisi di atas, diperlukan model pembelajaran yang tepat 

atau pembelajaran inovatif untuk mencapai tujuan pengembangan kemampuan 

pemecahan masalah, dimana dalam proses belajar mengajar matematika guru 

hendaknya memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk dapat 

mengalami sendiri apa yang dipelajari. Pembelajaran inovatif mengandung arti 

pembelajaran yang dikemas oleh guru yang merupakan wujud gagasan atau teknik 

yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

kemajuan dalam proses dan hasil belajar (Suyatno, 2009: 6), untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang inovatif guru diharapkan memiliki sikap tiga hal yang 

dapat mengembangkan pembelajaran matematika, yaitu guru setidaknya harus 

mengetahui hakikat matematika, hakikat anak, dan cara mengajarkan matematika 

yang berdasarkan teori yang ada. Ketiga hal tersebut sangat diperlukan bagi guru 

agar dasar dan tujuan pengajaran menjadi jelas. Depdiknas (2007: 33-34) 

menyebutkan, mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 
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1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dalam 

pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Meier (2003: 91) menyatakan, “Sudah saatnya pembelajaran pola lama 

diganti dengan pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual Intellectual). 

Somatic didefinisiskan sebagai learning by moving and doing (belajar dengan 

bergerak dan berbuat). Auditory adalah learning by talking and hearing (belajar 

dengan berbicara dan mendengarkan). Visual diartikan learning by observing and 

picturing (belajar dengan mengamati dan menggambarkan). Intellectual 

maksudnya adalah learning by problem solving and reflecting (belajar dengan 

pemecahan masalah dan melakukan refleksi).” 
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Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian yang merupakan integrasi 

keempat langkah belajar tersebut, sehingga peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Semarang dan guru dapat secara bersama-sama menghidupkan suasana kelas. 

Suasana kelas yang menggairahkan sangat bermanfaat tidak saja bagi peningkatan 

prestasi belajar peserta didik, tetapi juga menurunkan stres, meningkatkan 

kemampuan interpersonal, dan kreativitas peserta didik. Efektivitas suatu 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan, 

namun pemanfaatan media yang tepat akan dapat memaksimalkan hasil belajar. 

Menurut  Sugiarto (2009: 9), pemanfaatan media yang dilakukan secara benar 

akan memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk membangun sendiri 

pengetahuan yang sedang dipelajarinya.  

Melihat permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di 

kelas VII SMP Negeri 1 Semarang, maka akan digunakan media pembelajaran 

yaitu alat peraga untuk memperlancar pengintregrasian pembelajaran SAVI dalam 

pembelajaran, karena melalui penggunaan media alat peraga yang baik, keempat 

aspek dalam pembelajaran SAVI dapat terpenuhi secara maksimal. Contohnya, 

aspek somatic dapat terjadi saat peserta didik secara aktif terlibat dalam 

penggunaan alat peraga. Saat peserta didik mendengarkan instruksi dan penjelasan 

guru mengenai alat peraga tersebut dan mengkomunikasikan dengan teman satu 

kelompok sehingga terjadilah diskusi, maka terpenuhilah aspek auditory. Aktifitas 

mengamati model, bentuk, dan penggunaan alat peraga merupakan pemenuhan 

aspek visual, sedangkan aspek intellectual ditunjukkan dengan aktifitas peserta 

didik mengaitkan penjelasan awal dari guru dengan pengetahuan baru yang 
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dimiliki sehingga mereka mampu memperoleh pengetahuan dan penemuan baru 

dari alat peraga tersebut dan dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah. 

Alat 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: 

89-92). 

Meskipun dianggap sangat penting, tetapi kegiatan pemecahan masalah 

masih dianggap sebagai bahan yang sulit dalam matematika, baik bagi peserta 

didik dalam mempelajarinya maupun bagi guru dalam membelajarkannya. 

Sebagian besar peserta didik menghadapi banyak kesulitan dalam menyelesaikan 

jenis soal pada aspek tersebut, walaupun informasinya sudah jelas dan lengkap, 

sedangkan guru menghadapi kesulitan dalam membelajarkan peserta didik tentang 

bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk dapat membelajarkan 

pemecahan masalah dengan baik, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara 

lain: waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah, perencanaan 

pembelajaran, sumber belajar yang diperlukan, peran teknologi, dan manajemen 

kelas. 

Dalam pembelajaran guru perlu menjelaskan kepada peserta didik tentang 

cara penyelesaian soal pemecahan masalah dengan langkah-langkah yang tepat. 

Menurut Polya (1973: 16), ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan 
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masalah yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan masalah, (3) 

melaksanakan pemecahan masalah, (4) melihat kembali. 

Minat menulis tentang keefektifan pembelajaran model SAVI berbantuan 

alat peraga untuk peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang didasarkan 

pada, pertama pembelajaran matematika di kelas VII SMP Negeri 1 Semarang 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil pembelajarannya 

juga dirasa masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan 

untuk memberikan nuansa baru bagi pembelajaran matematika untuk peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 1 Semarang dalam rangka meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik melalui penelitian ini. 

Kedua, peserta didik membutuhkan model pembelajaran yang dapat 

mempercepat dan meningkatkan kemampuan dan hasil belajar, model 

pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, dan 

membangun masyarakat belajar yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini 

berusaha menawarkan pembelajaran SAVI dengan memanusiakan kembali proses 

belajar. 

Ketiga, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik ke arah yang lebih 

baik. Media tersebut harus memiliki ciri-ciri yang mampu membangkitkan minat 

peserta didik untuk belajar antara lain bentuk dan warna yang menarik, membuat 

siswa tertarik mempelajarinya, memperjelas konsep bagi peserta didik. Untuk 

memenuhi kebutuhan itu, maka dipilihlah media alat peraga karena alat peraga 

memenuhi kriteria tersebut. Media alat peraga juga dapat merangsang kemampuan 
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kognitif, afektif, dan psikomotorik, dimana kemampuan-kemampuan tersebut 

dituntut untuk selalu dapat dimunculkan dalam KTSP. Keempat, penelitian yang 

berkaitan erat dengan pembelajaran melalui model pembelajaran SAVI dan 

penelitian tentang alat peraga telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut 

diantaranya disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Penelitian yang terkait tentang model pembelajaran SAVI dan 

alat peraga. 

Peneliti 

 

Judul 

Mujiyem Sapti 

(2011) 

An Experiment Of Mathematics Teaching Using SAVI and 

Conventional Approach Viewed From The Motivation Of 

The Students Of Sultan Agung Junior High School In 

Purworejo. 

Novarizka dan 

Rohana (2011) 

Pengaruh Model Pembelajaran SAVI (Somatic Auditory, 

Visualization, Intellectually) terhadap Pemahaman Konsep 

Peserta didik di SMP Bina Tama Palembang dalam 

Pembelajaran Matematika. 

Eni Yulianti 

(2010) 

Pengembangan Alat Peraga Menggunakan Rangkaian Listrik 

Seri Paralel untuk Mengajarkan Logika Matematika di SMK 

Negeri 2 Palembang. 
 

Perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya adalah penelitian lebih 

difokuskan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran SAVI berbantuan 

alat peraga dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian diharapkan 

penerapan model pembelajaran SAVI yang dipadukan dengan alat peraga akan 

semakin menambah variasi model pembelajaran yang lebih menarik, 

menyenangkan, melibatkan peserta didik, dan meningkatkan aktifitas serta 

kerjasama peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka memenuhi 

ketuntasan belajar peserta didik, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
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dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Model SAVI Berbantuan Alat Peraga 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Segitiga Kelas VII”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

(1) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI  

berbantuan alat peraga mencapai KKM? 

(2) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori 

mencapai KKM? 

(3) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI  

berbantuan alat peraga lebih baik dibanding peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI berbantuan alat peraga telah mencapai KKM. 
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(2) Untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

ekspositori telah mencapai KKM. 

(3) Untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemecahan masalah materi segitiga 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI berbantuan alat peraga lebih baik dibanding peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

(2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keefektifan 

model pembelajaran SAVI  berbantuan alat peraga terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. 

(3) Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk melakukan variasi 

dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 

dan hasil pembelajaran. 
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1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Keefektifan 

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

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

keefektifan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

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

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga telah mencapai KKM. 

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

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori mencapai KKM. 

(3) Rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga lebih baik dibanding peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model ekspositori. 

1.5.2 Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI)  

Model pembelajaran SAVI merupakan model pembelajaran yang 

menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang 

dimiliki peserta didik. Istilah SAVI sendiri adalah kependekan dari Somatic yang 

bermakna gerakan tubuh (hands-on, aktivis fisik) dimana belajar dengan 

mengalami dan melakukan; Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah 

dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi; Visualization yang bermakna belajar 
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haruslah menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga; dan 

Intellectually yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran 

dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, 

menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memcahkan masalah, dan menerapkan 

(Suyatno, 2009: 65). 

1.5.3 Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Peraga  

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan informasi atau pesan untuk 

tujuan pembelajaran. Pada dasarnya media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 

dua bagian, yaitu media sebagai pembawa informasi (ilmu pengetahuan), dan 

media yang sekaligus merupakan alat untuk menanamkan konsep. Alat peraga 

matematika termasuk ke dalam jenis media yang kedua, yaitu sebagai pembawa 

informasi sekaligus sebagai alat penanaman konsep (Suherman, 2003: 238). 

Dalam penelitian ini alat peraga tersebut dimanfaatkan untuk membuat 

media pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran 

matematika yaitu alat peraga keliling dan luas segitiga. 

1.5.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah Polya untuk 

menyelesaikan masalah matematika. Dengan menggunakan langkah-langkah 

Polya, diharapkan peserta didik dapat dengan lebih runtut dan terstruktur dalam 

memecahkan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah adalah hasil 

belajar pada aspek pemecahan masalah materi segitiga setelah peserta didik 



16 
 

 

diberikan tes pada akhir pembelajaran. Peserta didik dikatakan mampu 

memecahkan masalah jika nilai peserta didik pada tes kemampuan pemecahan 

masalah dapat memenuhi KKM. 

1.5.5 Pembelajaran Ekspositori 

Model ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru 

kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, 

menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab (Suyitno, 2004: 4). 

Menurut Dimyati (2006: 172), tujuan utama pengajaran ekspositori adalah 

memindahkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta didik. 

Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang ada di sekolah. 

1.5.6 Materi Segitiga 

Materi segitiga dalam penelitian ini adalah materi kelas VII semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini materi segitiga meliputi keliling 

dan luas sedangkan untuk pengertian dan sifat-sifat pada materi segitiga 

digunakan sebagai materi prasyarat. 

1.5.7 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Pembelajaran dikatakan tuntas jika peserta didik telah memenuhi KKM 

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

dikatakan memenuhi KKM individual apabila peserta didik tersebut memperoleh 

nilai ≥70 dan peserta didik SMP Negeri 1 Semarang dikatakan memenuhi KKM 

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

kelas tersebut memperoleh nilai ≥70. 
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1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

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

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

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

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

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

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

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

terdahulu yang menjadi kerangka berpikir penyelesaian masalah penelitian yang 

disajikan ke dalam beberapa subbab. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdiri  

dari  landasan teori, penelitian-penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan 

hipotesis penelitian.  

Bab 3 Metode Penelitian membahas mengenai subjek penelitian (populasi 

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

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

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

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji kebenaran hipotesis 

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

meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks 

(Dimyati, 2002: 7). Menurut Gagne dan Berliner, sebagaimana dikutip oleh Anni 

(2009: 82), belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya sebagai hasil dari pengalaman. Sementara itu, menurut Hudojo (2003: 

83) yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam 

memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku. 

Perubahan perilaku tersebut merupakan hasil interaksi berbagai macam 

unsur-unsur dalam belajar. Dalam hal ini, belajar dipandang sebagai suatu sistem 

yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur,antara lain: 

(1) pembelajar, yaitu peserta didik, warga belajar, atau peserta didik; 

(2) rangsangan (stimulus) indera pembelajar, dapat berupa warna atau suara, 

dimana pembelajar harus fokus pada stimulus tertentu agar dapat belajar 

dengan optimal; 

(3) memori pembelajar, yakni berisi berbagai kemampuan seperti pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori; 

(4) respon, yaitu tindakan dari aktualisasi memori (Anni, 2009: 84-85). 
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Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju 

ke perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar dimaksudkan 

sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Relevan dengan ini maka 

ada pengertian bahwa belajar adalah penambahan pengetahuan (Sardiman, 2006: 

20-21). 

Definisi belajar yang selanjutnya, belajar adalah berubah. Dalam hal ini 

belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Perubahan itu tidak hanya berkaitan 

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 

Dengan demikian, dapat dikatakan belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa 

raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Sardiman, 2006: 21). 

Berbagai teori yang mengkaji konsep belajar telah banyak dikembangkan 

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

sebagai berikut. 

2.1.1.1 Teori Belajar Piaget 

Sugandi (2007: 35-36) mengemukakan tiga prinsip utama dalam 

pembelajaran menurut Piaget, yaitu: 

(1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, perlu 
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diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

(2) Belajar melalui Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi 

di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama akan membantu 

perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan kognitif 

anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif anak akan 

diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alternatif. 

(3) Belajar melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. Memusatkan perhatian kepada berfikir 

atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban 

peserta didik, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai 

pada jawaban tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai 

dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif dan hanya jika guru 

penuh perhatian terhadap metode yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan 

tertentu, barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan 

pengalaman yang dimaksud. 

Piaget juga menekankan pembelajaran melalui penemuan, pengalaman-

pengalaman nyata dan memanipulasi langsung alat, bahan atau media belajar yang 
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lain. Penggunaan alat peraga sebagai media belajar sesuai dengan teori belajar 

Piaget. Dengan demikian, teori Piaget yang penting dalam penelitian ini adalah 

keaktifan peserta didik dalam berdiskusi kelompok dengan memanfaatkan media 

alat peraga dan pembelajaran dengan pengalaman sendiri akan membentuk 

pembelajaran yang bermakna. 

2.1.1.2 Teori Vygotsky 

Teori Vygotsky ini, lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran 

(Trianto, 2007:27). Menurut Bahruddin dan Wahyuni (2008: 124), Vygotsky 

percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zone 

proximal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan 

perilaku sosial. Zone ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak 

dapat melakukan sesuatu sendiri tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang 

dewasa. Dalam belajar, zone proximal ini dapat dipahami pula sebagai selisih 

antara apa yang bisa dikerjakan  seseorang dengan kelompoknya atau dengan 

bantuan orang dewasa. Maksimalnya perkembangan ini tergantung pada 

intensifnya interaksi antara seseorang dengan lingkungan sosial. 

Satu lagi ide penting dari Vygotsky adalah Scaffolding yakni pemberian 

bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi 

bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar setelah anak dapat melakukannya. Penafsiran 

terkini terhadap ide-ide Vygotsky adalah siswa seharusnya diberikan tugas-tugas 

kompleks, sulit, dan realistik dan kemudian diberikan bantuan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas itu. Hal ini bukan berarti bahwa diajar sedikit demi 
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sedikit komponen-komponen suatu tugas yang kompleks yang pada suatu  hari  

diharapkan akan terwujud menjadi suatu kemampuan untuk menyelesaikan tugas 

kompleks tersebut  (Nur & Wikandari dalam Trianto,2007: 27). 

Pada penerapan model pembelajaran SAVI, siswa bekerja secara 

berkelompok dan saling melakukan interaksi sosial untuk memecahkan masalah. 

Hal ini sesuai dengan teori belajar konstriktivisme yang dikemukan Vygotsky. 

2.1.1.3 Teori Belajar Ausubel 

Teori ini terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan 

belajar menerima, selain itu juga untuk membedakan antara belajar menghafal 

dengan belajar bermakna. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan 

yang relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri. Pada belajar menghafal, peserta didik menghafalkan materi yang 

sudah diperolehnya, tetapi pada belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu 

dikembangkan dengan keadaan yang lain sehingga belajarnya lebih dimengerti 

(Suherman, 2003: 32). Dengan belajar bermakna peserta didik menjadi kuat 

ingatannya dan transfer belajar mudah dicapai. 

Bagi Ausubel, menghafal berlawanan dengan belajar bermakna. Menghafal 

pada hakikatnya mendapatkan informasi yang terisolasi, sedemikian sehingga 

peserta didik tidak dapat mengaitkan informasi yang diperoleh ke dalam struktur 

kognitifnya. Dengan demikian, pembelajaran model SAVI berbantuan alat peraga 

sesuai dengan teori Ausubel, karena pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga  
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tidak menekankan pada menghafal tetapi menekankan pada aktivitas peserta didik 

sehingga ketika menyusun hasil temuan atau hasil diskusi kelompok, peserta didik 

selalu mengaitkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh sebelumnya sehingga 

dapat menyelesaikan masalah dalam pemecahan masalah secara berkelompok. 

2.1.1.4 Teori Bruner 

Menurut Bruner, proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk 

memanipulasi benda-benda (alat peraga) (Suherman, 2003: 43). Melalui alat 

peraga anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur 

dalam benda yang sedang diperhatikan. Dengan kata lain benda yang ditampilkan 

merupakan benda konkret. 

Dalam belajar setiap anak melewati tahapan-tahapan dalam memahami 

materi. Bruner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati tiga 

tahap yakni sebagai berikut. 

(1) Tahap Enaktif 

Tahap ini anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi (mengotak-atik) 

objek. Misalnya peserta didik langsung dapat melihat sebuah jam yang berbentuk 

segitiga. 

(2) Tahap Ikonik 

Tahap ini kegiatan yang berlangsung, anak berhubungan dengan mental yang 

merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Misalnya peserta didik 

mampu menggambarkan atap rumah yang berbentuk segitiga. 

(3) Tahap Simbolik 
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Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek 

tertentu. Peserta didik sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan 

terhadap objek riil. Misalnya peserta didik dapat menuliskan rumus keliling dan 

luas segitiga. 

Teori Bruner digunakan dalam mempelajari struktur-struktur dari aspek 

kognitif agar anak dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Untuk dapat 

memahami suatu konsep maka dalam belajar anak harus dapat memahami dan 

menganalisis pengetahuan baru sehingga dapat dicari kebermaknaannya dan 

kebenarannya dengan bahasa mereka sendiri.  Pembelajaran yang efektif dapat 

terjadi jika penyampaian materi pada anak disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak dan melalui tahapan-tahapan dalam proses belajar. 

Dengan demikian keterkaitan penelitian ini dengan teori Bruner adalah 

penggunaan alat peraga dalam pembelajaran yang dapat membantu 

menyampaikan pengalaman kepada peserta didik serta memberikan gambaran 

mengenai objek yang mewakili suatu konsep..  

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Depdiknas, 2007 : 33). Sumardyono (2004 : 1) 

mengemukakan bahwa matematika sebagai ilmu sesungguhnya memiliki 

interpretasi yang beragam. Oleh karena matematika yang diajarkan di sekolah  

juga merupakan bagian dari matematika, maka berbagai karakteristik dan 
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interpretasi matematika dari berbagai sudut pandang juga memainkan peranan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah.  

Tujuan utama dari program matematika di sekolah adalah membentuk 

kemandirian siswa (NCTM, 2000: 21). Siswa belajar lebih dan belajar lebih baik 

ketika mereka dapat mengawasi belajar mereka dengan mendefinisikan tujuan 

mereka belajar matematika. NCTM (dalam Asikin, 2012: 22) menyebutkan lima 

tujuan fundamental pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. 

1) Belajar untuk menilai matematika. 

2) Menjadi yakin terhadap kemampuan mereka untuk melakukan 

matematika. 

3) Menjadi penyelesai masalah matematika. 

4) Belajar untuk mengkomunikasikan matematika. 

5) Belajar untuk berpikir matematika. 
 

Sementara itu Depdiknas (2007: 33-34) menyebutkan, mata pelajaran 

matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dalam pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
 

Pembelajaran matematika mengoptimalkan keberadaan dan peran siswa 

sebagai pembelajar. Pembelajar matematika tidak sekedar learning to know, 

melainkan juga harus meliputi learning to do, learning to be, hingga learning to 
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live together (Suherman, 2003: 12). Berdasarkan pemikiran tersebut maka 

pembelajaran matematika harus mendasarkan pada pemikiran bahwa siswa yang 

harus belajar. 

Tujuan pembelajaran matematika yang diuraikan di atas akan tercapai 

apabila guru mampu menguasai pembelajaran di dalam kelas. Dalam penguasaan 

pembelajaran, beberapa hal yang perlu dipelajari adalah menerapkan dengan jelas 

langkah atau proses pembelajaran yang dibagi dalam bagian-bagian kecil 

pembelajaran kemudian setiap bagian tersebut disusun berdasarkan urutan yang 

pasti atau hirarki (Saad, 2008: 209). Langkah-langkah pelaksanaan penguasaan 

pembelajaran menurut Guskey (dalam Saad, 2008: 218-219) adalah sebagai 

berikut. 

1) Merencanakan untuk menguasai pembelajaran 

Langkah: 

a) Menentukan tujuan pembelajaran. 

b) Merancang tes formatif. 

c) Mempersiapkan remidial dan aktivitas pengkoreksian. 

d) Merancang penyajian sumatif. 

2) Melaksanakan penguasaan pembelajaran di dalam kelas 

Langkah: 

a) Mengiformasikan siswa tentang tujuan dan langkah dalam 

pembelajaran. 

b) Penerapan pembelajaran, meliputi: 

 Mengajar dengan metode yang efektif. 

 Memberikan tes untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 

 Memberikan tes dan remidial untuk siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

 Memberikan banyak aktivitas kepada siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar dan memberikan remidial kepada siswa yang 

belum mencapai ketuntasan. 

c) Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. 
 

 

 

2.1.2.1 Prinsip Pembelajaran Matematika 
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Siswa harus belajar matematika dengan memahaminya, dan secara aktif 

membangun pengetahuan dari pengalaman dan pengetahuan yang telah ada 

sebelumnya. NCTM (2000: 20-21) menyebutkan terdapat dua prinsip utama 

dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

1) Sangatlah penting belajar matematika dengan pemahaman. 

  Kesatuan dari fakta pengetahuan, prosedur keahlian, dan pemahaman 

konsep akan menjadikan ketiga komponen tersebut menjadi sangat efektif. Siswa 

yang menghafal suatu fakta atau prosedur tanpa memahaminya seringkali tidak 

yakin tentang kapan dan bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah mereka 

miliki, dan kebanyakan apa yang mereka pelajari salah (Bransford, Brown, and 

Cooking 1999). Pembelajaran dengan memahami apa yang dipelajari saat itu, 

akan memudahkan siswa dalam memahami pula pembelajaran berikutnya. 

Matematika memiliki beberapa pengertian yang mudah untuk diingat dan 

diaplikasika ketika siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pegetahuan 

lama yang telah didapat ( Schocnfeld 1988). Koneksi atau hubungan yang bagus, 

ide konsep yang mendasar, akan lebih memudahkan siswa untuk 

menggunakannya dalam situasi yang baru.  

2) Siswa dapat belajar matematika dengan memahami 

Siswa akan menerima dengan baik pembelajaran matematika di sekolah 

dengan memperkuat keinginan alami mereka untuk memahami apa yang mereka 

butuhkan untuk belajar. Melalui pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari 

secara perlahan-lahan mengembangkan cukup kompleks permasalahan dalam 
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matematika. Sehingga anak belajar banyak ide-ide matematika dengan alami 

sebelum masuk sekolah (Gelman & Gallistel 1978; Resnick 1987). 

Macam-macam pengalaman guru dengan jelas memainkan peran utama 

dalam menentukan tingkat dan mutu belajar siswa. Pemahaman siswa tentang 

pemikiran matematika dapat dibangun seluruhnya oleh sekolah mereka jika 

mereka dengan aktif menggunakan rancangan tugas-tugas dan pengalaman-

pengalaman untuk memperdalam dan menghubungkan pengetahuan mereka. 

Belajar dengan memahami dapat dinaikkan lebih lanjut dengan interaksi di dalam 

kelas, seperti siswa mengusulkan pemikiran matematika dan perkiraan-„perkiraan, 

belajar untuk mengevaluasi pemikiran mereka sendiri dan juga mengevaluasi 

pemikiran orang lain, dan memperkembangkan keterampilan-keterampilan 

memberi alasan matematika (Hanna dan Yackel forthcoming 1999). 

Dari uraian tentang prinsip pembelajaran matematika di atas menunjukkan 

bahwa menekankan pemahaman siswa terhadap matematika menjadi suatu hal 

yanag sangat mendasar untuk dilakukan guru. Siswa akan mudah menangkap 

materi yang disampaikan guru apabila mereka mengetahui untuk apa mereka 

belajar hal tersebut. 

2.1.3 The Accelerated Learning (Percepatan Belajar) 

2.1.3.1 Pengertian Accelerated Learning 

Accelerated  artinya dipercepat dan learning artinya belajar. Jadi, 

accelerated learning artinya belajar yang dipercepat. Konsep dasar dari teori ini 

belajar ini adalah bahwa belajar itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan 

memuaskan. 
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Teori Accelerated Learning merupakan teori belajar kontemporer, karena 

tidak berkembang di kalangan teorisi psikologi belajar, melainkan berkembang 

ditengah-tengah praksis pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan-

pelatihan. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk pengembangan teori ini dilandasi 

oleh hasil penelitian tentang pertumbuhan dan kemampuan otak, serta teori 

tentang kecerdasan ganda (Anni, 2009: 113). 

Di dalam Accelerated Learning, belajar dipandang sebagai aktifitas yang 

bersifat naluriah bagi setiap orang, namun tidak setiap orang mampu belajar cepat 

karena tidak semua orang memahami tentang cara-cara belajar yang efektif. 

Belajar tentang cara belajar (Learning How to Learn) dipandang lebih penting 

dibandingkan belajar memahami sesuatu (Anni, 2009: 139). 

Salah satu prinsip utama dalam Accelerated Learning adalah pentingnya 

pemanfaatan seluruh indera dalam belajar. Artinya, indera visual, auditori, dan 

kinestetika harus benar-benar digunakan dalam aktifitas belajar agar informasi 

atau stimulus yang masuk ke dalam memori jangka panjang akan lenih permanen 

dan dapat digunakan kembali pada waktu menghadapi situasi baru (Transfer of 

Learning) (Anni, 2009: 139). 

2.1.3.2 Prinsip Pokok Accelerated Learning 

Untuk mendapatkan manfaat optimal dari penggunaan Accelerated 

Learning, sangat penting untuk memahami dengan benar prinsip-prinsip yang 

melandasinya. Karena Accelerated Learning tidak akan memberikan  manfaat 

kepada mereka yang memisahkan metode-metodenya dari fondasi ideologisnya, 

yang menganggap Accelerated Learning semata-mata sebagai “teknik” kreatif 



30 
 

 

dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasari teknik tersebut (Meier, 2002: 

54). 

Menurut Meier (2002: 54) prinsip-prinsip pokok dari Accelerated 

Learning adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. 

(2) Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. 

(3) Kerjasama membantu proses pembelajaran. 

(4) Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. 

(5) Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan 

balik. 

(6) Emosi positif sangat membantu pembelajaran. 

(7) Otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) 

2.1.4.1  Pengertian Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually 

Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) adalah pembelajaran 

dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktifitas intelektual serta melibatkan 

semua indera yang berpengaruh dalam pembelajaran. Pembelajaran ini menganut 

aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan bahwa belajar yang paling baik 

adalah belajar yang melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan segenap 

kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan 

menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda. Pembelajaran ini  

juga mengkaitkan sesuatu   dengan   hakikat   realitas yang nonlinear, nonmekanis, 

kreatif dan hidup. 
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Kelebihan pada model pembelajaran SAVI sebagai berikut. 

(1) Peserta didik aktif dalam pembelajaran. Misalnya guru menerangkan secara 

lisan tentang konsep pemecahan masalah dengan alat peraga dan peserta didik 

mempraktikannya. 

(2) Peserta didik menemukan pemecahan masalah dengan banyak berbuat dan 

berpikir. 

(3) Pelajaran yang diperoleh akan selalu diingat oleh peserta didik. 

(4) Peserta didik dapat memahami isi dari materi pembelajaran. 

(5) Inisiatif dan kreatifitas peserta didik  berkembang (Meier, 2003: 33-34). 

 

2.1.4.2 Karakteristik Model Pembelajaran SAVI 

Sesuai dengan singkatan dari SAVI sendiri yaitu Somatic, Auditory, 

Visual, dan Intellectual, maka karakteristiknya ada empat bagian. Belajar dapat 

optimal jika keempat karakteristik SAVI ada dalam satu peristiwa pembelajaran. 

2.1.4.2.1 Somatic 

Somatic berasal dari bahasa Yunani soma  yang  artinya  tubuh. Artinya, 

belajar dilakukan dengan bergerak atau berbuat. Kaitannya dengan pembelajaran, 

belajar akan bermakna jika memanfaatkan dan melibatkan tubuh (indera peraba, 

kinestetik, melibatkan fisik dan menggerakkan tubuh sewaktu kegiatan 

pembelajaran berlangsung) (Meier, 2002: 92). 

Beberapa contoh aktifitas somatic di dalam pembelajaran: 

(1) membuat model dalam suatu proses atau prosedur; 

(2) secara fisik menggerakan berbagai komponen dalam suatu proses atau sistem; 

(3) memeragakan suatu proses, sistem, atau seperangkat konsep; 

(4) menjalankan pelatihan belajar aktif (simulasi, permainan belajar, dan lain-

lain) (Meier, 2002: 94). 

 

2.1.4.2.2 Auditory 

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, hendaknya 

peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, 

menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak mereka 
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berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, menggumpulkan informasi, 

membuat rencana kerja, menguasai ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman 

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

2002: 96). 

Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajran: 

(1) membaca keras-keras; 

(2) mempraktikan suatu ketrampilan atau memeragakan sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 

(3) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah (Meier, 2002: 

96). 

 

2.1.4.2.3 Visual 

Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dalam otak kita terdapat 

lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada indera yang 

lain. Setiap peserta didik yang menggunakan visualnya lebih mudah belajar jika 

dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seorang penceramah atau sebuah buku, 

atau program komputer. Secara khusus, pembelajar visual yang baik jika mereka 

dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon, dan sebagainya 

ketika belajar (Meier, 2002: 98). 

Beberapa contoh aktifitas visual di dalam pembelajaran: 

(1) penyajian bahasa yang penuh gambar (pemodelan); 

(2) penyajian grafik, benda tiga dimensi; 

(3) pengamatan alat peraga (Meier, 2002: 98). 

 

2.1.4.2.4 Intellectual 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar 

yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika menggunakan 

kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, 
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makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat dengan makna 

intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan 

membangun makna (Meier, 2002: 99).  

Beberapa contoh aktifitas intellectual di dalam pembelajaran: 

(1) memecahkan masalah; 

(2) melahirkan gagasan kreatif; 

(3) merumuskan pertanyaan (Meier, 2002: 99). 

 

2.1.4.3  Tahap - tahap Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually 

2.1.4.3.1 Tahap persiapan 

Pada tahap ini (kegiatan pendahuluan), guru membangkitkan minat peserta didik, 

memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan 

menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Hal-hal yang dapat 

dilakukan adalah: memberikan sugesti positif; memberikan pernyataan yang 

memberi manfaat kepada peserta didik; memberikan tujuan yang jelas dan 

bermakna; membangkitkan rasa ingin tahu; menciptakan  lingkungan  fisik  yang 

positif.; menciptakan lingkungan emosional yang positif; menciptakan lingkungan 

sosial yang positif; menenangkan rasa takut; menyingkirkan hambatan-hambatan 

belajar; banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah; merangsang rasa 

ingin  tahu  peserta didik;  dan  mengajak  pembelajar terlibat  penuh sejak awal 

(Meier, 2002: 106). 

2.1.4.3.2 Tahap   Penyampaian   (kegiatan inti) 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu peserta didik menemukan materi belajar 

baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindera, dan 
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cocok untuk semua gaya belajar. Kegiatan yang dapat dilakukan guru antara lain: 

uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan; pengamatan fenomena dunia nyata; 

pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh; presentasi interaktif; grafik dan sarana yang 

presentasi berwarna-warni; aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh 

gaya belajar; proyek  belajar berdasar  kemitraan dan berdasar tim; latihan 

menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok); pengalaman belajar di dunia 

nyata yang kontekstual; dan pelatihan memecahkan masalah (Meier, 2002: 107). 

2.1.4.3.3 Tahap Pelatihan 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu peserta didik mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Hal-hal yang 

dapat dilakukan guru antara lain: aktivitas pemrosesan peserta didik; usaha aktif 

atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali; simulasi dunia nyata; 

permainan dalam belajar; pelatihan aksi pembelajaran; aktivitas pemecahan 

masalah; refleksi dan artikulasi individu; dialog berpasangan atau berkelompok; 

pengajaran dan tinjauan kolaboratif; serta aktivitas praktis membangun 

keterampilan; mengajar balik (Meier, 2002: 107). 

2.1.4.3.4 Tahap Penampilan Hasil 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu peserta didik menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan 

sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil meningkat. Hal-hal 

yang dapat dilakukan guru antara lain: penerapan  dunia  nyata  dalam  waktu 

yang segera; penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi; aktivitas penguatan 

penerapan; materi penguatan persepsi; pelatihan terus menerus; umpan balik dan 
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evaluasi kinerja; aktivitas dukungan kawan; dan perubahan organisasi dan 

lingkungan yang mendukung (Meier, 2002: 108). 

2.1.5 Media Pembelajaran 

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

metode mengajar dan media pembelajaran (Arsyad, 2009: 15).  Menurut Sugiarto 

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

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

kemauan siswa untuk  belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

serta menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.   

      Hamalik (dalam Arsyad, 2009: 15) mengemukakan bahwa: 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran 

pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada 

saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

 

      Menurut Sugiarto (2009: 8), pemanfaatan media pembelajaran yang 

tepat dapat meningkatkan mutu komunikasi antara guru dan siswa, sehingga 

pembelajaran lebih efektif. Semakin banyak indera yang digunakan siswa dalam 

belajar semakin baik retensi/daya ingat siswa sebagaimana digambarkan dalam 

kerucut pengalaman belajar (Fajar dalam Sugiarto, 2009: 8).  
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar 

(Sumber: Sugiarto, 2009: 8) 

2.1.6 Alat Peraga 

2.1.6.1 Pengertian Alat Peraga 

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan informasi atau pesan untuk 

tujuan pembelajaran. Pada dasarnya media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 

dua bagian, yaitu media sebagai pembawa informasi (ilmu pengetahuan), dan 

media yang sekaligus merupakan alat untuk menanamkan konsep. Alat peraga 

matematika termasuk ke dalam jenis media yang kedua, yaitu sebagai pembawa 

informasi sekaligus sebagai alat penanaman konsep (Suherman, 2003: 238). 

Salah satu peranan alat peraga dalam matematika adalah meletakkan ide-

ide dasar konsep. Dengan bantuan alat peraga yang sesuai, peserta didik dapat 

memahami ide-ide dasar yang melandasi sebuah konsep, mengetahui cara 
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membuktikan suatu rumus atau teorema, dan dapat menarik suatu kesimpulan dari 

hasil pengamatannya (Suherman, 2003: 243). 

Penggunaan alat peraga juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. 

Melalui demonstrasi penggunaan alat peraga, guru dapat merangsang munculnya 

motivasi dalam diri peserta didik untuk mempelajari materi lebih lanjut. Peserta 

didik yang merasa penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang konsep yang 

dipelajarinya akan terus berusaha mempelajari konsep itu lebih mendalam 

(Suherman, 2003: 243). 

Suherman (2003: 243-244) menyebutkan beberapa manfaat alat peraga 

matematika, yaitu membantu guru dalam: 

(1) pembentukan konsep; 

(2) pemahaman konsep; 

(3) latihan dan penguatan; 

(4) pelayanan terhadap perbedaan individual; termasuk pelayanan terhadap anak 

lemah dan anak berbakat; 

(5) pengukuran; alat peraga digunakan sebagai alat pengukur;; 

(6) pengamatan dan penemuan sendiri ide-ide dan relasi baru serta 

penyimpulannya secara umum; alat peraga sebagai obyek penelitian maupun 

sebagai alat untuk meneliti; 

(7) pemecahan masalah pada umumnya 

(8) pengundangan untuk berfikir 

(9) pengundangan untuk berdiskusi 

(10) pengundangan partisipasi aktif. 

 

 Penggunaan alat peraga harus dilaksanakan secara cermat. Jangan sampai 

konsep menjadi lebih rumit akibat diuraikan dengan alat peraga. Alat peraga harus 

digunakan secara tepat, disesuaikan dengan materi yang disampaikan, metode 

pengajaran yang digunakan, dan tahap perkembangan mental anak (Suherman, 

2003: 243). 



38 
 

 

Penggunaan alat peraga harus mampu menghasilkan generalisasi atau 

kesimpulan abstrak dari representasi konkret. Artinya, dengan bantuan alat peraga 

yang sifatnya konkret, peserta didik diharapkan mampu menarik kesimpulan, alat 

peraga harus dibuat sebaik mungkin, menarik untuk diambil, dan mendorong 

peserta didik untuk bersifat penasaran (curious), sehingga diharapkan motivasi 

belajarnya semakin meningkat (Suherman, 2003: 243). 

Brunner dalam Sugiarto (2009: 9) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran matematika sebaiknya siswa diberi kesempatan memanipulasi 

benda-benda konkret atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat 

diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Arti bahwa 

alat peraga yang dirancang secara khusus adalah bahwa setiap objek geometri 

memiliki satu atau beberapa atribut. Setiap atribut yang dimiliki oleh objek 

geometri tersebut harus dihadirkan pada alat peraga sebagai model objek geometri 

tersebut. Apabila alat peraga yang disediakan guru belum memuat atribut yang 

sama dengan atribut yang dimiliki oleh geometri, maka alat peraga tersebut belum 

efektif bahkan masih bisa menimbulkan miskonsepsi. Ini berarti bahwa 

mengembangkan media/alat peraga harus dilakukan secara cermat. Hasil 

pengembangan media/alat peraga oleh seseorang yang tidak memiliki pemahaman 

konsep/prinsip pada materi pokok tertentu akan diragukan keefektifannya. 

Alat peraga yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat peraga 

untuk menemukan rumus keliling dan luas segitiga dengan pendekatan luas 

persegi panjang. 
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2.1.6.2 Pengintegrasian Alat Peraga dalam pembelajaran SAVI 

Penggunaan alat peraga dapat diintegrasikan pada penerapan model 

pembelajaran SAVI disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Integrasi Penggunaan Alat Peraga Langkah-Langkah Model SAVI 

No Fase-Fase Model SAVI Penggunaan Alat Peraga 

1. 

Guru menyampaikan inti materi 

dan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan alat peraga. 

2. Peserta didik diminta untuk 

berpikir tentang 

materi/permasalahan yang 

disampaikan guru (Intellectual). 

Dengan memperhatikan 

penyampaian guru menggunakan alat 

peraga peserta didik berpikir mengenai 

permasalahan yang diberikan. 

3. Peserta didik diminta 

berkelompok 4-5 orang untuk 

mengerjakan tugas di 

LKPD.(Somatic, Auditory, 

Intellectual) 

Peserta didik mengerjakan LKPD 

bersama pasangannya dengan 

menggunakan alat peraga. 

4. Peserta didik mendiskusikan 

dengan kelompok lain tentang 

hasil yang sudah di dapatnya 

(Auditory) 

Kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dan guru mengecek 

kebenarannya  

5. Peserta didik menarik 

kesimpulan dengan arahan 

guru.( Intellectual) 

Bersama dengan guru, peserta didik 

menarik kesimpulan 

(Meier, 2003: 106-108) , dimodifikasi. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga dalam pelaksanaannya di dalam kelas secara lebih terperinci adalah 

sebagai berikut. 

1) Pendahuluan 

a) Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. 

b) Guru mengucapkan salam dengan santun. 
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c) Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran 

dimulai. 

d) Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran peserta didik untuk mengecek 

kedisplinan peserta didik. 

e) Peserta didik dengan mandiri diminta menyiapkan alat-alat belajar (buku 

tulis, alat tulis, dan buku pelajaran matematika kelas VII) dan 

membersihkan papan tulis jika belum dibersihkan. 

f) Guru mempersiapkan  laptop, power point, alat peraga dan LKPD yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

g) Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan komunikatif. 

h) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 

model pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual Intellectual) berbantuan 

alat peraga dan LKPD. 

i) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menjelaskan 

manfaat mempelajari materi segitiga dalam kehidupan nyata. 

j) Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta didik secara lisan. 

k) Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik dengan bimbingan guru 

melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan prasyarat tentang materi 

yang akan dipelajari. 
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2) Kegiatan inti 

a) Menyampaikan permasalahan : guru menyampaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan materi yang disampaikan dengan menggunakan alat 

peraga (Auditory, Visual). 

b) Peserta didik memperhatikan atau mendengarkan dengan aktif penjelasan 

dan pertanyaan dari guru ( Auditory, Visual ). 

c) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik (Intellectual). 

d) Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan penjelasan guru 

(Intellectual). 

e) Guru meminta peserta didik untuk berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang 

setiap kelompok untuk membahas materi (Somatic, Auditory). 

f) Guru meminta peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang 

materi yang sudah dijelaskan guru (Auditory, Intellectual). 

g) Guru meminta beberapa peserta didik maju ke depan kelas untuk 

mempraktikkan menggunakan alat peraga sesuai yang diajarkan guru 

(Somatic). 

h) Guru meminta peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD dengan 

memperhatikan teman yang maju memperagakan alat peraga (Somatic, 

Visual, Intellectual). 

i) Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan teman kelompok lain dengan bimbingan guru (Somatic, Auditory, 

Intellectual). 
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j) Guru memberikan tes untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

menangkap materi secara individu dengan mandiri (Intellectual). 

3) Penutup 

a) Melalui kegiatan konfirmasi, guru membimbing peserta didik untuk 

membuat kesimpulan atas materi yang telah dipelajari pada pertemuan hari 

ini (Intellectual).  

b) Guru memberikan PR (Intellectual). 

c) Peserta didik yang aktif diberi penghargaan berupa pujian. 

d) Melalui kegiatan konfirmasi, guru melakukan refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang baru saja dilaksanakan (Intellectual). 

e) Guru membimbing peserta didik dengan berterima kasih kepada Tuhan 

sebagai wujud syukur karena proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

lancar. Guru juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua peserta 

didik. 

f) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dengan giat. 

g) Guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam dengan 

santun. 

2.1.7 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.7.1 Pengertian Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah proses terencana yang perlu dilakukan dalam 

rangka untuk mendapatkan penyelesaian masalah tertentu yang tidak mungkin 

diselesaikan dengan segera. Proses ini membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman serta penerapan keterampilan yang dipelajari di kelas (Saad, 2008: 
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120). Lebih lanjut Saad (2008: 120) mengemukakan, ada tiga konsep utama dalam 

pemecahan masalah matematika, yaitu : 

1) Heuristik 

Heuristik adalah prosedur dalam memecahkan masalah untuk setiap kelas 

masalah. Penerapan heuristik dalam memecahkan masalah apapun tidak akan 

menjamin bahwa siswa akan mampu memecahkan masalah, menghasilkan 

solusi yang tepat atau mengatasi masalah dengan cara yang sama. 

2) Strategi 

Strategi adalah prosedur dalam memecahkan jenis masalah tertentu. Ketika 

strategi diterapkan dalam memecahkan masalah, ini akan menjamin bahwa 

semua siswa akan mampu memecahkan masalah dengan benar tetapi tidak 

harus dengan cara yang sama. Jika strategi gagal untuk menghasilkan solusi 

yang tepat, maka strategi ini bisa dianggap sebagai kegagalan. 

3) Algoritma 

Algoritma adalah suatu prosedur dalam memecahkan jenis masalah tertentu 

juga. Ketika algoritma diterapkan dalam memecahkan masalah, ini akan 

menjamin bahwa semua siswa akan mampu memecahkan masalah dengan 

benar dan dengan cara yang sama. 

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah bagi seorang peserta didik pada 

suatu saat, tetapi bukan masalah bagi peserta didik tersebut untuk soal berikutnya 

bila peserta didik tersebut telah mengetahui cara atau prosedur untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Hudojo (2003: 163), pertanyaan akan 

menjadi masalah bagi peserta didik jika: 
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(1) Pertanyaan yang dihadapkan pada seorang peserta didik haruslah dapat 

dimengerti oleh peserta didik tersebut, namun pertanyaan itu harus 

merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. 

(2) Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui peserta didik. Oleh karena itu faktor waktu jangan dipandang 

sebagai hal yang esensial. 

Dalam Hudojo (2003: 163), dijelaskan bahwa pada pengajaran matematika 

pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta didik biasanya disebut soal. Dengan 

demikian, soal-soal matematika dibedakan menjadi dua bagian 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 mampu menguasai hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman, 

tetapi dalam hal ini ia menggunakannya pada situasi baru. 

 

Menurut Suyitno (2004: 37), syarat suatu soal menjadi soal pemecahan 

masalah adalah: 

(1) Peserta didik mempunyai pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal 

tersebut. 

(2) Diperkirakan, peserta didik mampu menyelesaikan soal tersebut. 

(3) Peserta didik belum tahu algoritma atau cara menyelesaikan soal tersebut. 

(4) Peserta didik mau dan  berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut. 

 

Dewey (dalam Sujono, 1988: 215-216) mengemukakan bahwa terdapat 

lima langkah utama dalam pemecahan masalah. Urutan langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(1) Tahu bahwa ada masalah – kesadaran tentang adanya kesukaran, rasa putus 

asa, keheranan atau keraguan. 
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(2) Mengenali masalah – Klasifikasi dan definisi termasuk pemberian tanda pada 

tujuan yang dicari. 

(3) Menggunakan pengalaman yang lalu, misalnya informasi yang relevan, 

penyelesaian soal yang dulu, atau gagasan untuk merumuskan hipotesa dan 

proposisi pemecahan masalah. 

(4) Menguji secara berturut-turut hipotesa akan kemungkinan-kemungkinan 

penyelesaian. Bila perlu, masalahnya dapat dirumuskan kembali. 

(5) Mengevaluasi penyelesaian dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti 

yang ada. Hal ini meliputi mempersatukan penyelesaian yang benar dengan 

pengertian yang telah ada dan menerapkannya pada contoh lain dari masalah 

yang sama. 

 

Sementara itu, Sobel (2004:78) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

strategi pemecahan masalah dalam matematika, antara lain adalah: 

(1) Temukan jawaban dengan cara coba-coba. 

(2) Gunakan alat peraga, model, atau sketsa. 

(3) Temukan pola. 

(4) Peragakan persoalan. 

(5) Buat daftar, tabel, atau bagan. 

(6) Bekerja secara mundur. 

(7) Mulai dengan menduga. 

(8) Selesaikan persoalan serupa yang lebih sederhana. 

 

Kaitkan persoalan yang baru dengan persoalan yang telah dikenalMenurut 

Polya, dalam matematika terdapat dua macam masalah yaitu masalah menemukan 

dan masalah membuktikan. 

(1) Masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau kongkret, 

Bagian utama dari masalah ini adalah sebagai berikut. 

(a) Apakah yang dicari? 

(b) Bagaimana data yang diketahui? 

(c) Bagaimana syaratnya? 

Ketiga bagian utama tersebut sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah 

menemukan. 
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(2) Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu 

pernyataan itu benar atau salah, tidak kedua-duanya. Bagian utama dari 

masalah jenis ini adalah hipotesis atau konklusi dari suatu teorema yang 

harus dibuktikan kebenarannya  (Hudojo, 2003: 164). Dalam penelitian ini 

yang dimaksud masalah adalah masalah untuk menemukan. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum yang sangat 

penting, karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya peserta didik 

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yangsudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin (Suherman, 2003: 83). Menurut Polya, pemecahan masalah 

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

yang tidak dengan segera dapat dicapai (Hudojo, 2003: 87). Oleh karena itu, 

pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang tertinggi.  

Perlu adanya langkah-langkah dan prosedur yang benar dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Polya (1973: 16), mengajukan 4 

langkah yang dapat ditempuh dalam pemecahan masalah yaitu sebagai berikut. 

(1) Memahami masalah 

Untuk memahami masalah yang dihadapi, peserta didik harus 

memahami/membaca masalah secara verbal. Kemudian permasalahan 

tersebut dilihatu lebih rinci: 

(a) apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan; 

(b) data apa yang dimiliki; 
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(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 itu tidak cukup atau kondisi itu 

berlebihan, atau kondisi itu saling bertentangan. 

(2) Merencanakan  pemecahan masalah 

Pada langkah Merencanakan  pemecahan masalah, perlu diperhatikan hal-

hal berikut. 

(a) Pertama kali memulai lagi dengan mempertanyakan hubungan antara 

yang diketahui dan ditanyakan. 

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

(c) Memperhatikan yang ditanyakan, mencoba memikirkan soal yang 

pernah diketahui dengan pertanyaan yang sama atau serupa. 

(3) Melaksanakan  pemecahan masalah 

Melaksanakan rencana pemecahan dengan melakukan perhitungan yang 

diperlukan untuk mendukung jawaban suatu masalah. 

(4) Melihat kembali 

Pada langkah ini, peserta didik harus dapat mengkritisi hasilnya, serta 

melihat kelemahan dari solusi yang didapatkan. Peserta didik 

menterjemahkan hasil operasi hitung dari model matematika, 

Penskoran tes kemampuan pemecahan masalah memerlukan alat ukur 

yang berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

kognitif tingkat rendah. Dalam penelitian ini yang akan diukur adalah kemampuan 
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pemecahan masalah matematika pada tiap tahap/aspek pemecahan masalah yang 

diajukan oleh Polya. Pemberian skor pada tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika terlihat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Skor 
Memahami 

masalah 

Merencanakan pemecahan 

masalah 

Melaksanakan 

pemecahan 

masalah 

Melihat 

kembali 

0 Tidak 

menuliskan 

diketahui/ditan

ya 

Tidak menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

Tidak 

menuliskan 

penyelesaian 

sama sekali 

Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

dari soal 

1 Hanya 

menuliskan 

diketahui atau 

ditanya dari 

soal saja 

 Mampu menggambarkan tetapi 

kurang lengkap atau tidak 

memberikan identitas gambar 

 Tidak  menuliskan rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan benar 

 Kurang tepat dalam 

mengaplikasikan rumus ke dalam 

soal  

Menghasilkan 

jawaban kurang 

tepat 

Mampu 

menuliskan 

kesimpulan 

tetapi kurang 

lengkap 

seperti tidak 

ada satuan 

atau 

identitas 

2  Mampu 

menuliskan 

diketahui 

dari soal 

dengan tepat 

dan benar 

 Mampu 

menuliskan 

ditanya dari 

soal dengan 

tepat dan 

benar 

 Mampu menggambarkan tetapi 

kurang lengkap atau tidak 

memberikan identitas gambar 

 Tidak  menuliskan rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan rumus ke 

dalam soal dengan tepat dan benar 

Mampu 

menghasilkan 

jawaban dengan 

tepat dan benar 

Mampu 

menuliskan 

kesimpulan 

dengan tepat 

dan benar 

3 -  Mampu menggambarkan tetapi 

kurang lengkap atau tidak 

memberikan identitas gambar 

 Mampu menuliskan rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan rumus ke 

dalam soal dengan tepat dan benar 

  

4   Mampu menggambarkan dengan 

tepat dan benar dengan 

memberikan identitas gambar 

 Mampu menuliskan rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan rumus ke 

dalam soal dengan tepat dan benar 

  

 Skor 

maksimal 2 

Skor 

maksimal 4 

Skor 

maksimal 2 

Skor 

maksimal 2 
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Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah Polya untuk 

menyelesaikan masalah matematika. Dengan menggunakan langkah-langkah 

Polya, diharapkan peserta didik dapat dengan lebih runtut dan terstruktur dalam 

memecahkan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah adalah hasil 

belajar pada aspek pemecahan masalah materi segiempat setelah peserta didik 

diberikan tes pada akhir pembelajaran. Peserta didik dikatakan mampu 

memecahkan masalah jika nilai peserta didik pada tes kemampuan pemecahan 

masalah dapat memenuhi KKM. 

2.1.7.2 IndikatorPemecahan Masalah 

Indikator kemampuan pemecahan masalah pada penelitian ini merujuk 

pada peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 506/C/PP/2004 yakni sebagai 

berikut: 

(1) Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah 

(2) Kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan 

dalam pemecahan masalah. 

(3) Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam berbagai bentuk. 

(4) Kemampuan memilih pendekatan atau metode pemecahan masalah 

secara tepat. 

(5) Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

(6) Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah. 

(7) Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

(Wardhani, 2005: 96) 

2.1.8 Model Pembelajaran Ekspositori 

Model ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru 

kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, 

menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab (Suyitno, 2004: 4). 
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Menurut Dimyati (2002: 172), tujuan utama pengajaran ekspositori adalah 

memindahkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta didik. 

Peranan guru yang penting adalah sebagai berikut : (i) penyusun program 

pembelajaran, (ii) pemberi informasi yang benar, (iii) pemberi fasilitas belajar 

yang baik, (iv) pembimbing peserta didik dalam pemerolehan informasi yang 

benar, dan (v) penilai pemerolehan informasi. Sementara peranan peserta didik 

yang penting adalah (i) pencari informasi yang benar, (ii) pemakai media dan 

sumber yang benar, (iii) menyelesaikan tugas sehubungan dengan penilaian guru 

(Dimyati, 2002: 173). 

Menurut Suyitno (2004: 45), model pembelajaran ekspositori adalah model 

pembelajaran yang cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di 

dalam kelas dilakukan dengan sintaks sebagai berikut. 

(1)  Dimulai dengan guru membuka pelajaran di awal kegiatan.  

(2) Guru menjelaskan materi dan memberikan contoh soal disertai 

tanya-jawab saat menjelaskannya.  

(3) Siswa tidak hanya mendengar tapi juga mencatat.  

(4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan guru 

dapat mengulangi penjelasannya. 

(5) Guru meminta siswa menyelesaikan soal latihan dan siswa dapat 

bertanya kalau belum mengerti cara menyelesaikannya. 

(6) Guru berkeliling memeriksa siswa bekerja dan bisa membantu 

siswa secara individual atau secara klasikal.  

(7) Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakannya di papan 

tulis.  

(8) Di akhir pelajaran, siswa dengan dipandu guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang diajarkan saat itu. 

 

      Menurut Suyitno (2004: 45),  karena sering diterapkan/dipakai guru maka 

model pembelajaran ekspositori ini sering disebut sebagai pembelajaran 

konvensional. Hudojo (2003: 98) menyatakan bahwa  metode ceramah bila 

diselingi tanya-jawab antara guru dan siswa, biasanya disebut metode ekspositori 
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sehingga pada dasarnya metode ekspositori ini setara saja dengan metode 

ceramah.  

      Menurut Hudojo (2003: 99), model ekspositori memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Adapun kelebihan model ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Isi silabus dapat diselesaikan menurut jadwal. Guru dapat 

menyelesaikan bahan pelajaran sebagaimana yang ia kehendaki 

sebab guru tidak harus menyesuaikan kecepatan belajar siswa. 

(2) Metode ini dapat menampung kelas besar. Semua siswa mempunyai 

kesempatan yang sama di dalam mendengarkan. 

(3) Konsep atau keterangan yang disampaikan guru dapat urut. Urutan 

ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Ide-Ide yang 

diberikan pada saat ini diberikan setelah konsep-konsep yang lalu 

disampaikan kepada siswa dan konsep-konsep yang akan datang 

berdasarkan konsep yang telah diberikan. Konsep-konsep yang 

diberikan secara hirarki ini memberikan fasilitas belajar. 

(4) Guru dapat menekankan hal-hal yang penting untuk dipelajari. 

 

Kelemahan dari model ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Penerimaan dan ingatan kepada konsep atau informasi bukan 

maksud dari belajar matematika. Belajar matematika lebih 

mengutamakan proses berpikir siswa. 

(2) Siswa-siswa menjadi pasif karena mereka tidak mempunyai 

kesempatan untuk menemukan sendiri. 

(3) Guru tidak dapat memberikan bimbingan individu siswa sebab guru 

tidak dapat mengetahui kesukaran yang dihadapi masing-masing 

siswa. 

(4) Kepadatan konsep-konsep yang diberikan boleh jadi para siswa tidak 

mampu menguasai bahan-bahan tersebut. Siswa tidak mengerti 

suatu konsep tertentu menyebabkan tidak mengertinya konsep-

konsep yang lain sebab konsep-konsep itu saling berkaitan secara 

logis. 

(5) Pelajaran berjalan membosankan bagi siswa sebab metode yang 

mekanis itu tidak menimbulkan minat siswa. 

Ingatan yang diperoleh dengan cara mekanis akan segera mudah dilupakan. 
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A B 

2.1.9 Tinjauan Materi Segitiga 

2.1.9.1 Pengertian Segitiga 

Diberikan tiga buah titik A, B, dan C yang 

tidak segaris. Titik A dihubungkan dengan 

titik B, titik B dihubungkan dengan titik C, 

dan  titik  C  dihubungkan  dengan  titik A. 

Bangun yang terbentuk disebut segitiga. 

Gambar 9.1 merupakan gambar sebuah segitiga ABC.  , dan  disebut sisi 

segitiga ABC. Titik A, B, dan C disebut titik sudut. Ketiga sisi saling berpotongan 

dan membentuk sudut, yaitu , , dan . Jadi, sebuah segitiga memiliki tiga 

titik sudut, tiga sisi, dan tiga sudut. 

2.1.9.2 Jenis-jenis Segitiga 

Bentuk segitiga ditentukan oleh panjang sisi dan besar sudut yang dimiliki. 

2.1.9.2.1 Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya 

Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga. 

(1) Segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar tiap sudutnya kurang dari , 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

C 

Gambar 9.1 

C 

B A 
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(2) Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari , 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

(3) Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya 90
o
, seperti 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

2.1.9.2.2 Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya 

(1) Segitiga sama sisi, yaitu segitiga ketiga sisinya sama panjang; 

 

 

 

 

(2) Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama 

panjang; 

 

 

B A 

C 

A B 

C 

A B 

C 

B A 

C 
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(3) Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang 

satu sama lain. 

 

 

2.1.9.2.3 Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya 

(1) Segitiga siku-siku sama kaki 

Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan 

salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku (90
o
). 

 

 

 

 

(2) Segitiga Tumpul sama kaki 

Segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan 

salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. 

 

 

2.1.9.3 Keliling dan Luas Segitiga 

2.1.9.3.1 Keliling Segitiga 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat 

ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisi dari setiap segitiga tersebut 

(Nuharini, 2008: 246). 

A B 

C 

A B 

C 

A B 

C 
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Keliling  

    

     

Jadi, keliling  adalah . 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

”Suatu Segitiga dengan panjang sisi  dan c, kelilingnya adalah  

” 

Soal 

1. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 

cm dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi syal tersebut 9 cm, tentukan 

keliling syal! 

2. Taman di dekat rumah Aziz berbentuk segitiga yang ukuran sisi-sisinya 

berturut-turut adalah 75 m, 50 m dan 75 m.  Setiap pagi Aziz lari pagi 

mengelilingi taman tersebut dengan kecepatan 50 m/menit. Tentukan waktu 

yang dibutuhkan Aziz untuk mengelilingi taman sebanyak 2 kali! 

2.1.9.3.2 Luas Segitiga 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

(i)      (ii) 

 

A B 

C D 

K L 

N M O 

P 

B 

C 

a 

c 

b 

A 
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Dari gambar (i) diketahui bahwa: 

Luas daerah segitiga ABC =  

Pada gambar (ii), diketahui bahwa: 

Luas daerah segitiga KLO   

               

               

               

               

Pada gambar segitiga ABC, adalahalas dan adalah garis tinggi yang 

sekawan dengan garis .Sedangkan pada segitiga KLO,  adalah alas dan 

 adalah garis tinggi yang sekawan dengan alas  (Nuharini, 2008: 247). 

 

”Secara umum luas segitiga dengan panjang alas a dan tingggi t adalah  

” 

Soal  

1.  

Tentukan luas daerah segitiga ACD! 
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2.  

Tanah tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp 100.000,00 per m
2
. 

Berapakah biaya yang diperlukan? 

2.1.10 Hasil Penelitian yang Relevan 

Hermanto (2010) menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SAVI dalam mata kuliah bina gerak dan aksesibilitas untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI dapat meningkatkan 

penguasaan mahasiswa PLB dalam mata kuliah Bina Gerak dan Aksesibilitas. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI juga dapat 

meningkatkan penguasaan materi karena diperkuat dengan adanya penjelasan 

dosen (auditory), memperagakan dan mengamati (somatic and visual) serta 

intellectual (perenungan kembali). Berdasar pada hasil penelitiannya, Hermanto 

(2010) memberikan rekomendasi bahwa penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan SAVI dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran 

di kelas dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya hasil 

belajar. 

Sapti (2011) melalui penelitiannya tentang Motivasi Siswa SMP Sultan 

Agung Purworejo melalui Pendekatan “SAVI” dan Pendekatan Konvensional 

menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan prestasi belajar dengan memotivasi 



59 
 

 

siswa sehingga prestasi belajar meningkat dibanding dengan pembelajaran 

konvensional.  

Novarizka dan Rohana (2011) meneliti tentang model pembelajaran SAVI 

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dalam pembelajaran 

matematika. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa model pembelajaran 

SAVI mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional serta pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI 

dapat meningkatkan rata-rata hasil tes akhir dalam pembelajaran matematika. 

Qulsum (2012) melakukan penelitian di SMA Negeri 12 Semarang yang 

menunjukkan model SAVI berbantuan CD pembelajaran meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah sebesar 73,76%. Rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen adalah 76,31. Rata-rata tersebut lebih baik dari kelas control yang 

rata-rata hasil belajarnya sebesar 68,82. 

Arum (2007) menggunakan alat peraga dalam penelitian uji keunggulan alat 

peraga wayang abjad kontekstual dalam pencapaian kemampuan baca tulis anak 

kelompok B TK Negeri Singaraja. Perbedaan kemampuan baca tulis antara 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga wayang abjad kontekstual lebih 

baik daripada kemampuan baca tulis melalui pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga kartu huruf. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan alat 

peraga dapat menarik perhatian dan minat serta gairah anak untuk belajar baca 

tulis sehingga hasilnya lebih efektif. 

Yulianti (2010) menggunakan alat peraga rangkaian listrik paralel dalam 

pembelajaran matematika materi pokok logika. Secara keseluruhan pelaksanaan 
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penelitian tersebut dapat menunjukkan adanya keaktifan siswa dalam belajar 

sehingga menimbulkan efek yang positif terhadap hasil belajar siswa. Peneliti 

menyarankan agar dalam pembelajaran penggunaan alat peraga dapat membantu 

proses pemahaman materi, meningkatkan aktifitas dalam belajar dan dapat 

menjadikan kegiatan belajar yang menyenangkan. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika di sekolah masih dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit. 

Citra tentang sulitnya matematika mempengaruhi pembelajaran matematika di 

sekolah, terutama terhadap kemampuan pemecahan masalah. Untuk mengatasi hal 

tersebut, guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif yang 

diintegrasikan dengan penggunaan teknologi. 

Berdasarkan teori accelerated learning, salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan aktifitas, kemampuan pemecahan masalah, dan hasil 

belajar peserta didik adalah model pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI 

adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan seluruh alat indera peserta didik 

di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan model SAVI adalah 

pembelajaran yang di dalamnya mencakup aspek somatic (gerak), auditory (suara), 

visual (gambar/pemodelan), serta intellectual (pemikiran). 

Pembelajaran SAVI meliputi empat tahap pembelajaran, yaitu tahap 

persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap penampilan hasil. Setiap 

tahap selalu memuat keempat unsur SAVI yaitu somatic (gerak), auditory (suara), 

visual (gambar/pemodelan), serta intellectual (pemikiran). Pada tahap persiapan, 
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guru menyiapkan kondisi optimal untuk belajar melalui penyampaian motivasi dan 

sugesti positif. Pada tahap penyampaian, guru menyampaikan materi dengan media 

yang mampu melibatkan seluruh indera peserta didik secara aktif. Peserta didik 

dilibatkan secara langsung untuk menemukan dan menyerap materi yang 

disampaikan oleh guru. Pada tahap pelatihan, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan sendiri dengan 

mengimplementasikan konsep dan cara yang telah diberikan guru pada tahap 

sebelumnya. Pada tahap penampilan hasil, guru mengevaluasi kemampuan peserta 

didik dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk menyelesaikan 

soal. 

Salah satu media yang tepat untuk digunakan dalm pembelajaran SAVI 

adalah alat peraga, karena dengan penggunaan alat peraga, seluruh alat indera 

peserta didik dapat dilibatkan secara optimal. Pembelajaran SAVI dengan media 

alat peraga diharapkan akan mampu meningkatkan aktifitas peserta didik dan 

dengan pembelajaran yang melibatkan seluruh alat indera peserta didik, peserta 

didik tidak lagi bersifat pasif. Hal ini lah yang tidak ditemui di dalam pembelajaran 

ekspositori. Dengan pembelajaran SAVI, pemahaman yang diperoleh diharapkan 

akan bertahan lebih lama di dalam memori peserta didik, sehingga hasil belajar 

peserta didik akan lebih maksimal. Dengan demikian, penerapan pembelajaran 

SAVI dengan media alat peraga lebih efektif dari pembelajaran ekspositori. 
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2.3 HIPOTESIS 

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

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga telah mencapai KKM . 

(2) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori mencapai KKM. 

(3) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga lebih baik dibanding peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). 

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VII semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013 SMP Negeri 1 Semarang yang terdiri dari 9 kelas yaitu 

peserta didik kelas VII A sampai dengan kelas VII I. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2007: 62). Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelompok 

peserta didik. Satu kelompok peserta didik tergabung dalam satu kelas 

eksperimen, yaitu kelas yang akan diberikan perlakuan berupa model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga; dan satu kelompok peserta didik 

dengan peserta didik tergabung dalam satu kelas kontrol yang akan diberikan 

perlakuan berupa pembelajaran ekspositori. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random 

sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan peserta didik 

dalam kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin 

peserta didik, dan golongan peserta didik, sehingga peserta didik sudah tersebar 

secara acak dalam kelas yang ditentukan. Selain itu, banyaknya peserta didik 

dalam kelas relatif sama, peserta didik diajar oleh guru yang sama, peserta didik 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, dan peserta didik mendapat 

waktu pelajaran yang sama. Berdasarkan teknik random sampling dalam 

penelitian ini, terpilih kelas VII D dan VII G. Kelas VII D sebagai kelompok 

eksperimen, dan kelas VII G sebagai kelompok kontrol. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2). Variabel dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2007: 4). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran SAVI. 
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3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen (Sugiyono, 2007: 4). Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2012/2013 materi 

keliling dan luas segitiga. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan menggunakan desain 

penelitian posttest-only control design. (Sugiyono, 2010: 112)  

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi 

perlakuan dengan penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga 

sedangkan kelas kontrolnya memperoleh metode ekspositori. Pada akhir 

pembelajaran kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan treatment 

berupa tes pemecahan masalah sebagai evaluasi pembelajaran. Melalui kelas 

kontrol yang memperoleh metode ekspositori dapat diketahui efektivitas model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga. Desain penelitian yang dilaksanakan 

disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Desain  Penelitian 

Kelas Tahap Perlakuan Test 

Eksperimen 

Kontrol 

X 

 
 

 

(Sugiyono, 2010: 112) 
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Keterangan : 

 :  Post-test untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

   : Model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga. 

 

3.4 Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan  penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diawali dengan penentuan sampel penelitian. 

(2) Meminta kepada guru, nilai ulangan akhir semester peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut diuji normalitas dan 

homogenitas. Setelah dianalisis, diketahui bahwa peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berawal dari kemampuan yang sama. 

(3) Menentukan sampel dengan memilih 2 kelompok siswa secara random 

sampling dari populasi yang ada. 

(4) Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen yaitu kelas VII D dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga pada materi 

pokok keliling dan luas segitiga dan menggunakan pembelajaran ekspositori 

pada kelas kontrol yaitu kelas VII G. 

(5) Menyususn kisi-kisi tes dan menyusun instrumen uji coba berdasarkan kisi-

kisi yang ada. 

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

diajarkan materi pokok keliling dan luas segitiga, dimana instrumen tersebut 
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akan diujikan sebagai tes kemampuan pemecahan masalah pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

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

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

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

kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

(9) Melaksanakan tes hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

(10) Menganalisis data tes hasil belajar. 

(11) Menyusun laporan hasil penelitian. 
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Langkah penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Langkah Penelitian 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1  Data 

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

terdiri dari data diskrit dan data kontinum. Data kontinum adalah data yang 

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

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

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

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

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

Berdasarkan pengelompokan data di atas, dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk data kontinum interval. Data 

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

peserta didik kelas VII SMP N 1 Semarang. 

3.5.2  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya 

(Arikunto, 2009: 158). 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh daftar nama peserta didik yang 

termasuk dalam kelas eksperimen yaitu kelas VII D, dan kelas kontrol yaitu kelas 

VII G, KKM nilai matematika, dan data nilai ulangan harian pada materi 

sebelumnya untuk kedua kelas. Nilai ulangan harian ini selanjutnya dianalisis 

untuk melihat kemampuan peserta didik sebelum dilakukan penelitian. 
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3.5.3  Metode Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2009: 150). Pelaksanaan tes 

dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Alat tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya ini digunakan untuk 

mendapatkan data nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Tes 

diberikan kepada kedua kelompok dengan alat tes yang sama. Tes ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dan hasilnya diolah untuk menguji kebenaran 

hipotesis penelitian. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1  Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

3.6.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

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

keliling dan luas segitiga. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal uraian. 

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

berikut. 

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

tinggi. 

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

3.6.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

 Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(a) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

(b) Menentukan tipe soal. 

(c) Menentukan jumlah soal berdasarkan pertimbangan dan tingkat kesulitan 

soal. 

(d) Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal. 

(e) Menentukan komposisi atau jenjang. 

(f) Membuat kisi-kisi soal. 

(g) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar jawab, kunci 

jawaban dan penentuan skor. 

(h) Menulis butir soal. 

(i) Mengujicobakan instrumen. 

(j) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 

(k) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 
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3.6.3 Pelaksanaan Tes Uji Coba 

Setelah perangkat tes tersusun, untuk mengetahui soal tersebut sudah 

memenuhi kualifikasi soal yang baik maka soal tes diujicobakan pada kelas 

ujicoba. Dalam penelitian ini soal tes diujicobakan pada kelas VII F SMP Negeri  

1 Semarang. Tes uji coba dilaksanakan pada Kamis, 14 Februari 2-13. Tes 

diawasi oleh peneliti dan guru matematika kelas VII SMP Negeri 1 Semarang. 

Pelaksanaan tes uji coba berlangsung dengan tenang dan peserta didik dapat 

dikondisikan dengan baik. 

 

3.7 Analisis Soal Uji Coba 

Sebelum diteskan pada sampel penelitian, item soal terlebih dahulu 

diujicobakan pada kelas uji coba, sehingga didapat soal dengan kategori baik, 

kemudian soal tersebut diteskan pada kelas eksperimen sebagai sampel penelitian. 

Analisisnya adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Validitas 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut. 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 
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∑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. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r
xy

> r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2009: 72). Hasil ujicoba soal, dari 8 soal yang 

diujicobakan, 6 diantaranya valid yaitu butir soal nomor  1, 2, 3, 5, 6, dan 8 serta 2 

soal tidak valid yaitu butir soal nomor 4 dan 7. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 6.  

3.7.2 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), yaitu sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

 r 11  : reliabilitas instrumen, 

n     : banyaknya butir soal, 

2

i  : jumlah varians butir, 

2

t
 : varians total. 
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Rumus varians butir soal, yaitu: 

 

Rumus varians total, yaitu: 

 

Keterangan: 

N  : Jumlah peserta tes 

X  : Skor pada tiap butir soal 

Y  :Jumlah skor total 

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, 

2006: 109).  

 Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh . Dari tabel r 

product moment diperoleh  untuk N = 31 dan taraf signifikan  adalah 

0,355. Karena  sehingga soal reliabel. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.7.3 Taraf Kesukaran 

Jawaban terhadap butir item soal bentuk uraian secara teoritis tidak ada 

yang salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan 

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



75 
 

 
 

yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran soal bentuk uraian adalah 

sebagai berikut. 

 

Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran 

digunakan tolok ukur sebagai berikut. 

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

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

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

(Arifin, 2012 : 133). 

 Berdasarkan analisis uji coba diperoleh 5 soal dengan kriteria sedang yaitu 

butir soal nomor 1, 2, 4, 5, dan 6; dan tiga soal dengan kriteria sukar yaitu butir 

soal nomor 3, 7 dan 8. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.  

3.7.4 Daya Pembeda 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 

mampu membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan 

peserta didik yang berkemampuan rendah. Teknik yang digunakan untuk 

menghitung daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan menghitung 

perbedaan dua rata-rata (mean), yaitu rata-rata dari kelompok atas dengan rata-

rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap butir soal. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

 = rata-rata dari kelompok atas, 

 = rata-rata dari kelompok bawah, 

 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas, 

 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah, 

N = jumlah peserta tes, 

n = 27% x N (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan t tabel , dk = 

dan  = 5% jika t
hitung

> t tabel , maka daya beda soal tersebut 

signifikan (Arifin, 2012: 355 – 357). 

Dari 8 soal yang telah diujicobakan diperoleh enam soal dengan daya 

pembeda yang signifikan yaitu butir soal nomor  1, 2, 3, 5, 6, dan 8; dua soal 

dengan daya pembeda tidak signifikan yaitu butir soal nomor 4 dan 7. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui sampel berangkat dari 

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

matematika semester gasal peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang. 

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

uji kesamaan dua rata-rata. 
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3.8.1.1 Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui populasi berdistribusi normal. 

Hipotesis statistika yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Chi Kuadrat, yaitu: 

k

i i

ii

E

EO

1

2

2
 

Keterangan: 

χ
2
 : harga chi kuadrat, 

O i  : Frekuensi hasil pengamatan, 

E i  : Frekuensi yang diharapkan. 

Kriteria pengujiannya: tolak H0 jika χ
2

hitung≥ χ
2

tabel, χ
2

tabel dicari 

menggunakan tabel distribusi χ
2 

dengan derajat kebebasan dk= (k–3) dan taraf 

signifikan 5% (Sudjana, 2005: 273). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data awal diperoleh  

= 11,23 dan  = 14,07 dengan taraf nyata  . 

Karena   maka H0 diterima, artinya populasi berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan uji normalitas data awal populasi selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas Populasi 
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Uji homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett 

sebagai berikut. 

22 log110ln ii snB  

dengan : 

1log 2

insB  

1

1 2

2

i

ii

n

sn
s  

Keterangan: 

2

is  : varian masing-masing kelompok, 

2s  : varian gabungan, 

in  : banyaknya anggota dalam tiap kelompok/kelas, 

B : koefisien Bartlett. 

Rumusan hipotesis uji homogenitas: 

0H  : 2

7

2

2

2

1 ...  

aH  : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika χ
2  

≥  χ
2

(1 – α)(k – 1) dengan χ
2

(1 – α)(k – 1) 

didapat dari distribusi chi kuadrat dengan peluang (1–α), dk = (k–1) dan taraf 

signifikan 5% (Sudjana, 2005: 262-263). 

Nilai χ
2
 dalam perhitungan adalah 6,25. Sementara itu, dengan α = 5% dan 

dk = (k – 1) = (9 – 1) = 8 diperoleh  χ
2

(1 – α)(k – 1) = χ
2

(0,95)(8) = 15,507. Sehingga 

χ
2

hitung <χ
2
tabel, maka H0 diterima dan data mempunyai varians yang sama 

(homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. 
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3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata (Uji Dua Pihak) 

Uji kesamaan rata-rata data awal dilakukan untuk mengetahui kedua 

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

dengan menggunakan uji dua pihak. Hipotesis statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Ho:  (rata- rata nilai UAS kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sama). 

H1:   (rata- rata nilai UAS kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berbeda). 

Keterangan: 

 : rata-rata nilai UAS kelas eksperimen. 

 : rata-rata nilai UAS kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

dengan 

 

Keterangan: 

t     :   

   : nilai rata-rata kelompok eksperimen 

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

   : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

  : varians kelompok eksperimen 

: varians kelompok kontrol 

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

Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila 

 dan Ho ditolak untuk harga-harga yang lainnya, nilai 

)
2

1
1(

t didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan 

(  dan taraf signifikansi  = 5% (Sudjana, 2005: 239). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh  = 0,244 dan  = 

1,998. Karena  berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas yang diajar 

menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga dan kelas yang 

diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori. Hasil perhitungan uji 

kesamaan rata-rata data awal kelas sampel selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 15. 

3.8.2 Analisis Tahap Akhir 

Setelah semua perlakuan berakhir kemudian diberi tes. Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah 

hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan.analisis data akhir meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 
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3.8.2.1 Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan jenis statistik yang 

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

uji normalitas pada analisis data awal. 

3.8.2.2 Uji  Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki apakah kemampuan 

pemecahan masalah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Langkah-langkah pengujian homogenitas sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas pada analisis data awal. 

3.8.2.3 Uji Ketuntasan Belajar (Uji Pihak Kiri) 

Uji ketuntasan belajar dalam penelitian ini meliputi ketuntasan secara 

individual dan klasikal. Ketuntasan secara individual digunakan untuk mengetahui 

pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai KKM yang sudah ditetapkan oleh 

SMP Negeri 1 Semarang yaitu 70. Ketuntasan secara klasikal digunakan untuk 

mengukur keberhasilan kelas dilihat dari sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

peserta didik yang ada di kelas tersebut telah tuntas belajar.  

Uji ketuntasan individual digunakan untuk mengetahui rata-rata data 

akhir pada kelas sampel memenuhi ketuntasan individual atau tidak. Uji 

ketuntasan individual menggunakan uji rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kiri. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 (rata-rata data akhir kurang dari atau sama dengan 70). 

 H1: µ1 > 70  (rata-rata data akhir lebih dari 70). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

t    : uji t; 

   : rata-rata; 

: standar ketuntasan minimal; 

s    : simpangan baku gabungan; 

n   : banyak peserta didik, (Sudjana, 2005: 230).  

Kriteria yang digunakan adalah H0 ditolak jika thitung > t(1- )(n-1) dengan 

taraf signifikansi 5% dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi 

z. 

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui persentase 

ketuntasan belajar data akhir pada kelas sampel memenuhi ketuntasan klasikal 

atau tidak. Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu uji 

pihak kiri, dengan hipotesis: 

: ; (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas kurang dari 

atau sama dengan 75%) 

 (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas lebih dari 

75%) 

 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

z     : nilai t yang dihitung; 

x    : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual; 

0  : nilai yang dihipotesiskan, dengan %750
 

n   : jumlah anggota sampel  (Sudjana, 2005: 234). 

Kriteria pengujian H0 ditolak jika  dengan taraf 

signifikansi 5% dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z 

(Sudjana, 2005: 234). 

3.8.2.4 Uji Kesamaan Rata-rata (Uji Pihak Kanan) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui mana yang lebih baik 

antara kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga dan kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

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

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.  

H0: µ1  µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang diajar menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan 

alat peraga kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran ekspositori).  
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H1: µ1 > µ2  (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang diajar menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan 

alat peraga lebih baik daripada yang diajar menggunakan model 

pembelajaran ekspositori).  

Karena 
21
 , maka digunakan rumus: 

  

dengan 

 

Keterangan: 

t :   

 : nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 : nilai rata-rata kelompok kontrol 

 : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

 : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

 : varians kelompok eksperimen 

 : varians kelompok kontrol 

 : simpangan baku gabungan (Sudjana, 2005: 239) 

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

mempunyai harga lain, dimana t (1 – α) , didapat dari daftar distribusi t dengan dk = 

(n1 + n2 – 2) dan α = 5% (Sudjana, 2005: 239). 
2

2



 

 

85 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam bab ini adalah uraian hasil penelitian di SMP 

Negeri 1 Semarang pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dikenai 

pembelajaran yang berbeda. Kelas VII D sebagai kelas eksperimen dikenai model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga dan kelas VII G sebagai kelas kontrol 

dikenai model pembelajaran ekspositori. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013 

diperoleh data akhir yaitu nilai tes kemampuan pemecahan masalah pada materi 

keliling dan luas segitiga.  

Tes kemampuan pemecahan masalah dengan jumlah 6 butir soal uraian 

diberikan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tes diikuti oleh 64 

peserta didik yang terdiri dari 32 peserta didik kelas VII D dan 32 peserta didik 

peserta didik kelas VII G. Hasil analisis deskriptif tes kemampuan pemecahan 

masalah pada materi segitiga dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Berdasarkan  Tabel 4.1 dilakukan uji analisis data hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan belajar, 

dan uji kesamaan rata-rata. 
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Tabel 4.1 Analisis Deskriptif  Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

  Kelas N 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
Rata-rata  Varian 

Standar 

Deviasi 

Eksperimen  32 98 60 81,71 88,66 9,41 

Kontrol 32 98 58 77,15 118,07 10,86 

 

4.1.1 Uji Normalitas Data Akhir 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data akhir kelas sampel 

berdistribusi  normal atau tidak. Hasil uji normalitas akan berpengaruh terhadap 

uji hipotesis yang digunakan, statistik parametrik atau statistik non parametrik. 

Dalam penelitian ini uji normalitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft 

excel dan diuji menggunakan rumus Chi Kuadrat. Berdasarkan perhitungan dan 

analisis data diperoleh hasil pengujian normalitas data akhir sampel terlihat pada 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

Kelas 
2

hitungχ  
2

tabelχ  Keterangan 

Sampel 5,51 7,81 Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas sampel 

diperoleh 2

hitungχ = 5,51 dan 2

tabelχ  = 7,81 dengan taraf nyata 

. Karena 2

hitungχ < 2

tabelχ  
maka H0 diterima, 

artinya data akhir kelas sampel berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada Lampiran 35. 
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4.1.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data akhir kelas sampel 

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

sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan diuji 

menggunakan uji Bartlet. Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh 

hasil pengujian homogenitas data akhir terlihat pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3  Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

  Kelas Rata-rata Varians  χ
2

hitung 

 

Keterangan 

Eksperimen  81,71 88,66 
0,633 3,8 Homogen 

Kontrol 77,15 118,07 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas, diperoleh 

 dan dengan taraf nyata , dk 

. Karena  maka  diterima, artinya varians 

antara kelas sampel sama sehingga kedua kelas tersebut dikatakan homogen. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 36. 

4.1.3 Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen (Uji Pihak Kiri) 

Uji ketuntasan belajar dalam penelitian ini meliputi ketuntasan secara 

individual dan ketuntasan secara klasikal. Uji ketuntasan belajar individual data 

akhir kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

berbantuan alat peraga dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan diuji 

menggunakan uji rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kiri. Berdasarkan perhitungan 

dan analisis data diperoleh hasil uji ketuntasan individual kelas eksperimen yang 
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diajar dengan menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga 

terlihat pada Tabel 4.4 berikut. 

 Tabel 4.4 Hasil Uji Ketuntasan Individual Kelas Eksperimen 

Kelas N Rata-rata    Keterangan 

Eksperimen  32 81,71 70 7,04 -1,69  diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan individual, pada kelas 

eksperimen diperoleh   dan  dengan taraf nyata , 

dk  Karena   maka  diterima, artinya rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga mencapai KKM 

individual. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 37. 

Dalam penelitian ini uji ketuntasan klasikal data akhir kelas kontrol 

dianalisis dengan bantuan microsoft excel dan diuji menggunakan uji proporsi satu 

pihak yaitu uji pihak kiri. Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh 

hasil uji ketuntasan klasikal kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

pembelajarn SAVI berbantuan alat peraga terlihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Eksperimen 

Kelas  N Persentase 

Ketuntasan (π) 

  Keterangan 

Eksperimen  31 32 75% 2,85 -1,64  diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal, pada kelas 

eksperimen diperoleh  dan  dengan taraf 

nyata Karena   maka  diterima, artinya rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas yang diajar menggunakan model 
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pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga mencapai KKM klasikal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 38. 

4.1.4 Uji Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol (Uji Pihak Kiri) 

Dalam penelitian ini uji ketuntasan belajar individual data akhir kelas 

kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori dianalisis 

dengan bantuan microsoft excel dan diuji menggunakan uji rata-rata satu pihak 

yaitu uji pihak kiri. Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil uji 

ketuntasan individual kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran 

ekspositori terlihat pada Tabel 4.6 berikut. 

 Tabel 4.6 Hasil Uji Ketuntasan Individual Kelas Kontrol 

Kelas N Rata-rata    Keterangan 

Kontrol 32 77,15 70 3,73 -1,69  diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan individual kelas kontrol yang 

diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori diperoleh   dan 

 dengan taraf nyata , dk  Karena 

  maka  diterima, artinya rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah pada kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran 

ekspositori mencapai KKM individual. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 39. 

Dalam penelitian ini uji ketuntasan klasikal data akhir kelas kontrol yang 

diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori dianalisis dengan bantuan 

microsoft excel dan diuji menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu uji pihak kiri. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil uji ketuntasan klasikal 
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kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori terlihat 

pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Kontrol 

Kelas  N Persentase 

Ketuntasan (π) 

  Keterangan 

Kontrol 29 32 75% 2,04 -1,64  diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal, pada kelas 

eksperimen diperoleh  dan  dengan taraf 

nyata  Karena   maka  diterima, artinya rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol yang diajar menggunakan 

model pembelajaran ekspositori mencapai KKM klasikal. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada Lampiran 40. 

4.1.5 Uji Kesamaan Rata-Rata (Uji Pihak Kanan) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui mana yang lebih 

baik antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga dan kelas yang diajar dengan model pembelajaran ekspositori. Dalam 

penelitian ini uji kesamaan rata-rata data akhir dianalisis dengan bantuan 

microsoft excel dan diuji menggunakan uji kesamaan rata-rata satu pihak yaitu uji 

pihak kanan. Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil uji 

kesamaan rata-rata terlihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Uji Kesamaan Rata-rata Data Akhir 

Kelas N Rata-rata   Keterangan 

Eksperimen  32 81,71 
1,79 1,665  ditolak 

Kontrol 32 77,15 
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Berdasarkan hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa . 

Nilai  pada  = 5% adalah 1,67. Karena    

sehingga hipotesis H0 ditolak, artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga lebih 

dari kelas yang diajar diajar dengan model pembelajaran ekspositori. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 41. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang pada materi segitiga sub 

pokok keliling dan luas segitiga. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti 

mengambil data awal yaitu nilai UAS mata pelajaran matematika kelas VII 

semester gasal. Berdasarkan hasil analisis data awal, pada uji normalitas populasi 

menunjukkan bahwa , artinya populasi berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas populasi menunjukkan bahwa 

 maka  diterima, artinya varians populasi sama sehingga 

populasi dikatakan homogen. Melalui teknik simple random sampling, terpilih 

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

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata menunjukkan bahwa 

 maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel 

mempunyai kemampuan awal yang sama.  
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Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas 

dengan materi segitiga sub pokok keliling dan luas segitiga. Dalam penyampaian 

materi tersebut kedua kelompok dikenai perlakuan yang berbeda, yakni model 

pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran ekspositori pada kelas kontrol. Adapun langkah-langkah secara 

lengkap tentang pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada RPP yang terlampir 

pada lampiran. Pada akhir pembelajaran, kedua kelas dilakukan tes untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Tes dilakukan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal yang sama. Soal tes evaluasi 

tersebut adalah tes tertulis berbentuk uraian sebanyak enam butir soal dengan 

alokasi waktu 60 menit. Sebelum tes diberikan soal tes terlebih dahulu 

diujicobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf 

kesukaran dari tiap-tiap butir tes pada kelas uji coba yaitu kelas VII F. Dalam 

penelitian ini, soal tes evaluasi yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sudah memenuhi syarat valid dan reliabel. Jika terdapat butir-butir yang 

tidak valid maka dilakukan perbaikan-perbaikan pada butir soal tersebut, sehingga 

soal tes tersebut dapat dikatakan baik untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang. Soal tes yang 

digunakan juga sudah memenuhi indikator pemecahan masalah yang tercantum 

pada peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004. Indikator-indikator 

pemecahan masalah yang telah dipenuhi oleh soal evaluasi tersebut antara lain (1) 

membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah, (2) 

menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 
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Soal tes evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar 

merupakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

memerlukan pemodelan matematika dalam mengerjakannya. Selain itu, soal 

evaluasi yang digunakan juga merupakan soal yang tidak rutin, artinya untuk 

sampai pada prosedur yang benar diperlukan analisis dan proses berpikir yang 

mendalam. Soal tidak rutin merupakan soal yang proses pengerjaannya tidak 

langsung mengaplikasikan rumus yang ada tetapi dapat menggunakan cara lain 

yang disesuaikan dengan kondisi soal. Berdasarkan syarat dan indikator yang 

telah dipenuhi tersebut, maka soal tes dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Setelah diberikan tes kemampuan 

pemecahan masalah, diperoleh nilai peserta didik yang kemudian dianalisis. 

Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa data nilai tes tersebut berdistribusi 

normal dan homogen.  

Pada kelas eksperimen, pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan 

model pembelajaran SAVI. Langkah-langkah model pembelajaran SAVI sangat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada aspek kemampuan pemecahan. Hal 

ini sesuai dengan  pendapat Saad (2008: 120)  bahwa SAVI  memiliki struktur 

yang baik untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan 

masalah karena pemecahan masalah adalah proses terencana yang perlu dilakukan 

dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian masalah tertentu yang tidak 

mungkin diselesaikan dengan segera. Proses ini membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman serta penerapan keterampilan yang dipelajari di kelas dan SAVI 

menggunakan seluruh indera dalam proses belajar.  
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Pertama, guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai pentingnya 

mempelajari materi keliling dan luas segitiga dengan demikian peserta didik dapat 

mengetahui pentingnya mempelajari materi keliling dan luas segitiga sehingga 

dapat mencapai indikator pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, sering 

ditemui benda-benda di alam sekitar yang berbentuk segitiga. Keliling dan luas 

segitiga sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata 

seperti pembuatan konstruksi jembatan, konstruksi tiang listrik, dan pembuatan 

layar kapal. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran SAVI. Guru 

menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal dengan langkah polya. Berikut 

contoh jawaban tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan langkah 

polya pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Contoh Jawaban Tes Kemampuan Pemecahan dengan Langkah Polya 

 

Kedua, guru menghubungkan pengetahuan peserta didik dengan 

pengetahuan yang didapat pada pertemuan sebelumnya dengan cara guru memberi 
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serangkaian pertanyaan mengenai prasyarat dengan menggunakan bantuan alat 

peraga dan power point. Berikut contoh power point prasyarat luas segitiga 

disajikan pada Gambar 4.2.  

 

 
Gambar 4.2 Contoh Power Point Prasyarat Luas Segitiga 

 

Ketiga, guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan power 

point. Penggunaan power point ini mampu untuk memvisualisasikan konsep-

konsep yang abstrak dalam matematika dan membuat peserta didik lebih antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan eksplorasi, guru membagikan 

media pembelajaran berupa LKPD dan alat peraga keliling dan luas segitiga 

kepada tiap kelompok. Penggunaan LKPD tersebut membuat peserta didik lebih 

antusias mengikuti pembelajaran yang disampaikan guru. Hal tersebut 

dikarenakan peserta didik belum pernah mendapatkan pembelajaran seperti yang 

dilakukan oleh peneliti. Guru mata pelajaran terbiasa menggunakan model 

pembelajaran ekspositori yang membuat peserta didik mudah jenuh dengan 

pembelajaran. Penggunaan alat peraga sangat membantu peserta didik dalam 

mengkonstruk pengetahuan peserta didik mengenai keliling dan luas segitiga. 

Dengan memanipulasi alat peraga berbantuan LKPD dan bimbingan guru sebagai 
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fasilitator, peserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas segitiga. 

Menurut Sugiarto (2009: 8), pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dapat 

meningkatkan mutu komunikasi antara guru dan peserta didik, sehingga 

pembelajaran lebih efektif. Berikut contoh LKPD berbantuan alat peraga untuk 

mengkonstruk pengetahuan peserta didik mengenai rumus luas segitiga disajikan 

pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Contoh LKPD berbantuan alat peraga untuk mengkonstruk 

pengetahuan peserta didik mengenai rumus luas segitiga  

 

Pada kegiatan elaborasi, peserta didik mengerjakan soal latihan pada LKPD 

dengan melakukan diskusi kelompok, selanjutnya peserta didik disuruh 

mengerjakan soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berupa soal 

pemecahan masalah. Contoh latihan soal pemecahan masalah dalam LKPD 

disajikan pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Contoh latihan soal pemecahan masalah dalam LKPD 
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Pada kelas kontrol, pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model 

pembelajaran ekspositori. Dalam pembelajaran, peneliti bertindak sebagai guru. 

Guru menjelaskan materi pembelajaran secara terstruktur berbantuan alat peraga 

dan power point. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

Guru mengajarkan langkah-langkah pengerjaan soal pemecahan masalah dengan 

langkah polya. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mencatat.  

Guru memberikan beberapa contoh soal latihan. Kemudian guru 

memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan peserta didik di buku tugas sesuai 

yang diajarkan guru yaitu dengan langkah polya. Setelah selesai mengerjakan 

soal, beberapa peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tersebut di papan 

tulis. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta diidk mengenai 

materi. Di akhir pembelajaran, guru memberi kuis untuk mengukur kemampuan 

individu dan guru menegaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari 

kemudian memberi tugas rumah. 

Setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan tes kemampuan 

pemecahan masalah pada kedua kelas tersebut. Hasil yang diperoleh berupa nilai 

yang selanjutnya dianalisis dengan statistika parametrik. Berdasarkan uji t kelas 

kontrol, disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model ekspositori sudah 

mencapai ketuntasan individual. Berdasar hasil perhitungan diperoleh 

 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah individual minimal 70. Berdasarkan uji proporsi kelas kontrol, 

disimpulkan bahwa proporsi kemampuan pemecahan masalah sudah  mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. Menurut perhitungan, diperoleh hasil bahwa 
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dari 32 peserta didik yang mengikuti tes, peserta didik yang tuntas berjumlah 29 

orang (90,6%). Pada uji t kelas eksperimen, disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model SAVI berbantuan alat peraga sudah mencapai ketuntasan 

individual. Berdasar hasil perhitungan diperoleh  maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah individual minimal 

70, sedangkan uji proporsi kelas eksperimen, diperoleh hasil bahwa proporsi 

kemampuan pemecahan masalah  mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 

Dari 32 peserta didik yang mengikuti tes, peserta didik yang tuntas berjumlah 31 

orang (96,8%).  Untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

yang lebih baik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan uji 

perbedaan rata-rata pihak kanan. Dari pengujian, diperoleh hasil bahwa rata-rata 

hasil belajar peserta didik pada kemampuan pemecahan masalah yang diajar 

dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga lebih baik dibanding 

hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model ekspositori. Perbandingan 

nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen ditunjukkan pada Gambar 4.5 berikut ini. 

 

Gambar 4.5 Perbandingan Nilai Rata-Rata Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

                    Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan gambar 4.5 tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen yaitu 81,71 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 77,15. 

Hal ini dikarenakan pada kelas eksperimen, para peserta didik diajar dengan 

model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga. Model pembelajaran SAVI 

merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan peserta didik untuk 

mengkonstruk pengetahuan mereka secara  mandiri melalui kegiatan diskusi 

kelompok.            

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

model SAVI berbantuan alat peraga telah mencapai KKM dan pembelajaran 

model SAVI lebih baik daripada pembelajaran model ekspositori sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran model SAVI lebih efektif daripada 

pembelajaran model ekspositori. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  

sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah materi keliling dan luas segitiga peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga dapat memenuhi 

KKM individual yaitu 70, dengan rata-rata nilai 81,71 dan secara klasikal 

peserta didik memenuhi KKM ≥75% dari banyaknya peserta didik tersebut 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 96,8%.  

(2) Kemampuan pemecahan masalah materi keliling dan luas segitiga peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran ekspositori dapat memenuhi KKM individual 

yaitu 70, dengan rata-rata nilai 77,15 dan secara klasikal peserta didik 

memenuhi KKM ≥75% dari banyaknya peserta didik tersebut dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 90,6%. 

(3) Kemampuan pemecahan masalah materi keliling dan luas segitiga peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 1 Semarang yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga lebih baik 

dibanding kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran-saran  sebagai 

berikut. 

(1) Guru yang hendak menerapkan model pembelajaran SAVI berbantuan alat 

peraga sebaiknya menambah jumlah alat peraga yang dibagikan pada tiap 

kelompok agar peserta didik lebih mudah mengeksplorasi alat peraga serta 

memahami konsep yang dipelajari. Pemahaman konsep yang matang 

diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk  memecahkan masalah. 

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

dengan guru  bersama peserta didik memanfaatkan benda-benda di 

lingkungan sekitar sebagai alat peraga agar pembelajaran menjadi lebih 

bersifat konstekstual, guru dapat memberi penugasan kepada peserta didik 

untuk membuat alat peraga, atau sekolah dapat menambah alat peraga 

dengan membeli alat peraga dengan dana BOS. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (KELAS VII F) 

SMP NEGERI 1 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No KODE 

PESERTA 

NAMA PESERTA JENIS 

KELAMIN 

1 UC-01 ADITIA AVIN P L 

2 UC-02 AISHA MAULANY P 

3 UC-03 ANDIKA DWI IRAWAN L 

4 UC-04 ANDIKA WAHYU P L 

5 UC-05 BIAS KHOLBIAH S P 

6 UC-06 DANIA EMERALDA F P 

7 UC-07 DESI PUTRI P P 

8 UC-08 DIANA NUR PRATIWI P 

9 UC-09 DINDA CLARA S P 

10 UC-10 FINDI WERDHIANA A P 

11 UC-11 HARDIKA RAFI NUR H L 

12 UC-12 KHOTIJATUL M P 

13 UC-13 KINSHAFA NAILLUFAS P 

14 UC-14 KIRANA PARAMESWARI P 

15 UC-15 MASHI ROFIDA P 

16 UC-16 MEGA ROSANANTA P 

17 UC-17 MUHAMMAD AZIZ A L 

18 UC-18 MUHAMMAD IRGI L 

19 UC-19 NABILA FAUZIA P 

20 UC-20 NARULITA KURNIA R P 

21 UC-21 NICO ALWI DWI H L 

22 UC-22 NOVI RIDHO P L 

23 UC-23 OFIH RIAN PANGESTU L 

24 UC-24 PETTY SETIANINGRUM P 

25 UC-25 RAFIE FIAN ARFELLI L 

26 UC-26 RAKASIWI A W P 

27 UC-27 RAPIKA AULIA MARTA P 

28 UC-28 REGINA ANGELIA P P 

29 UC-29 RR RAINA A D B P 

30 UC-30 SANIA JIHAN S P 

31 UC-31 TARUNA SANDY P L 

32 UC-32 YUSRIZA HANIFANTI P 
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KISI – KISI SOAL TES UJI COBA 
Sekolah   : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Materi   : Keliling dan Luas Segitiga 

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 

Segitiga 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung 

keliling dan luas segitiga 

 

 

Peserta didik dapat menghitung keliling jika 

diketahui sisi-sisinya. 

Pemecahan 

Masalah 

2,5 

 

Uraian 10 menit  

10 menit 

Peserta didik dapat menentukan panjang 

ketiga sisi segitiga jika diketahui keliling 

dan perbandingan panjang ketiga sisi 

segitiga tersebut. 

Pemecahan 

Masalah 

1,3 Uraian 10 menit 

10 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas jika 

diketahui sisi. 

Pemecahan 

masalah 

4,6 Uraian 10 menit 

10 menit 

Lampiran 2 
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Peserta didik dapat menghitung panjang sisi 

jika diketahui luas 

Pemecahan 

masalah 

7,8 Uraian 10 menit 

10 menit 
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SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELILING DAN LUAS SEGITIGA 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 1 Seamarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 8 Soal Uraian 

Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

1. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda mengerjakannya. 

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

3. 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. 

4. Setiap soal mempunyai skor yang sama. (10) 

 

1. Keliling segitiga PQR adalah 53 cm. Jika PQ = QR dan QR adalah 5 cm lebih 

pendek dari PR, tentukan ukuran sisi-sisi segitiga tersebut! 

2. Perhatikan gambar di samping! 

Keliling sebuah ventilasi yang berbentuk 

segitiga adalah 4 m, dan perbandingan 

sisi-sisinya adalah 3:3:2. Tentukan ukuran 

sisi-sisi segitiga tersebut! 

 

 

 

Lampiran 3 
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3. Sebuah taman kota yang berbentuk segitiga 

seperti tampak pada gambar disamping 

memiliki ukuran sisi 10 m, 10 m, dan 8m. 

Pemerintah kota berencana untuk 

mempercantik taman dengan menanam 

pohon mawar di sekeliling taman tersebut. Jika jarak setiap 2 pohon mawar 

adalah 50 cm, berapa banyak pohon mawar yang pemerintah kota perlukaan? 

4. Pada gambar di bawah diketahui  = 12 cm,  = 4 cm,  = 16 cm, dan 

 =10 cm. Hitunglah luas daerah yang diarsir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 
16 

A 

4 
D 

H 

B 

C 

E 

F 

10 

12 
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5. Ika dan Andi bermain sepeda mengelilingi 

taman berbentuk segitiga pada gambar di 

samping dengan sisi-sisinya 100 m, 75 m, 

dan 125 m. Setiap 2 menit Ika dan Andi 

dapat menempuh jarak 150 m. Berapa menit 

Ika dan Andi mengelilingi taman itu sebanyak 2 kali? 

6. Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan BC = 5 cm, tentukan: 

a. Luas segitiga ABC; 

b. Panjang AD. 

 

 

 

7. Sebuah segitiga mempunyai luas 27 cm
2
. Bila alasnya  kali tingginya, 

tentukan tinggi dan alas segitiga tersebut! 

8. Bu Nia membeli sebidang tanah berbentuk segitiga dengan luasnya adalah 90 

m
2
. Bu Nia akan menanami rumput pada sebidang tanah tersebut dengan biaya 

Rp 50.000,00 per m
2
. Jika empat kali panjang alas sama dengan lima kali 

tinggi, maka tentukan alas segitiga dan berapakah biaya yang diperlukan? 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 
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Lampiran 4 

KUNCI JAWABAN  DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES UJI COBA 

No Kunci Jawaban Skor 

1. 
Memahami Masalah 

Diketahui: Keliling segitiga PQR adalah 53 cm.  

Jika PQ = QR dan QR adalah 5 cm lebih pendek dari 

PR,  

Ilustrasikan segitiga sebagai berikut 

 

 

  

 

 

 

Ditanya: tentukan ukuran sisi-sisi segitiga tersebut! 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memisalkan PR =  

2.  

3. Memasukkan ke dalam rumus keliling segitiga 

Melaksanakan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 
 maka  

 

Melihat Kembali 

Jadi  cm dan  cm 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Q 

R P 
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Total skor 10 

2. 
Memahami Masalah 

Diketahui: ukuran ketiga sisi taman = 10 m, 10 m, dan 8m. 

Jarak setiap 2 pohon mawar = 50 cm = 0,5 m. 

Ditanyakan: berapa banyak pohon mawar yang diperlukan 

pemerintah kota? 

 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sketsa Gambar 

 

 

 

 

2. Menghitung keliling taman dengan keliling segitiga. 

3. Menghitung banyaknya pohon dengan membagi keliling 

taman dengan jarak setiap 2 pohon mawar. 

 Melaksanakan Perencanaan 

= jumlah ketiga sisi taman 

 = 10 + 10 + 8 

=28 

Jarak setiap 2 pohon mawar = 0,5 m 

Diperoleh: 

 

 

 

 

Melihat Kembali 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10 m 10 m 

8  m 
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Jadi banyaknya pohon mawar yang diperlukan pemerintah kota 

untuk mempercantik taman adalah 56 pohon mawar. 

Total skor 10 

3. Memahami Masalah 

Diketahui : perbandingan sisi-sisinya adalah 3:3:2. 

Keliling 4 m 

Ditanyakan: tentukan ukuran sisi-sisi ventilasi tersebut! 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memisalkan ukuran sisi-sisinya adalah  

2. Menghitung keliling dengan memasukkan perbandingan 

tersebut. 

3. Menghitung ukuran masing-masing sisi segitiga. 

Melaksanakan Perencanaan 

= jumlah ketiga sisi pada segitiga 

 

 

 

 

Diperoleh  , maka: 

 

 

 

Melihat Kembali 

Jadi, panjang ketiga sisi pada ventilasi tersebut adalah 1,5 m; 

1,5 m; dan 1m 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 
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4. 
Memahami Masalah 

Diketahui: Pada gambar di bawah diketahui  = 12 cm,  = 

4 cm,  = 16 cm, dan  =10 cm.  

Ditanyakan: hitunglah luas daerah yang diarsir. 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan luas   

2. Menentukan luas   

3. Menentukan luas  

Melaksanakan Perencanaan 

Luas  = Luas  - Luas  

 =  

 =  

 = 96 – 24 

 =  

Luas  = Luas  - Luas  

 =  

 =  

 = 60 – 24 

 =  

Luas  

Melihat Kembali 

Jadi, luas daerah yang diarsir adalah  

2 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

5. 
Memahami Masalah 

Diketahui: Taman berbentuk segitiga dengan ukuran sisi 75 m, 

100 m, dan 125 m. 

 

Ditanyakan : berapa menit Ika dan Andi mengelilingi taman itu 

sebanyak 2 kali? 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sketsa Gambar 

Ilustrasikan taman dengan segitiga RST 

2 

 

 

 

4 
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2. Menentukan keliling taman = keliling segitiga 

3. Menentukan waktu tempuh 

Melaksanakan Perencanaan 

Keliling dari segitiga RST adalah 

 
Ika dan Amdi mengelilingi taman 2 kali =  

Waktu  yang diperlukan adalah 

 

 

.  

 

Melihat Kembali 

Jadi, Ika dan Andi mengelilingi taman 2 kali selama 8 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

6. 
Memahami Masalah 

Diketahui : 

 

 

Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan BC = 5 cm,  

Ditanya : 

a. Luas segitiga ABC 

b. Panjang AD 

2 

 

 

 

 

 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 

R S 

T 

75m 100 m 

125 m 
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Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menghitung luas  dengan alas AC dan tinggi AB.  

2. Menentukan panjang AD dengan memasukkan rumus luas 

segitiga dengan luas yang telah diketahui. (alas BC)  

Melaksanakan Perencanaan 

a. Apabila AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB  

 

 

 

Jadi luas segitiga ABC adalah 6 cm
2
 

b. Apabila BC sebagai alas, maka tingginya adalah AD 

 

 

 

 

Melihat Kembali 

Jadi, luas segitiga ABC adalah 6 cm
2 

dan panjang CD adalah  

cm 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 
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7. 
Memahami Masalah 

Diketahui: 

Sebuah segitiga mempunyai luas 27cm
2
. Bila alasnya  kali 

tingginya 

Ditanya: 

Tentukan tinggi dan alas segitiga tersebut! 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sketsa Gambar 

 

 

 

 

 

 

2. Memisalkan maka  

3. Memasukkan pemisalan ke dalam rumus luas segitiga. 

Melaksanakan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 
maka  

Melihat Kembali 

Jadi tinggi segitiga dan alas segitiga adalah 6 cm dan 9 cm 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

G H 

I 
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8. 
Memahami Masalah 

Diketahui: Luas tanah 90 m
2
.  

Biaya penanaman rumput Rp 50.000,00 per m
2
.  

Ditanya: 

Tentukan alas segitiga itu dan berapa biaya? 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memisalkan  

2. Memasukkan pemisalan ke dalam rumus luas segitiga. 

3. Menghitung biaya yang diperlukan. 

Melaksanakan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 
Biaya yang diperlukan =  

 

Melihat Kembali 

Jadi alas segitiga adalah 15 cm dan besarnya biaya yang 

diperlukan bu Nia sebesar Rp 4.500.000,00 

2 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

Nilai yang diperoleh  
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HASIL ANALISIS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

No Kode 
Butir soal Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 UC-01 9 0 0 0 0 8 10 10 37 

2 UC-02 7 7 4 6 6 6 2 6 44 

3 UC-03 2 2 2 2 2 2 6 4 22 

4 UC-04 9 1 0 0 0 6 10 6 32 

5 UC-05 10 7 3 6 6 8 0 2 42 

6 UC-06 4 2 2 4 2 2 6 4 26 

7 UC-07 8 4 4 4 3 4 0 0 27 

8 UC-08 9 5 4 2 5 5 2 0 32 

9 UC-09 0 2 2 2 2 0 0 0 8 

10 UC-10 8 7 6 2 5 8 2 0 38 

11 UC-11 2 6 4 3 6 4 6 4 35 

12 UC-12 10 6 3 8 5 3 0 0 35 

13 UC-13 0 2 2 8 2 0 0 0 14 

14 UC-14 9 7 4 6 4 8 6 6 50 

15 UC-15 2 2 2 8 2 0 0 0 16 

16 UC-16 9 7 3 7 7 7 7 7 54 

17 UC-17 2 1 2 0 2 2 7 2 18 

18 UC-18 3 2 3 0 2 2 6 3 21 

19 UC-19 9 9 4 0 6 0 4 0 32 

20 UC-20 9 7 4 7 7 8 4 3 49 

21 UC-21 4 4 0 5 2 0 0 0 15 

22 UC-22 9 9 4 2 5 2 0 0 31 

23 UC-23 10 4 4 6 6 0 4 2 36 

24 UC-24 2 2 1 3 1 2 0 0 11 

25 UC-25 4 5 4 0 6 4 2 2 27 

26 UC-26 10 6 4 3 7 3 0 0 33 

27 UC-27 6 4 3 3 3 6 0 2 27 

Lampiran 5 
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28 UC-28 8 7 6 6 5 8 0 2 42 

29 UC-29 7 4 4 2 5 8 2 6 38 

30 UC-30 4 2 1 0 2 0 0 2 11 

31 UC-31 4 2 3 3 3 8 2 6 31 

V
a

li
d

it
a

s 

∑Χ 189 135 92 108 119 124 88 79 934 

(∑Χ)² 35721 18225 8464 11664 14161 15376 7744 6241 872356 

∑Χ² 1483 781 344 596 593 784 550 423 
 

 

 

∑ΧY 
6542 4608 3038 3535 4044 4560 2842 2634 r tabel 

 r xy 0,7648 0,6449 0,5428 0,3303 0,6539 0,7746 0,3075 0,3616 0,355 

Kriteria Valid Valid Valid Tidak valid Valid Valid Tidak valid Valid   

In
d

e
k

s 

 K
es

u
k

a
ra

n
 

Rata-rata 

skor 

tiapbutir 

189 135 92 108 119 124 88 79 

  

Skor max 

tiap butir 
310 310 310 310 310 310 310 310 

  

IK 0,609 0,435 0,29 0,3483 0,3838 0,4 0,283 0,25 
 

Kriteria Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar 
 

 

D
a

y
a

 

P
e
m

b
e

d
a
 

Daya 

Pembeda (t) 
9,401 9,431 5,010 1,421 9,487 15,254 0,889 3.101 t tabel  

Kriteria signifikan signifikan signifikan Insignifikan signifikan signifikan Insignifikan signifikan 1,76  

R
e
li

a
b

il
it

a
s 

σi² 10,66 6,22 2,28 7,08 4,39 9,29 9,68 7,15   

∑(σi²) 56,75                 

σt² 139,40 
      

    

 r tabel 0,355                 

 r 11 0.677                 

Kriteria Karena r11 > r tabel maka soal itu reliabel   

Kriteria Soal Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut. 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total, 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r
xy

> r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2006: 72). 

Perhitungan Validitas soal no. 1 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 9 37 81 1369 333 

2 U-02 7 44 49 1936 308 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 9 32 81 1024 288 

5 U-05 10 42 100 1764 420 

6 U-06 4 26 16 676 104 
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7 U-07 8 27 64 729 216 

8 U-08 9 32 81 1024 288 

9 U-09 0 8 0 64 0 

10 U-10 8 38 64 1444 304 

11 U-11 2 35 4 1225 70 

12 U-12 10 35 100 1225 350 

13 U-13 0 14 0 196 0 

14 U-14 9 50 81 2500 450 

15 U-15 2 16 4 256 32 

16 U-16 9 54 81 2916 486 

17 U-17 2 18 4 324 36 

18 U-18 3 21 9 441 63 

19 U-19 9 32 81 1024 288 

20 U-20 9 49 81 2401 441 

21 U-21 4 15 16 225 60 

22 U-22 9 31 81 961 279 

23 U-23 10 36 100 1296 360 

24 U-24 2 11 4 121 22 

25 U-25 4 27 16 729 108 

26 U-26 10 33 100 1089 330 

27 U-27 6 27 36 729 162 

28 U-28 8 42 64 1764 336 

29 U-29 7 38 49 1444 266 

30 U-30 4 11 16 121 44 

31 U-31 4 31 16 961 124 

JUMLAH 189 934 1483 32462 6612 
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Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 2 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 0 37 0 1369 0 

2 U-02 7 44 49 1936 308 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 1 32 1 1024 32 

5 U-05 7 42 49 1764 294 

6 U-06 2 26 4 676 52 

7 U-07 4 27 16 729 108 

8 U-08 5 32 25 1024 160 

9 U-09 2 8 4 64 16 

10 U-10 7 38 49 1444 266 

11 U-11 6 35 36 1225 210 

12 U-12 6 35 36 1225 210 

13 U-13 2 14 4 196 28 

14 U-14 7 50 49 2500 350 

15 U-15 2 16 4 256 32 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 1 18 1 324 18 

18 U-18 2 21 4 441 42 

19 U-19 9 32 81 1024 288 

20 U-20 7 49 49 2401 343 

21 U-21 4 15 16 225 60 

22 U-22 9 31 81 961 279 

23 U-23 4 36 16 1296 144 

24 U-24 2 11 4 121 22 

25 U-25 5 27 25 729 135 

26 U-26 6 33 36 1089 198 

27 U-27 4 27 16 729 108 

28 U-28 7 42 49 1764 294 

29 U-29 4 38 16 1444 152 

30 U-30 2 11 4 121 22 

31 U-31 2 31 4 961 62 

JUMLAH 135 934 781 32462 4655 
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Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid.  

 

Perhitungan Validitas soal no. 3 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 0 37 0 1369 0 

2 U-02 4 44 16 1936 176 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 0 32 0 1024 0 

5 U-05 3 42 9 1764 126 

6 U-06 2 26 4 676 52 

7 U-07 4 27 16 729 108 

8 U-08 4 32 16 1024 128 

9 U-09 2 8 4 64 16 

10 U-10 6 38 36 1444 228 

11 U-11 4 35 16 1225 140 

12 U-12 3 35 9 1225 105 

13 U-13 2 14 4 196 28 

14 U-14 4 50 16 2500 200 

15 U-15 2 16 4 256 32 

16 U-16 3 54 9 2916 162 

17 U-17 2 18 4 324 36 

18 U-18 3 21 9 441 63 

19 U-19 4 32 16 1024 128 

20 U-20 4 49 16 2401 196 

21 U-21 0 15 0 225 0 

22 U-22 4 31 16 961 124 

23 U-23 4 36 16 1296 144 
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24 U-24 1 11 1 121 11 

25 U-25 4 27 16 729 108 

26 U-26 4 33 16 1089 132 

27 U-27 3 27 9 729 81 

28 U-28 6 42 36 1764 252 

29 U-29 4 38 16 1444 152 

30 U-30 1 11 1 121 11 

31 U-31 3 31 9 961 93 

JUMLAH 92 934 344 32462 3076 

 

 

 

 

Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 4 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 0 37 0 1369 0 

2 U-02 6 44 36 1936 264 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 0 32 0 1024 0 

5 U-05 6 42 36 1764 252 

6 U-06 4 26 16 676 104 

7 U-07 4 27 16 729 108 

8 U-08 2 32 4 1024 64 

9 U-09 2 8 4 64 16 

10 U-10 2 38 4 1444 76 

11 U-11 3 35 9 1225 105 

12 U-12 8 35 64 1225 280 
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13 U-13 8 14 64 196 112 

14 U-14 6 50 36 2500 300 

15 U-15 8 16 64 256 128 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 0 18 0 324 0 

18 U-18 0 21 0 441 0 

19 U-19 0 32 0 1024 0 

20 U-20 7 49 49 2401 343 

21 U-21 5 15 25 225 75 

22 U-22 2 31 4 961 62 

23 U-23 6 36 36 1296 216 

24 U-24 3 11 9 121 33 

25 U-25 0 27 0 729 0 

26 U-26 3 33 9 1089 99 

27 U-27 3 27 9 729 81 

28 U-28 6 42 36 1764 252 

29 U-29 2 38 4 1444 76 

30 U-30 0 11 0 121 0 

31 U-31 3 31 9 961 93 

JUMLAH 108 934 596 32462 3561 

 

 

 

 

Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut tidak valid. 
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Perhitungan Validitas soal no. 5 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 0 37 0 1369 0 

2 U-02 6 44 36 1936 264 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 0 32 0 1024 0 

5 U-05 6 42 36 1764 252 

6 U-06 2 26 4 676 52 

7 U-07 3 27 9 729 81 

8 U-08 5 32 25 1024 160 

9 U-09 2 8 4 64 16 

10 U-10 5 38 25 1444 190 

11 U-11 6 35 36 1225 210 

12 U-12 5 35 25 1225 175 

13 U-13 2 14 4 196 28 

14 U-14 4 50 16 2500 200 

15 U-15 2 16 4 256 32 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 2 18 4 324 36 

18 U-18 2 21 4 441 42 

19 U-19 6 32 36 1024 192 

20 U-20 7 49 49 2401 343 

21 U-21 2 15 4 225 30 

22 U-22 5 31 25 961 155 

23 U-23 6 36 36 1296 216 

24 U-24 1 11 1 121 11 

25 U-25 6 27 36 729 162 

26 U-26 7 33 49 1089 231 

27 U-27 3 27 9 729 81 

28 U-28 5 42 25 1764 210 

29 U-29 5 38 25 1444 190 

30 U-30 2 11 4 121 22 

31 U-31 3 31 9 961 93 

JUMLAH 119 934 593 32462 4096 
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Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid. 

 

Perhitungan Validitas soal no. 6 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 8 37 64 1369 296 

2 U-02 6 44 36 1936 264 

3 U-03 2 22 4 484 44 

4 U-04 6 32 36 1024 192 

5 U-05 8 42 64 1764 336 

6 U-06 2 26 4 676 52 

7 U-07 4 27 16 729 108 

8 U-08 5 32 25 1024 160 

9 U-09 0 8 0 64 0 

10 U-10 8 38 64 1444 304 

11 U-11 4 35 16 1225 140 

12 U-12 3 35 9 1225 105 

13 U-13 0 14 0 196 0 

14 U-14 8 50 64 2500 400 

15 U-15 0 16 0 256 0 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 2 18 4 324 36 

18 U-18 2 21 4 441 42 

19 U-19 0 32 0 1024 0 

20 U-20 8 49 64 2401 392 

21 U-21 0 15 0 225 0 

22 U-22 2 31 4 961 62 
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23 U-23 0 36 0 1296 0 

24 U-24 2 11 4 121 22 

25 U-25 4 27 16 729 108 

26 U-26 3 33 9 1089 99 

27 U-27 6 27 36 729 162 

28 U-28 8 42 64 1764 336 

29 U-29 8 38 64 1444 304 

30 U-30 0 11 0 121 0 

31 U-31 8 31 64 961 248 

JUMLAH 124 934 784 32462 4590 

 

 

 

 

Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid. 

 

Perhitungan Validitas soal no. 7 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 10 37 100 1369 370 

2 U-02 2 44 4 1936 88 

3 U-03 6 22 36 484 132 

4 U-04 10 32 100 1024 320 

5 U-05 0 42 0 1764 0 

6 U-06 6 26 36 676 156 

7 U-07 0 27 0 729 0 

8 U-08 2 32 4 1024 64 

9 U-09 0 8 0 64 0 

10 U-10 2 38 4 1444 76 
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11 U-11 6 35 36 1225 210 

12 U-12 0 35 0 1225 0 

13 U-13 0 14 0 196 0 

14 U-14 6 50 36 2500 300 

15 U-15 0 16 0 256 0 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 7 18 49 324 126 

18 U-18 6 21 36 441 126 

19 U-19 4 32 16 1024 128 

20 U-20 4 49 16 2401 196 

21 U-21 0 15 0 225 0 

22 U-22 0 31 0 961 0 

23 U-23 4 36 16 1296 144 

24 U-24 0 11 0 121 0 

25 U-25 2 27 4 729 54 

26 U-26 0 33 0 1089 0 

27 U-27 0 27 0 729 0 

28 U-28 0 42 0 1764 0 

29 U-29 2 38 4 1444 76 

30 U-30 0 11 0 121 0 

31 U-31 2 31 4 961 62 

JUMLAH 88 934 550 32462 3006 

 

 

 

 

Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut tidak valid. 
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Perhitungan Validitas soal no. 8 

No KodeSiswa 
 

    

1 U-01 10 37 100 1369 370 

2 U-02 6 44 36 1936 264 

3 U-03 4 22 16 484 88 

4 U-04 6 32 36 1024 192 

5 U-05 2 42 4 1764 84 

6 U-06 4 26 16 676 104 

7 U-07 0 27 0 729 0 

8 U-08 0 32 0 1024 0 

9 U-09 0 8 0 64 0 

10 U-10 0 38 0 1444 0 

11 U-11 4 35 16 1225 140 

12 U-12 0 35 0 1225 0 

13 U-13 0 14 0 196 0 

14 U-14 6 50 36 2500 300 

15 U-15 0 16 0 256 0 

16 U-16 7 54 49 2916 378 

17 U-17 2 18 4 324 36 

18 U-18 3 21 9 441 63 

19 U-19 0 32 0 1024 0 

20 U-20 3 49 9 2401 147 

21 U-21 0 15 0 225 0 

22 U-22 0 31 0 961 0 

23 U-23 2 36 4 1296 72 

24 U-24 0 11 0 121 0 

25 U-25 2 27 4 729 54 

26 U-26 0 33 0 1089 0 

27 U-27 2 27 4 729 54 

28 U-28 2 42 4 1764 84 

29 U-29 6 38 36 1444 228 

30 U-30 2 11 4 121 22 

31 U-31 6 31 36 961 186 

JUMLAH 79 934 423 32462 2806 
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Pada  dengan diperoleh . Karena , 

maka soal tersebut valid. 
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

 
Keterangan: 

 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 : banyaknya item 

 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 : varians total 

dengan,  

Rumus varians total, yaitu: 

 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

 
Keterangan: 

N : Jumlah peserta tes 

X : Skor pada tiap butir soal 

Y :Jumlah skor total 

Kriteria: 

Jika  maka butir soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan : 

Berdasarkan table pada analisis butir soal diperoleh: 

1. Varians total 
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2. Varians tiap butir soal 
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3. Koefisien reliabilitas 

 

 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 31 diperoleh rtabel = 0,355. Karena  

maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus : 

 

Kriteria: 

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

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

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

Perhitungan : 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 1 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 1 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 2 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 2 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 3 

 



138 
 

 
 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 8 termasuk kriteria 

sukar. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 4 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 4 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 5 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 5 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 6 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 6 termasuk 

kriteria sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 7 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 7 termasuk kriteria 

sukar. 
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Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 8 

 

 

Karena , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 8 termasuk kriteria 

sukar. 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

 

Keterangan: 

 = rata-rata dari kelompok atas, 

 = rata-rata dari kelompok bawah, 

 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas, 

 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah, 

N = jumlah peserta tes, 

  =   (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. 

Kriteria: 

Jika t
hitung

> t tabel , maka daya beda soal dikatakan signifikan. 

 

Perhitungan: 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1 

Skor Kelompok Atas  

(  ) 

Skor Kelompok Bawah  

(  )   
  

9 3 0,625 0,875 0,391 0,766 

9 2 0,625 -0,125 0,391 0,016 

9 2 0,625 -0,125 0,391 0,016 

7 4 -1,375 1,875 1,891 3,516 

10 0 1,625 -2,125 2,641 4,516 

8 2 -0,375 -0,125 0,141 0,016 

8 4 -0,375 1,875 0,141 3,516 

7 0 -1,375 -2,125 1,891 4,516 

= 67 = 17 - - 7.875 16.875 

 = 8.375  =2.125 
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dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 1 signifikan. 

 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 2 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 2 0,375 -0,125 0,141 0,016 

7 1 0,375 -1,125 0,141 1,266 

7 2 0,375 -0,125 0,141 0,016 

7 4 0,375 1,875 0,141 3,516 

7 2 0,375 -0,125 0,141 0,016 

7 2 0,375 -0,125 0,141 0,016 

7 2 0,375 -0,125 0,141 0,016 

4 2 -2,625 -0,125 6,891 0,016 

= 53 = 17 - - 7.875 4.875 

 =6.625  = 2.125 

 

dengan,  
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Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 2 signifikan. 

 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 3 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

3 3 -1,25 1,375 1,563 1,891 

4 2 -0,25 0,375 0,063 0,141 

4 2 -0,25 0,375 0,063 0,141 

4 0 -0,25 -1,625 0,063 2,641 

3 2 -1,25 0,375 1,563 0,141 

6 1 1,75 -0,625 3,063 0,391 

6 1 1,75 -0,625 3,063 0,391 

4 2 -0,25 0,375 0,063 0,141 

= 34 = 13 - - 9.500 5.875 

 = 4.25  = 1.625 

 

dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 3 signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 4 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 0 1,75 -3,25 3,063 10,563 

6 0 0,75 -3,25 0,563 10,563 

7 8 1,75 4,75 3,063 22,563 

6 5 0,75 1,75 0,563 3,063 

6 8 0,75 4,75 0,563 22,563 

6 3 0,75 -0,25 0,563 0,063 

2 0 -3,25 -3,25 10,563 10,563 

2 2 -3,25 -1,25 10,563 1,563 

= 42 = 26 - - 29.500 81.500 

 = 5.25  = 3.25 

 

dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 4 tidak signifikan. 

 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 5 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 2 1,375 0,125 1,891 0,016 

4 2 -1,625 0,125 2,641 0,016 

7 2 1,375 0,125 1,891 0,016 

6 2 0,375 0,125 0,141 0,016 

6 2 0,375 0,125 0,141 0,016 

5 1 -0,625 -0,875 0,391 0,766 
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5 2 -0,625 0,125 0,391 0,016 

5 2 -0,625 0,125 0,391 0,016 

= 45 = 15 - - 7.875 0.875 

 = 5.625  = 1.875 

 

Dengan ,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 5 signifikan. 

 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 6 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 2 -0,625 1,25 0,391 1,563 

8 2 0,375 1,25 0,141 1,563 

8 0 0,375 -0,75 0,141 0,563 

6 0 -1,625 -0,75 2,641 0,563 

8 0 0,375 -0,75 0,141 0,563 

8 2 0,375 1,25 0,141 1,563 

8 0 0,375 -0,75 0,141 0,563 

8 0 0,375 -0,75 0,141 0,563 

= 61 = 6 - - 3.875 7.500 

 = 7.625  = 0.75 
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dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 6 signifikan. 

 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 7 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 6 4,125 4,375 17,016 19,141 

6 7 3,125 5,375 9,766 28,891 

4 0 1,125 -1,625 1,266 2,641 

2 0 -0,875 -1,625 0,766 2,641 

0 0 -2,875 -1,625 8,266 2,641 

0 0 -2,875 -1,625 8,266 2,641 

2 0 -0,875 -1,625 0,766 2,641 

2 0 -0,875 -1,625 0,766 2,641 

= 23 = 13 - - 46.875 63.875 

 = 2.875  = 1.625 

 

dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 7 tidak signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 8 

SkorKelompokAtas 

(  ) 

SkorKelompokBawah 

(  )   
  

7 3 3 2,125 9,000 4,516 

6 2 2 1,125 4,000 1,266 

3 0 -1 -0,875 1,000 0,766 

6 0 2 -0,875 4,000 0,766 

2 0 -2 -0,875 4,000 0,766 

2 0 -2 -0,875 4,000 0,766 

0 2 -4 1,125 16,000 1,266 

6 0 2 -0,875 4,000 0,766 

= 32 = 7 - - 46.000 10.875 

 = 4  = 0.875 

 

dengan,  

 

Pada  dengan  

diperoleh , karena  maka daya pembeda butir soal 

nomor 8 signifikan. 
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REKAPITULASI DESKRIPTIF HASIL ANALISIS SOAL TES UJI COBA 

 

Jenis 

Soal 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

U
R

A
IA

N
 

1 Valid 

Reliabel 

 

Sedang Baik Dipakai 

2 Valid Sedang Baik Dipakai 

3 Valid Sukar Cukup Dipakai 

4 Tidak valid Sedang Tidak baik Dibuang 

5 Valid Sedang Cukup Dipakai 

6 Valid Sedang Baik Dipakai 

7 Tidak valid Sukar Tidak baik Dibuang 

8 Valid Sukar Cukup Dipakai 

 

Keterangan 

Butir soal nomor 4 dan 7 tidak valid dengan daya pembeda yang tidak baik maka 

soal tersebut dibuang. Butir soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 dapat digunakan sebagai soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. Soal tes kemampuan pemecahan masalah dapat 

dilihat pada Lampiran 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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Lampiran 11 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (KELAS VII D) 

SMP NEGERI 1 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No KODE 

PESERTA 

NAMA PESERTA JENIS 

KELAMIN 

1 E - 01 ACHMAD ILYAS R L 

2 E - 02 AHMAD AZZAM A A L 

3 E - 03 AHMAD BURHANUDDIN L 

4 E - 04 AKMAL NAFIS L 

5 E - 05 ALDI BAYU B L 

6 E - 06 ALI AKBAR PUTRA K L 

7 E - 07 ALMER LUTFI M L 

8 E - 08 ANISA LAELA A D P 

9 E - 09 ASTRI AYU NASTITI P 

10 E - 10 CAHYA M ISTIQOMAH P 

11 E - 11 CENDANI DEWI M P 

12 E - 12 CLEMENTINE TSP P 

13 E - 13 DENNISH F L 

14 E - 14 DESI NILA ARUM S P 

15 E - 15 DEVITA AMANDA P P 

16 E - 16 DHITA ARUM MAWARTI P 

17 E - 17 DIMAS ADI SURYA L 

18 E - 18 FAHRINA SHINTYA P 

19 E - 19 FITROH JANI A P 

20 E - 20 GEVIS VIGORESTARA L 

21 E - 21 KANIA INTAN R P 

22 E - 22 KARTIKA HERMA  R P 

23 E - 23 M WAHYU G J D L 

24 E - 24 MAYANG WULANSARI P 

25 E - 25 MUHAMMAD NAFI M L 

26 E - 26 NUR AINI FAUZIYAH P 

27 E - 27 NURANI OKTAVIANA P 

28 E - 28 RATU ALAM N P 

29 E - 29 RIFANDO HERI S L 

30 E - 30 SEKAR ARUM K P P 

31 E - 31 T SELA LAVIARISA P 

32 E - 32 WIDIYANTIANGGRAINI P 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (KELAS VII G) 

SMP NEGERI 1 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No KODE 

PESERTA 

NAMA PESERTA JENIS 

KELAMIN 

1 K - 01 AISYAH AUFAD P 

2 K - 02 ALFARE MUHAMMAD MA L 

3 K - 03 ALFI CIPTA A L 

4 K - 04 ALFIAN TIODI RIZKY L 

5 K - 05 ALFINA RAHMA O P 

6 K - 06 ALIFFAH MILANIA Z P 

7 K - 07 ANNISA SEKAR P I P 

8 K - 08 ANNORA C P 

9 K - 09 ANUGRAHA PUTRI P P 

10 K - 10 ARI SULISTYOWATI P 

11 K - 11 BIMA PUTRA REDANNO L 

12 K - 12 DEVA ALFIRA C P P 

13 K - 13 DIAH MELINDA RASID P 

14 K - 14 ELVIRA ADINDA D Y P 

15 K - 15 ERINA WIDYA R P 

16 K - 16 FARELL AHNAF RAFI L 

17 K - 17 FEBRIAN RIZA E P L 

18 K - 18 FERDIE RAFLY Y L 

19 K - 19 GURUH IVAN RUSADI L 

20 K - 20 HALIZA YASMINE S P P 

21 K - 21 LORA ERYSHA M P 

22 K - 22 MUHAMMAD RIZQI A L 

23 K - 23 MUHAMMAD UGIE F L 

24 K - 24 NAUFAL FARRAS A W L 

25 K - 25 NAYAKA PANDYA L 

26 K - 26 NOR RAHMAWATI L P P 

27 K - 27 NOVANZA SHEILA FZ P 

28 K - 28 RIZA AFIFAH P 

29 K - 29 SALMA NAILURROHMAH P 

30 K - 30 THALI AH S S P 

31 K - 31 YOLLA FEBRIANI P 

32 K - 32 ZAHRA RAHMA DIENA P 
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DATA AWAL POPULASI 

NILAI UAS SEMESTER 1 

        

  

 

 
NO. 

  KELAS 

 

VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H VII I 

 

1 66 60 54 70 74 80 78 76 48 

 

2 66 70 66 56 74 56 78 82 76 

 

3 68 64 48 82 58 88 68 68 90 

 

4 76 76 68 76 56 72 70 64 78 

 

5 70 68 92 72 58 68 64 72 56 

 

6 88 90 64 56 72 72 94 76 82 

 

7 62 58 68 72 60 74 56 70 62 

 

8 68 62 74 68 68 87 70 54 68 

 

9 56 56 64 74 82 50 48 90 76 

 

10 90 64 76 64 70 46 76 94 64 

 

11 64 90 72 72 94 66 50 81 72 

 

12 74 64 58 66 62 72 74 78 54 

 

13 64 74 60 62 66 78 60 74 72 

 

14 78 68 64 64 58 84 76 68 58 

 

15 78 72 72 76 80 78 68 72 76 

 

16 64 54 70 78 70 70 66 68 68 

 

17 52 70 64 64 68 62 78 56 64 

 

18 76 64 78 70 72 60 70 76 70 

 

19 68 74 76 74 78 84 64 82 74 

 

20 76 78 58 82 78 76 82 72 82 

 

21 48 54 72 66 62 52 80 94 64 

 

22 90 88 58 60 58 82 60 58 68 

 

23 72 68 72 82 76 52 80 64 68 

 

24 82 82 70 76 62 58 65 60 78 

 

25 80 58 74 58 64 65 64 78 70 

 

26 68 70 82 88 76 65 65 64 86 

 

27 58 68 60 76 84 66 76 74 58 

 

28 50 54 66 62 74 54 65 74 70 

 

29 76 84 72 64 78 64 72 76 68 

 

30 82 64 74 78 68 60 65 54 78 

 

31 70 82 88 58 72 76 72 62 76 

 

32 60 68 80 72 58 68 60 58 84 

 

Min 48 54 48 56 56 46 48 54 48 

 

Max  90 90 92 88 94 88 94 94 90 

Lampiran 12 
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sum 2240 2216 2214 2238 2230 2185 2214 2289 2258 

 
 

70 69,25 69,19 69,94 69,69 68,28 69,19 71,53 70,56 

 

s
2
 118,45 107,81 124,24 119,48 160,39 190,55 181,28 189,62 164,26 

 

s 10,88 10,38 11,14 10,93 12,66 13,80 13,46 13,77 12,81 

 

n 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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Lampiran 13 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL POPULASI 

 

Hipotesis 

H0 : Data populasi berdistribusi normal 

H1 : Data populasi tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

k

i i

ii

E

EO

1

2

2  

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  

 
 

 

Banyak data (N) = 288   Panjang kelas  = 5 

Nilai maksimum = 94    Rata-rata  = 69,73  

Nilai minimum = 46    Simpangan baku = 9,88 

Banyak kelas  = 10   
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No. Kelas Interval batas kelas Oi Me(X) S Z-score 
[Z-

score] 

Peluang 
Luas 

Kelas Ei (Oi-Ei)² 

Kelas Untuk Z Untuk Z Ei 

1 46 - 50 45.5 8 69.73 9.88 -2.45 2.45 0.4929 0.0191 5.5008 1.1354 

2 51 - 55 50.5 11 69.73 9.88 -1.94 1.94 0.4738 0.0487 14.0256 0.6526 

3 56 - 60 55.5 39 69.73 9.88 -1.44 1.44 0.4251 0.1013 29.1744 3.3091 

4 61 - 65 60.5 43 69.73 9.88 -0.93 0.93 0.3238 0.1619 46.368 0.2446 

5 66 - 70 65.5 56 69.73 9.88 -0.42 0.42 0.1628 0.1349 67.6512 2.0066 

6 71 - 75 70.5 41 69.73 9.88 0.07 0.07 0.0279 0.1911 40.4064 0.0087 

7 76 - 80 75.5 51 69.73 9.88 0.58 0.58 0.219 0.1409 40.5792 2.6761 

8 81 - 85 80.5 21 69.73 9.88 1.08 1.08 0.3599 0.0842 24.2496 0.4354 

9 86 - 90 85.5 13 69.73 9.88 1.59 1.59 0.4441 0,038 10.944 0.4386 

10 91 - 95 90.5 5 69.73 9.88 2.10 2.10 0.4821 0,0132 3.8016 0.3777 

JUMLAH 95.5 288 69.73 9.88 2.61 2.61 0.4953     11.23286 

 

Untuk  α = 5%, dengan  diperoleh  = 14,07 

 
 

Karena  , maka  diterima. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data populasi berdistribusi normal. 

11,23 
 

14,07 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL POPULASI 

Hipotesis 

H0 : (populasi memiliki varians homogen) 

H1   :  salah satu tanda sama dengan tidak berlaku (populasi memiliki varians tidak homogen) 

 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk Uji Bartlett: 

 

 
 

   

    
 

 

dengan 

 
 

 

   

Kriteria yang digunakan 

 ditolak jika  dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan . 

Data diperoleh: 

 

 

22 log110ln ii snB

1

1
2

2

i

ii

n

sn
s

1log 2

insB
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Karena  maka H0 diterima, artinya populasi memiliki varians yang sama/homogen. 

   Harga-harga yang Perlu untuk Uji Bartlett 

KELAS A B C D E F G H I Jumlah 

     
si

2
 118.45 107.81 124.24 119.48 160.39 190.55 181.28 189.62 164.26 1356.07 

     (ni-1) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 279 

     1/(ni-1) 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.288 

     
log (si

2
) 2.073 2.032 2.094 2.077 2.205 2.28 2.25 2.27 2.21 19.51 

     
(log (si

2
))*(ni-1) 64.278 63.012 64.922 64.396 68.360 70.68 70.008 70.6147 68.682 604.955 

     
si

2
*(ni-1) 3672 3342 3851.4 2627.1 3704 4972 5906,9 5878.33 5092.1 42038.3 

     
s

2
 150.675 

      

   

      log s
2
 2.178 

      

   

      
log s

2
*∑(ni-1) 607.673 

      

   

      X
2
 6.2585 

      

   

      
X

2
 tabel 15.507 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL KELAS SAMPEL 

 

Hipotesis 

 (rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan rata-rata data awal kelas 

kontrol). 

(rata-rata data awal kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata data awal 

kelas kontrol). 

 

Rumus yang digunakan 

 
Keterangan 

t  :  

 :  nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 : nilai rata-rata kelompok kontrol 

     : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

 : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

 : varians kelompok eksperimen 

 : varians kelompok kontrol 

   : varians gabungan 

dengan derajat kebebasan ( . 

Kriteria pengujiannya adalah  diterima apabila  

Data diperoleh: 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2238 2214 

N 32 32 

 69,93 69,18 

 119,48 181,28 

S 10,93 13,46 

 

 

 

 

 

Lampiran 15 
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Pada  dengan dk = 32 + 32 – 2 = 62, diperoleh  

Karena – 1,998  maka  diterima. 

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

kelas eksperimen dan rata-rata data awal kelas kontrol. 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN 1 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Keliling 

Segitiga 
Kegiatan Pendahuluan 

Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan rumus keliling 

segitiga serta menghitung keliling segitiga 

melalui model pembelajaran Somatic 

Auditory Visual Intelectual (SAVI) 

berbantuan alat peraga dan power point. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Peserta didik 

dibimbing untuk menurunkan rumus 

keliling segitiga dengan bantuan alat 

peraga dan power point serta metode tanya 

jawab. Guru membagi peserta didik dalam 

8 kelompok heterogen, setiap kelompok 

terdiri dari 4 peserta didik. Guru 

memberikan soal melalui LKPD tentang 

keliling segitiga. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menurunkan rumus 

keliling segitiga. 

2. Menghitung keliling 

segitiga.  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Perhatikan 

gambar di bawah 

ini! 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah 

keliling daerah 

segitiga ACD 

pada gambar di 

atas!. 

2. Sebuah syal 

berbentuk 

segitiga sama 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

A 

B 

C D 

5 

c

m 

12 

cm 

14 

cm 

21 

Lampiran 16 
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sebagai nilai 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. 

kaki dengan 

panjang sisi yang 

sama 12 cm dan 

panjang sisi 

lainnya 30 cm. 

Jika tinggi syal 

tersebut 9 cm, 

tentukan keliling 

syal!  

 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

 Power point 

 LKPD 

 Alat Peraga 

 LCD 

proyektor 

  Laptop 

 Penggaris 

  White 

board dan 

spidol. 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi   : Keliling Segitiga 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga. 

2. Menghitung keliling bangun segitiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran SAVI dengan bantuan power point, Alat Peraga, 

dan LKPD diharapkan peserta didik dapat. 

1. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga. 

2. Menghitung keliling bangun segitiga. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Keliling Segitiga (Lampiran 1) 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

G.  METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 Metode                         : ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

 Model pembelajaran     : Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI)  

         

Langkah pokok: 

1. Somatic  : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 
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2. Auditory  : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visual  : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

4. Intellectual     : Belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

 

  

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut 

Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi anak-

anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran 

peserta didik untuk mengecek kedisplinan 

peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, alat 

tulis, dan buku pelajaran matematika kelas VII) 

dan membersihkan papan tulis jika belum 

dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, alat 

peraga keliling segitiga dan LKPD. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan 

komunikatif. (lampiran 2) (slide 1-6) 

8. Guru menginformasikan model pembelajaran 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 

 

 

Informasi, 
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yang akan digunakan, yaitu model 

pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) berbantuan alat peraga dan LKPD. 

(lampiran 2) (slide 7)  

9. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan menjelaskan manfaat 

mempelajari materi segitiga. Guru memberikan 

contoh gambar jembatan dengan konstruksi 

segitiga. (Lampiran 2) (slide 9-10) 

10. Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta 

didik secara lisan dengan mengucapkan 

”Sudah siap belajar?Mari kita belajar keliling 

segitiga”. 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 

untuk menggali pengetahuan prasyarat tentang 

keliling segitiga melalui tanya jawab dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. (Auditory, 

Intellectual)  (Lampiran 3) 

a. Guru menempel gambar pada sterofom di 

depan kelas seperti gambar di bawah ini 

kemudian memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik. 

 

 

 

 

b. Berbentuk apakah gambar di atas? (model 

segitiga) 

c. Sebutkan sisi-sisi pada gambar di atas! (sisi 

AB, sisi BC, dan sisi AC) 

tertib 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Semangat 

 

 

 

Eksplorasi,  

Rasa Ingin 

tahu, Interaktif, 

Menyenangkan 

A B 

C 

b 
a 

c 



163 
 

 
 

d. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut 

A? (sisi BC dapat ditulis a) 

e. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut 

B? (sisi AC dapat ditulis b) 

f. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut 

C? (sisi AB dapat ditulis c) 

g. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan pengertian segitiga. 

(Lampiran 2 slide 8) 

 

5 menit 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

mempersiapkan alat peraga keliling segitiga 

yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. (Somatic) 

2. Melalui kegiatan eksplorasi (Auditory) pada 

prasyarat tentang unsur-unsur segitiga guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah. ( Intellectual) 

 

Eksplorasi  

 

 

 

Eksplorasi, 

mandiri, dan 

berpikir logis 

5 menit 3. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

materi (Lampiran 1) dan menyampaikan 

(Auditory) permasalahan mengenai keliling 

segitiga melalui contoh permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. (Intellectual) 

(Lampiran 2) (slide 11) 

a. Perhatikan gambar rumah joglo di bawah ini! 

Gambar atap rumah joglo berbentuk segitiga 

pada gambar mempunyai ukuran sisi-sisi 

yaitu 10 m, 10 m, dan 5 m. Tentukan keliling 

dari atap tersebut! 

 

 

Eksplorasi 
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“Guru menjelaskan bahwa rumah joglo 

merupakan rumah adat Jawa Tengah” 

b. Kebun bunga di bawah ini berbentuk segitiga 

dengan sisi-sisinya 10 m, 8 m, dan 6 m. 

Berapakah keliling kebun tersebut? 

 

 

 

 

 

 

30 menit 4. Guru memberi kesempatan pada peserta didik 

dengan aktif untuk bertanya tentang materi 

keliling segitiga. (Auditory) 

5. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

membaginya ke dalam 8 kelompok heterogen 

untuk bekerja sama, setiap kelompok terdiri dari 

4 peserta didik, tempat duduk didesain 

melingkari meja. (Somatic) 

6. Dengan tertib, peserta didik bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing. 

7. Guru dengan bantuan peserta didik (Somatic) 

membagikan LKPD yang berisi langkah-langkah 

menemukan rumus keliling segitiga dan latihan 

soal menghitung keliling segitiga. 

Aktif 

 

 

Informasi, 

kerjasama 

 

 

 

Tertib 
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8. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

untuk berdiskusi dan bekerjasama dengan 

kelompoknya.(Auditory) 

9. Peserta didik bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan 

yang ada pada LKPD dengan penuh tanggung 

jawab sehingga semua anggota kelompok 

paham. (Intellectual) 

10. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

alat peraga keliling segitiga di depan kelas 

(Somatic) 

 

 

 

 

 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menunjukkan 

model segitiga kemudian mengajukan 

pertanyaan: (Auditory) 

a. Apa nama bangun datar ini? ( segitiga) 

12. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

beberapa peserta didik maju ke depan kelas 

untuk menghitung sendiri ukuran panjang sisi 

segitiga pada model. (Somatic) kemudian 

mengajukan pertanyaan: 

a. Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada 

model segitiga yang berwarna merah? (18 

cm) 

b. Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada 

model segitiga yang berwarna biru? (15 cm) 

c. Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada 

model segitiga yang berwarna hitam?  (25 

cm) 

Informasi, 

kerjasama,  

 

 

Elaborasi, 

kerjasama, 

kerja keras, 

dan tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi, 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 cm 

15 cm 
25 cm 
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13. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

peserta didik yang lain untuk mengubah model 

segitiga  menjadi garis lurus  serta meminta 

peserta didik untuk mengukur panjang garis 

lurus.(Somatic) 

 

14. Melalui kegiatan eksplorasi, guru memberi 

pertanyaan: (Auditory) 

a. Berapakah ukuran panjang garis lurus 

tersebut? (58 cm) 

b. Apakah hasilnya sama dengan 

menjumlahkan panjang ketiga sisinya? 

(sama) 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

10 menit 15. Melalui kegiatan konfirmasi, guru menuntun 

peserta didik menarik kesimpulan tentang 

hubungan model segitiga dan garis lurus. 

Ukuran model segitiga = a + b + c = 18 + 15 + 

25 = 58 

ukuran garis lurus = 18 + 15 + 25 = 58 

ukuran model segitiga = ukuran garis lurus = 

keliling segitiga = 18 + 15 + 25 = a + b + c 

16. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menuntun 

seluruh peserta didik untuk bersama-sama 

menarik kesimpulan: 

“Jika suatu segitiga, ukuran sisi-sisinya, a, b, 

dan c kelilingnya K = a + b + c” (Intellectual) 

17. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membagikan 

kunci jawaban LKPD agar peserta didik dapat 

mengecek pekerjaannya sendiri. 

Konfirmasi, 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 

10 menit 18. Melalui kegiatan konfirmasi, guru memberikan Konfirmasi, 

18 cm 15 cm 25 cm 
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tes untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menangkap materi secara individu dengan 

mandiri. (Intellectual) (Lampiran 4) 

19. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Jujur, 

Mandiri, 

 

Tanggung 

jawab 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk membuat kesimpulan atas 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan hari 

ini yaitu tentang keliling segitiga. (Intellectual)  

“Jika suatu segitiga, ukuran sisi-sisinya, a, b, 

dan c kelilingnya K = a + b + c” (Lampiran 2) 

(slide 12) 

2. Guru memberikan PR. (lampiran 5) 

3. Peserta didik yang aktif diberi penghargaan 

berupa pujian. 

4. Melalui kegiatan konfirmasi, guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

5. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai wujud 

syukur karena proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Guru juga mengucapkan 

terima kasih atas peran aktif semua peserta 

didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk belajar dengan giat. 

7. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

mengucapkan salam dengan santun. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Menghargai 

 

Konfirmasi 

 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 

 

 

 

 

Motivasi 

 

Religius dan 

santun 
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I. PENILAIAN  

1. Teknik          : Tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : Latihan soal yang dikemas dalam LKPD   

dan PR (lampiran 5). 

3.  Tes hasil belajar : Ada, dilakukan secara tertulis melalui tes bentuk  

uraian (Lampiran 4) 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media/ Alat  : LCD proyektor, laptop, power point, alat peraga, LKPD, 

white board, penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar :  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1.Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

K. TINDAK LANJUT 

a. Peserta didik dikatakan berhasil jika tingkat pencapaian 75%  atau 

lebih. 

b. Memberikan program remidi untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya kurang dari 75%. 

c. Memberikan program pengayaan untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 75%. 

Semarang, Februari 2013 

Guru Matematika,            Peneliti, 

 

 

 

Tri Djoko Irianto            Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006           NIM 4101409127 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 1 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Keliling 

Segitiga 
Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang digunakan. 

Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang 

rumus keliling segitiga dengan bantuan 

alat peraga. Peserta didik diberi latihan 

soal. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

sebagai nilai individu. 

Kegiatan Penutup 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menurunkan rumus 

keliling segitiga. 

2. Menghitung keliling 

segitiga.  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Perhatikan 

gambar di bawah 

ini! 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah 

keliling daerah 

segitiga ACD 

pada gambar di 

atas!. 

2. Sebuah syal 

berbentuk 

segitiga sama 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

A 

B 

C D 

5 

c

m 

12 

cm 

14 

cm 

21 

Lampiran 17 
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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. 

kaki dengan 

panjang sisi yang 

sama 12 cm dan 

panjang sisi 

lainnya 30 cm. 

Jika tinggi syal 

tersebut 9 cm, 

tentukan keliling 

syal!  

 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

  White 

board dan 

spidol 

 Alat peraga 

 LCD 

 Laptop 

 Penggaris 

 Power point 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi  : Keliling Segitiga 

A. STANDAR KOMPETENSI:   

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR :  

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

  menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit 

D. INDIKATOR 

1. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga. 

2. Menghitung keliling bangun segitiga. 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menurunkan rumus keliling bangun segitiga. 

2. Peserta didik dapat menghitung keliling bangun segitiga. 

F. MATERI AJAR 

Keliling Segitiga (Lampiran 1) 

G. METODE  PEMBELAJARAN 

Pada pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model 

ekspositori. Model pembelajaran ekspository adalah model pembelajaran yang 

digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan 

konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan 

masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan siswa. 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan 

santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi 

anak-anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan 

kehadiran peserta didik untuk mengecek 

kedisplinan peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, 

alat tulis, dan buku pelajaran matematika 

kelas VII) dan membersihkan papan tulis 

jika belum dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power 

point, alat peraga keliling segitiga dan 

Latihan soal. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini 

dengan komunikatif. (lampiran 2) 

(slide 1-6). 

8. Guru memberikan motivasi kepada 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 

 

 

 

Motivasi 
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peserta didik dengan menjelaskan 

manfaat mempelajari materi segitiga. 

Guru memberikan contoh gambar 

jembatan dengan konstruksi segitiga. 

(Lampiran 2) (slide 8) 

 

9. Guru  menanyakan kesiapan belajar 

peserta didik secara lisan dengan 

mengucapkan ”Sudah siap belajar?Mari 

kita belajar keliling segitiga”. 

10. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta 

didik dengan bimbingan guru 

melakukan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan prasyarat tentang keliling 

segitiga melalui tanya jawab dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

(Lampiran 3) 

a. Guru menempel gambar pada 

sterofom di depan kelas seperti 

gambar di bawah ini kemudian 

memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat 

 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Interaktif 

Menyenangkan 

A B 

C 

b 
a 

c 



174 
 

 
 

b. Berbentuk apakah gambar di atas? 

(model segitiga) 

c. Sebutkan sisi-sisi pada gambar di 

atas! (sisi AB, sisi BC, dan sisi AC) 

d. Sisi manakah yang berhadapan 

dengan sudut A? (sisi BC dapat ditulis 

a) 

e. Sisi manakah yang berhadapan 

dengan sudut B? (sisi AC dapat ditulis 

b) 

f. Sisi manakah yang berhadapan 

dengan sudut C? (sisi AB dapat ditulis 

c) 

g. Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan pengertian 

segitiga. (Lampiran 2 slide 7) 

 

5 menit 

 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah dengan 

tanya jawab pada apersepsi. 

 

Eksplorasi 

Disiplin 

 

15 menit 2. Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyajikan materi (Lampiran 1) dengan 

alat peraga dan menyampaikan 

permasalahan mengenai keliling segitiga 

melalui contoh permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. (Lampiran 

2) (slide 10) 

a. Perhatikan gambar rumah joglo di 

bawah ini! 

Gambar atap rumah joglo berbentuk 

Eksplorasi. 
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segitiga pada gambar mempunyai 

ukuran sisi-sisi yaitu 10 m, 10 m, dan 

5 m. Tentukan keliling dari atap 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

“Guru menjelaskan bahwa rumah 

joglo merupakan rumah adat Jawa 

Tengah” 

b. Kebun bunga di bawah ini berbentuk 

segitiga dengan sisi-sisinya 10 m, 8 

m, dan 6 m. Berapakah keliling kebun 

tersebut? 

10 menit 

 

 

3. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memberikan contoh soal keliling segitiga. 

(Lampiran 1) 

Elaborasi.. 

 

10 menit 

 

 

4. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan soal latihan untuk 

dikerjakan peserta didik. (Lampiran 4) 

 

Konfirmasi 

Jujur 
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10 menit 

 

5. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

membahas soal latihan yang diberikan. 

Konfirmasi 

10 menit 

 

6. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan tes untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam 

menangkap materi secara individu. 

(Lampiran 5) 

Konfirmasi 

Jujur 

5 menit 7. Hasil pekerjaan peserta didik 

dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Tanggung jawab 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, peserta 

didik dengan bimbingan guru membuat 

simpulan tentang materi yang dipelajari 

yaitu keliling segitiga. (Lampiran 2 

slide 12) 

“Jika suatu segitiga, ukuran sisi-sisinya, 

a, b, dan c kelilingnya K = a + b + c” 

2. Guru memberikan PR. (Lampiran 6) 

3. Peserta didik yang aktif diberi 

penghargaan berupa pujian. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dan menunjuk salah satu peserta didik 

untuk memimpin doa setelah 

pembelajaran berakhir (jika pada jam 

terakhir).  

5. Guru meninggalkan ruang kelas tepat 

waktu.  

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Mandiri 

Menghargai 

 

Religius 

 

 

 

 

Disiplin 
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I. PENILAIAN 

a. Teknik   :  Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Latihan soal (Lampiran 4) , Kuis (Lampiran 5), 

dan PR (Lampiran 6). 

c. Tes hasil belajar  : Ada, dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal 

uraian. 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  LCD proyektor, laptop, power point, alat peraga, white 

board, penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP Kelas 

1. Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

K.  TINDAK LANJUT 

d. Peserta didik dikatakan berhasil jika tingkat pencapaian 75%  atau 

lebih. 

e. Memberikan program remidi untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya kurang dari 75%. 

f. Memberikan program pengayaan untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 75%. 

          

                 Semarang, Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Matematika,    Peneliti 

 

 

Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006   NIM 4101409127 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Menentukan rumus keliling segitiga dengan menggunakan alat 

peraga. 

Langkah-langkah menemukan keliling segitiga dengan menggunakan alat 

peraga: 

a. Ambilah model segitiga yang telah disediakan. 

 

 

 

 

b. Ukurlah setiap panjang sisi segitiga dengan memanfaatkan penggaris. 

 Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada model segitiga yang 

berwarna merah? (18 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada model segitiga yang 

berwarna biru? (15 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada model segitiga yang 

berwarna hitam?  (25 cm) 

c. Ubahlah model segitiga menjadi garis lurus, kemudian ukurlah 

panjang garis lurus. 

 

 Berapakah ukuran panjang garis lurus tersebut? (58 cm) 

 Apakah hasilnya sama dengan menjumlahkan panjang ketiga 

sisinya? (sama) 

Seperti pada persegi panjang dan persegi, keliling segitiga adalah jumlah 

keseluruhan panjang sisi-sisi segitiga. 

Perhatikan segitiga  di samping! 

a. Sisi di depan sudut  adalah BC ditulis  

b. Sisi di depan sudut adalah AC ditulis  

c. Sisi di depan sudut   ditulis  

18 cm 

15 cm 
25 cm 

18 cm 15 cm 25 cm 

C 

A 
B 

 

 
 

Lampiran 18 
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2. Menggunakan rumus untuk menghitung keliling segitiga 

a. Hitunglah keliling segitiga yang panjang sisinya 8 cm, 10 cm, dan 12 

cm! (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

 

Ditanya : Keliling segitiga 

Jawab : 

Keliling =  

                         = 8 + 10 + 12 = 30 

Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. 

b. Dipunyai ukuran panjang sisi-sisi suatu segitiga berturut-turut adalah 

15 cm, 11 cm, dan 9 cm. Tentukan ukuran keliling segitiga tersebut! 

(Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian: 

Diketahui:  

  

Ditanya   : Tentukan ukuran keliling segitiga tersebut ! 

Jawab : 

 

 

 

Jadi ukuran keliling segitiga tersebut adalah  

Kesimpulan 

Jika K menyatakan ukuran keliling segitiga, sedangkan  

menyatakan ukuran panjang segitiga, maka keliling segitiga dapat 

dinyatakan: 
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c.  Keliling suatu segitiga 49 cm. Jika panjang dua sisinya adalah 12 cm 

dan 20 cm, hitunglah panjang sisi ketiganya! 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

K = 49 cm. 

a = 12 cm dan b = 20 cm. 

Ditanya : panjang sisi ketiga (c)! 

Jawab : 

K = a + b + c  

 49 = 12 + 20 + c 

49 = 32 + c 

c = 49 – 32 =17 

Jadi, panjang sisi ketiga adalah 17 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 
 

Lampiran 2 

SKRIPT POWER POINT (MEDIA PRESENTASI) MENEMUKAN 

RUMUS KELILING SEGITIGA 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

 

Slide 1: Tampilan awal power point 

menemukan rumus keliling segitiga 

a. Muncul tulisan “KELILING SEGITIGA”. 

b. Muncul tulisan “Satuan Pendidikan : 

SMP/MTS”. 

c. Muncul tulisan “Mata Pelajaran : 

Matematika”. 

d. Muncul tulisan “Kelas/Semester : VII/2”. 

e. Muncul tulisan “Materi Pokok : Keliling 

segitiga”. 

2. 

Menu Aw al

 

Slide 2: Menu Awal 

a. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

b. Muncul tulisan “Indikator”. 

c. Muncul tulisan “Tujuan”. 

d. Muncul tulisan “Prasyarat”. 

3. 

Tujuan

Prasyarat

Kompetensi

Dasar

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

Indikator

Back

 

Slide 3: Kompetensi Dasar 
a. Muncul tulisan “Menghitung keliling dan 

luas segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 
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4. 
Kompetensi

Dasar

Indikator

Prasyarat

Menurunkan rumus keliling dan 

menghitung keliling dari rumus yang 

telah ditemukan 

Tujuan

 

Slide 4: Indikator 

a. Muncul tulisan “Menurunkan rumus 

keliling dan menghitung keliling dari 

rumus yang telah ditemukan”. 

 

5. 
Kompetensi

Dasar

Tujuan

Prasyarat

Siswa dapat mengetahui rumus

keliling segitiga serta menghitung

keliling segitiga.

Indikator

Back

 

Slide 5: TUJUAN  

a. Muncul tulisan “Siswa dapat mengetahui 

rumus keliling segitiga serta menghitung 

keliling segitiga”. 

6. 
Kompetensi

Dasar

Indikator

Prasyarat

Peserta didik telah

mengetahui pengertian 

segitiga

Peserta didik telah mengenal

daerah segitiga

Tujuan

 

Slide 6: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui pengertian segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Peserta diidk telah 

mengenal daerah segitiga”. 
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7. 

Model Pembelajaran SAVI

Langkah- langkah dalam pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut.

Somatic : Belajar dengan bergerak dan

berbuat.
Auditory : Belajar dengan berbicara dan

mendengar.

Visual : Belajar dengan mengamati dan

menggambarkan.

Intellectual : Belajar dengan memecahkan

masalah dan berpikir.

 

Slide 7: Model Pembelajaran SAVI 

a. Muncul tulisan “langkah-langkah dalam 

pembelajaran SAVI adalah sebagai 

berikut.”. 

b. Muncul tulisan  

 Somatic  : Belajar dengan bergerak 

dan berbuat. 

 Auditory  : Belajar dengan berbicara 

dan mendengar. 

 Visual  : Belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan. 

 Intellectual : Belajar dengan 

memecahkan masalah dan berpikir. 

 

8. 

Segitiga adalah bangun 

datar yang dibatasi 

oleh tiga sisi yang 

berpotongan dan 

membentuk tiga sudut.

 

Slide 8: Pengertian Segitiga 

a. Muncul tulisan “Segitga adalah bangun 

datar yang dibatasi oleh tiga sisi yang 

berpotongan dan membentuk tiga sudut”. 

9. 

 

Slide 9: Contoh segitiga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Muncul tulisan “Gambar apakah ini?” 

Muncul gambar jembatan. 

   



184 
 

 
 

10. 

 

Slide 10: Manfaat dari segitiga dalam 

kehidupan sehari-hari 

Konstruksi jembatan dan tiang listrik 

menggunakan segitiga agar lebih kokoh. 

11. 

 

Slide 11:Gambar segitiga dalam kehidupan 

sehari-hari 

a. Muncul gambar rumah joglo dan taman 

berbentuk segitiga. 

b. Muncul tulisan “Atap rumah joglo dan 

taman berbentuk segitiga seperti tampak 

pada gambar, bagaimanakah cara 

menghitung kelilingnya?”. 

 

“Guru menjelaskan bahwa rumah joglo 

merupakan rumah adat Jawa Tengah” 

 

 

12.  

Rumus
K = a + b + c

Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c 

serta keliling dinyatakan 

dengan K maka keliling 

segitiga?

 

Slide 12: Kelliling segitiga 

a. Muncul tulisan “Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c serta keliling 

dinyatakan dengan K, maka keliling 

segitiga?”. 

b. Muncul tulisan “K = a + b + c”. 
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13. 
Latihan 

soal

Keliling segitiga

 

Slide 13: Latihan soal 

a. Muncul tulisan “Keliling segitiga”. 
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Lampiran 3 

Apersepsi 

A. Pengertian segitiga 

 

 

 

B. Unsur-unsur segitiga 

a. Sisi segitiga 

Ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis AC dinamakan sisi-sisi 

segitiga ABC. 

b. Alas dan kaki segitiga 

 Jika ruas garis BC dinamakan alas segitiga, maka ruas garis AB dan AC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

 Jika ruas garis AC dinamakan alas segitiga, maka ruas garis AB dan BC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

 Jika ruas garis AB dinamakan alas segitiga, maka ruas garis BC dan AC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

c. Titik sudut segitiga 

Titik A, B, dan C dinamakan titik-titik sudut segitiga ABC. 

d. Sudut segitiga 

 dinamakan sudut-sudut segitiga ABC. 

e. Sudut alas dan puncak segitiga 

 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

 

 

Segitiga adalah bangun datar yang 

mempunyai 3 sisi yang berpotongan dan 

membentuk 3 sudut. 

 

C 

A B D 

E 
F 
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f. Tinggi segitiga 

Tinggi segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus dari titik puncak 

segitiga ke garis alas segitiga 

C. Langkah-langkah 

a. Guru menempel gambar pada sterofom di depan kelas seperti gambar di 

bawah ini kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didik. 

 

 

 

 

b. Berbentuk apakah gambar di atas? (model segitiga) 

c. Sebutkan sisi-sisi pada gambar di atas! (sisi AB, sisi BC, dan sisi AC) 

d. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut A? (sisi BC dapat ditulis a) 

e. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut B? (sisi AC dapat ditulis b) 

f. Sisi manakah yang berhadapan dengan sudut C? (sisi AB dapat ditulis c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

b 
a 

c 
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Lampiran 4 

SOAL TES AKHIR 

 

1. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

 Hitunglah keliling daerah segitiga ACD pada gambar di atas!. 

2. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 13 

cm dan panjang sisi lainnya 24 cm. Jika tinggi syal tersebut 5 cm, tentukan 

keliling syal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 

21 cm 
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Lampiran 5 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Apabila sisi-sisi segitiga ABC adalah  cm,  cm, dan  cm 

serta keliling segitiga ABC = 27 cm, tentukan sisi-sisi segitiga ABC tersebut! 

2. Sebuah segitiga sama kaki mempunyai keliling 140 cm. Bila sisi yang tidak 

sama panjang dari segitiga itu 40 cm, berapakah ukuran sisi yang sama 

panjang? 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui 

 

 

 

 

 

 

Panjang alas = 14 cm 

Tinggi  =  12 cm 

Ditanya: 

Keliling segitiga ACD? 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 Keliling segitiga ACD adalah 

AC + CD + AD = 14 + 13 + 21 = 48 

Jadi, keliling segitiga ACD adalah 48 cm 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 

21 cm 
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2. Diketahui: 

Ilustrasi syal dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: tentukan keliling syal! 

Jawab : 

Keliling syal tersebut adalah 

 

Jadi keliling syal tersebut adalah 50 cm. 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 cm 
A B 

C 

13 cm 13 cm 

9

c

m 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Penyelesaian : 

Diketahui : sisi-sisi segitiga ABC 

 cm,  cm, dan  cm 

K = 27 cm 

Ditanya : tentukan sisi-sisi segitiga ABC tersebut! 

Jawab :  

K = a + b + c 

 27 = 2x + 3x + 4x 

 27 = 9x 

 x = 3 

diperoleh x = 3, maka 2x =  = 6 

  

 

Jadi, sisi-sisi segitiga itu adalah 6 cm, 9 cm, dan 12 cm. 

2. Penyelesaian: 

Diketahui :  segitiga sama kaki mempunyai keliling 140 cm. 

 sisi yang tidak sama panjang dari segitiga itu 40 cm. 

Ditanya : berapakah ukuran sisi yang sama panjang? 

Jawab : 

K = a + b + c 

 

 

 

 

 

diperoleh , maka sisi yang sama panjang adalah 50 cm. 
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Dikembangkan oleh 

 

Dian Mariya 

4101409127 

Jurusan Matematika FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menemukan rumus 

keliling segitiga dan dapat menghitung keliling segitiga. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini! 

 

 
KELILING SEGITIGA 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar di atas merupakan gambar rumah Joglo yang atapnya berbentuk 

segitiga dan kebun yang berbentuk segitiga. 

Apakah kalian tahu bagaimana cara menghitung keliling atap rumah Joglo dan kebun 

tersebut? 

Mari kita temukan rumus keliling segitiga untuk menghitung keliling atap rumah Joglo 

dan kebun tersebut!  

LKPD Keliling Segitiga 2 
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Perhatikan gambar segitiga di bawah ini! 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

kegiatan 1 

Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan sisi-sisi pada gambar 

segitiga di samping!....................... 

2. Berapa banyak sisi pada segitiga?...... 

3. Dari jawaban pertanyaan no 1 dan 2, 

jelaskan pengertian dari segitiga! 

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

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

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

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

AYO TEMUKAN RUMUSNYA! 

A 

B 

C 

b 

c 

a 

PRASYARAT 

KEGIATAN AWAL 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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1. Gambar atap rumah Joglo berbentuk segitiga seperti 

tampak pada gambar di samping mempunyai ukuran 

sisi-sisi yaitu 10 m, 10 m, dan 5 m. Tentukan keliling 

atap rumah Joglo tersebut! 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan keliling dengan mengukurnya langsung! 

1. Ambillah model segitiga yang telah disediakan! 

2. Ukurlah setiap panjang sisi segitiga dengan memanfaatkan penggaris 

a) Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah a)? ...................... 

b) Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah b)? ........................ 

c) Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah c)? ........................ 

3. Ubahlah model segitiga menjadi garis lurus, kemudian ukurlah panjang 

garis lurus. 

 

a) Berapakah jumlah ukuran ketiga panjang ketiga sisi segitiga 

tersebut? ............................ 

b) Apakah hasilnya sama dengan menjumlahkan panjang ketiga 

sisinya? ............................. 

 

 
Menghitung kelilng segitiga 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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2. Kebun bunga di samping berbentuk segitiga 

dengan sisi-sisinya 10 m, 8 m, dan 6 m. 

Berapakah keliling kebun tersebut? 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan suatu segitiga dengan sisi pertama adalah a, sisi 

kedua adalah b, sisi ketiga adalah c dan K adalah keliling 

segitiga maka : 

K =  ... +  ...  +  ... 

 

KEGIATAN PENUTUP 

SIMPULAN 

 

b 

c 

a 

LKPD Keliling Segitiga 5 
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Dikembangkan oleh 

 

Dian Mariya 

4101409127 

Jurusan Matematika FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menemukan rumus 

keliling segitiga dan dapat menghitung keliling segitiga. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini! 

 

 
KELILING SEGITIGA 

KUNCI LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar di atas merupakan gambar rumah Joglo yang atapnya berbentuk 

segitiga dan kebun yang berbentuk segitiga. 

Apakah kalian tahu bagaimana cara menghitung keliling atap rumah Joglo dan kebun 

tersebut? 

Mari kita temukan rumus keliling segitiga untuk menghitung keliling atap rumah Joglo 

dan kebun tersebut!  

LKPD Keliling Segitiga 2 
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Perhatikan gambar segitiga di bawah ini! 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

kegiatan 1 

Jawablah pertanyaan berikut! 

4. Sebutkan sisi-sisi pada gambar 

segitiga di samping! sisi AB, sisi BC, 

sisi AC 

5. Berapa banyak sisi pada segitiga? (3) 

6. Dari jawaban pertanyaan no 1 dan 2, 

jelaskan pengertian dari segitiga! 

Segitiga adalah bangun datar yang 

dibatasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut. 

 

AYO TEMUKAN RUMUSNYA! 

A 

B 

C 

b 

c 

a 

PRASYARAT 

KEGIATAN AWAL 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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3. Gambar atap rumah Joglo berbentuk segitiga seperti 

tampak pada gambar di samping mempunyai ukuran 

sisi-sisi yaitu 10 m, 10 m, dan 5 m. Tentukan keliling 

atap rumah Joglo tersebut! 

Penyelesaian : 

K = a + b + c 

 = 10 + 10 + 5 

 = 25 

Jadi, keliling atap rumah Joglo tersebut adalah 25 m. 

 

 

 

Menentukan keliling dengan mengukurnya langsung! 

4. Ambillah model segitiga yang telah disediakan! 

5. Ukurlah setiap panjang sisi segitiga dengan memanfaatkan penggaris 

d) Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah a)? (25 cm) 

e) Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah b)? (15 cm) 

f) Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada model segitiga 

(misalkan sisi pertama adalah c)? ( 18 cm ) 

6. Ubahlah model segitiga menjadi garis lurus, kemudian ukurlah panjang 

garis lurus. 

 18 cm 15 cm 25 cm 

 

c) Berapakah jumlah ukuran ketiga panjang ketiga sisi segitiga 

tersebut? (58 cm) 

d) Apakah hasilnya sama dengan menjumlahkan panjang ketiga 

sisinya? (sama) 

 

 

Menghitung kelilng segitiga 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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4. Kebun bunga di samping berbentuk segitiga 

dengan sisi-sisinya 10 m, 8 m, dan 6 m. 

Berapakah keliling kebun tersebut? 

Penyelesaian: 

K = a + b + c 

 = 10 + 8 + 6 

 = 24 

Jadi, keliling kebun tersebut adalah 24 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan suatu segitiga dengan sisi pertama adalah a, sisi 

kedua adalah b, sisi ketiga adalah c dan K adalah keliling 

segitiga maka : 

K = a + b  + c 

 

A.KEGIATAN PENUTUP 

SIMPULAN 

 

b 

c 

a 

LKPD Keliling Segitiga 5 
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Lampiran 3 

Apersepsi 

A. Pengertian segitiga 

 

 

B. Unsur-unsur segitiga 

a. Sisi segitiga 

Ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis AC dinamakan sisi-sisi 

segitiga ABC. 

b. Alas dan kaki segitiga 

 Jika ruas garis BC dinamakan alas segitiga, maka ruas garis AB dan AC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

 Jika ruas garis AC dinamakan alas segitiga, maka ruas garis AB dan BC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

 Jika ruas garis AB dinamakan alas segitiga, maka ruas garis BC dan AC 

dinamakan kaki-kaki (sisi tegak) segitiga ABC. 

c. Titik sudut segitiga 

Titik A, B, dan C dinamakan titik-titik sudut segitiga ABC. 

d. Sudut segitiga 

 dinamakan sudut-sudut segitiga ABC. 

e. Sudut alas dan puncak segitiga 

 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

C 

A B D 

E 
F 

Segitiga adalah bangun datar yang 

mempunyai 3 sisi yang berpotongan dan 

membentuk 3 sudut. 
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 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

 Jika  dinamakan sudut-sudut alas segitiga ABC, maka  

dinamakan sudut puncak segitiga ABC. 

f. Tinggi segitiga 

Tinggi segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus dari titik puncak 

segitiga ke garis alas segitiga 
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Lampiran 4 

LATIHAN SOAL 

 

 

 

1. Gambar atap rumah Joglo berbentuk segitiga 

seperti tampak pada gambar di samping 

mempunyai ukuran sisi-sisi yaitu  10 m, 10 m, 

dan 5 m. Tentukan keliling atap rumah Joglo 

tersebut! 

2. Kebun bunga di samping berbentuk segitiga 

dengan sisi-sisinya 10 m, 8 m, dan 6 m. 

Berapakah keliling kebun tersebut? 
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Lampiran 5 

SOAL TES AKHIR 

 

1. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

 Hitunglah keliling daerah segitiga ACD pada gambar di atas!. 

2. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 13 

cm dan panjang sisi lainnya 24 cm. Jika tinggi syal tersebut 5 cm, tentukan 

keliling syal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 

21 cm 
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Lampiran 6 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Apabila sisi-sisi segitiga ABC adalah  cm,  cm, dan  cm 

serta keliling segitiga ABC = 27 cm, tentukan sisi-sisi segitiga ABC tersebut! 

2. Sebuah segitiga sama kaki mempunyai keliling 140 cm. Bila sisi yang tidak 

sama panjang dari segitiga itu 40 cm, berapakah ukuran sisi yang sama 

panjang? 
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Lampiran 7 

KUNCI LATIHAN SOAL 

 

1. Diketahui : Atap rumah Joglo berbentuk segitiga  

      ukuran sisi-sisi yaitu 10 m, 10 m, dan 5 m 

Ditanya : Tentukan keliling dari atap rumah Joglo tersebut! 

Penyelesaian : 

K = a + b + c 

 = 10 + 10 + 5 

 = 25 

Jadi, keliling atap rumah Joglo tersebut adalah 25 m. 

2. Diketahui : Kebun bunga berbentuk segitiga 

      sisi-sisinya 10 m, 8 m, dan 6 m.  

Ditanya : Berapakah keliling kebun tersebut? 

Penyelesaian : 

K = a + b + c 

 = 10 + 8 + 6 

 = 24 

Jadi, keliling kebun tersebut adalah 24 m. 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui 

 

 

 

 

 

 

Panjang alas = 14 cm 

Tinggi  =  12 cm 

Ditanya: 

Keliling segitiga ACD? 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 Keliling segitiga ACD adalah 

AC + CD + AD = 14 + 13 + 21 = 48 

Jadi, keliling segitiga ACD adalah 48 cm 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 
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2. Diketahui: 

Ilustrasi syal dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

Ditanya: tentukan keliling syal! 

Jawab : 

Keliling syal tersebut adalah 

 

Jadi keliling syal tersebut adalah 50 cm. 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 cm 
A B 

C 

13 cm 13 cm 

9

c

m 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Penyelesaian : 

Diketahui : sisi-sisi segitiga ABC 

 cm,  cm, dan  cm 

K = 27 cm 

Ditanya : tentukan sisi-sisi segitiga ABC tersebut! 

Jawab :  

K = a + b + c 

 27 = 2x + 3x + 4x 

 27 = 9x 

 x = 3 

diperoleh x = 3, maka 2x =  = 6 

  

 

Jadi, sisi-sisi segitiga itu adalah 6 cm, 9 cm, dan 12 cm. 

2. Penyelesaian: 

Diketahui :  segitiga sama kaki mempunyai keliling 140 cm. 

 sisi yang tidak sama panjang dari segitiga itu 40 cm. 

Ditanya : berapakah ukuran sisi yang sama panjang? 

Jawab : 

K = a + b + c 

 

 

 

 

 

diperoleh , maka sisi yang sama panjang adalah 50 cm. 
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Lampiran 2 

SKRIPT POWER POINT (MEDIA PRESENTASI) MENEMUKAN 

RUMUS KELILING SEGITIGA 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

 

Slide 1: Tampilan awal power point 

menemukan rumus keliling segitiga 

a. Muncul tulisan “KELILING SEGITIGA”. 

b. Muncul tulisan “Satuan Pendidikan : 

SMP/MTS”. 

c. Muncul tulisan “Mata Pelajaran : 

Matematika”. 

d. Muncul tulisan “Kelas/Semester : VII/2”. 

e. Muncul tulisan “Materi Pokok : Keliling 

segitiga”. 

2. 

Menu Aw al

 

Slide 2: Menu Awal 

a. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

b. Muncul tulisan “Indikator”. 

c. Muncul tulisan “Tujuan”. 

d. Muncul tulisan “Prasyarat”. 

3. 

Tujuan

Prasyarat

Kompetensi

Dasar

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

Indikator

Back

 

Slide 3: Kompetensi Dasar 
a. Muncul tulisan “Menghitung keliling dan 

luas segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 
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4. 
Kompetensi

Dasar

Indikator

Prasyarat

Menurunkan rumus keliling dan 

menghitung keliling dari rumus yang 

telah ditemukan 

Tujuan

 

Slide 4: Indikator 

a. Muncul tulisan “Menurunkan rumus 

keliling dan menghitung keliling dari 

rumus yang telah ditemukan”. 

 

5. 
Kompetensi

Dasar

Tujuan

Prasyarat

Siswa dapat mengetahui rumus

keliling segitiga serta menghitung

keliling segitiga.

Indikator

Back

 

Slide 5: TUJUAN  

a. Muncul tulisan “Siswa dapat mengetahui 

rumus keliling segitiga serta menghitung 

keliling segitiga”. 

6. 
Kompetensi

Dasar

Indikator

Prasyarat

Peserta didik telah

mengetahui pengertian 

segitiga

Peserta didik telah mengenal

daerah segitiga

Tujuan

 

Slide 6: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui pengertian segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Peserta diidk telah 

mengenal daerah segitiga”. 
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7. 

Segitiga adalah bangun 

datar yang dibatasi 

oleh tiga sisi yang 

berpotongan dan 

membentuk tiga sudut.

 

Slide 7: Pengertian Segitiga 

a. Muncul tulisan “Segitga adalah bangun 

datar yang dibatasi oleh tiga sisi yang 

berpotongan dan membentuk tiga sudut”. 

8. 

 

Slide 8: Contoh segitiga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Muncul tulisan “Gambar apakah ini?” 

Muncul gambar jembatan. 

   

9. 

 

Slide 9: Manfaat dari segitiga dalam 

kehidupan sehari-hari 

Konstruksi jembatan dan tiang listrik 

menggunakan segitiga agar lebih kokoh. 
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10. 

 

Slide 10:Gambar segitiga dalam kehidupan 

sehari-hari 

a. Muncul gambar rumah joglo dan taman 

berbentuk segitiga. 

b. Muncul tulisan “Atap rumah joglo dan 

taman berbentuk segitiga seperti tampak 

pada gambar, bagaimanakah cara 

menghitung kelilingnya?”. 

 

“Guru menjelaskan bahwa rumah joglo 

merupakan rumah adat Jawa Tengah” 

 

11. 
Latihan 

soal

Keliling segitiga

 

Slide 11: Latihan soal 

a. Muncul tulisan “Keliling segitiga”. 

b. Hyperlink word Lampiran 4 

 

12.  

Rumus
K = a + b + c

Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c 

serta keliling dinyatakan 

dengan K maka keliling 

segitiga?

 

Slide 12: Kelliling segitiga 

a. Muncul tulisan “Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c serta keliling 

dinyatakan dengan K, maka keliling 

segitiga?”. 

b. Muncul tulisan “K = a + b + c”. 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Menentukan rumus keliling segitiga dengan menggunakan alat 

peraga. 

Langkah-langkah menemukan keliling segitiga dengan menggunakan alat 

peraga: 

a. Ambilah model segitiga yang telah disediakan. 

 

 

 

 

b. Ukurlah setiap panjang sisi segitiga dengan memanfaatkan penggaris. 

 Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada model segitiga yang 

berwarna merah? (18 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada model segitiga yang 

berwarna biru? (15 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada model segitiga yang 

berwarna hitam?  (25 cm) 

c. Ubahlah model segitiga menjadi garis lurus, kemudian ukurlah 

panjang garis lurus. 

 

 Berapakah ukuran panjang garis lurus tersebut? (58 cm) 

 Apakah hasilnya sama dengan menjumlahkan panjang ketiga 

sisinya? (sama) 

Seperti pada persegi panjang dan persegi, keliling segitiga adalah jumlah 

keseluruhan panjang sisi-sisi segitiga. 

Perhatikan segitiga  di samping! 

a. Sisi di depan sudut  adalah BC ditulis  

b. Sisi di depan sudut adalah AC ditulis  

c. Sisi di depan sudut   ditulis  

18 cm 

15 cm 
25 cm 

18 cm 15 cm 25 cm 

C 

A 
B 
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2. Menggunakan rumus untuk menghitung keliling segitiga 

a. Hitunglah keliling segitiga yang panjang sisinya 8 cm, 10 cm, dan 12 

cm! (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

 

Ditanya : Keliling segitiga 

Jawab : 

Keliling =  

                         = 8 + 10+ 12 = 30 

Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. 

b. Dipunyai ukuran panjang sisi-sisi suatu segitiga berturut-turut adalah 

15 cm, 11 cm, dan 9 cm. Tentukan ukuran keliling segitiga tersebut! 

(Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian: 

Diketahui:  

  

Ditanya   : Tentukan ukuran keliling segitiga tersebut ! 

Jawab : 

 

 

 

Kesimpulan 

Jika K menyatakan ukuran keliling segitiga, sedangkan  

menyatakan ukuran panjang segitiga, maka keliling segitiga dapat 

dinyatakan : 
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Jadi ukuran keliling segitiga tersebut adalah  

c.  Keliling suatu segitiga 49 cm. Jika panjang dua sisinya adalah 12 cm 

dan 20 cm, hitunglah panjang sisi ketiganya! 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

K = 49 cm. 

a = 12 cm dan b = 20 cm. 

Ditanya : panjang sisi ketiga (c)! 

Jawab : 

K = a + b + c  

 49 = 12 + 20 + c 

49 = 32 + c 

c = 49 – 32 =17 

Jadi, panjang sisi ketiga adalah 17 cm. 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN 2 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Keliling 

Segitiga 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Kegiatan Pendahuluan 

Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang meneyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun segitiga dalam pemecahan masalah 

melalui model pembelajaran Somatic 

Auditory Visual Intelectual (SAVI) 

berbantuan power point, dan menggunakan 

langkah Polya dalam menyelesaikan 

masalah. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Peserta didik 

dibimbing untuk mengingat rumus keliling 

segitiga dengan bantuan power point dan 

metode tanya jawab. Guru membagi 

peserta didik dalam 8 kelompok heterogen, 

setiap kelompok terdiri dari 4 peserta 

didik. Guru memberikan soal melalui 

LKPD tentang keliling segitiga. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling 

bangun segitiga. 

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Sebuah taman 

bunga memiliki 

bentuk seperti 

gambar . 

Penduduk sekitar 

berencana untuk 

memberi pohon 

cemara di 

sekeliling taman 

agar nampak 

lebih rindang. 

Jika panjang sisi 

taman 15 m, 15 

m, dan 10 m, dan 

jarak setiap dua 

pohon cemara 

adalah 1 m, 

berapa banyak 

pohon cemara 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

Lampiran 19 
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Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

sebagai nilai 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. 

yang dibutuhkan 

oleh penduduk di 

sekitar? 

 

 

 

2. Keliling segitiga 

ABC 120 cm 

dengan AB : BC : 

AC = 3 : 4 : 5. 

Tentukan panjang 

sisi-sisi segitiga 

tersebut! 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

 LCD 

proyektor 

 Power point 

 LKPD 

 Laptop 

  White 

board dan 

spidol. 

 

Semarang,     Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi   : Keliling Segitiga 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.4 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun segitiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran SAVI dengan bantuan power point dan LKPD 

diharapkan peserta didik dapat. 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun segitiga. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Rumus Keliling Segitiga (Lampiran 1) 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

G.  METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 Metode                           : ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

 Model pembelajaran     : Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI)  
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Langkah pokok: 

1. Somatic  : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 

2. Auditory  : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visual  : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

4. Intellectual     : Belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut 

Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi anak-

anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran 

peserta didik untuk mengecek kedisplinan 

peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, alat 

tulis, dan buku pelajaran matematika kelas VII) 

dan membersihkan papan tulis jika belum 

dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, dan 

LKPD. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 
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komunikatif. (lampiran 2) (slide 1 dan 2) 

8. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan, yaitu model 

pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) berbantuan power point, dan 

LKPD. (lampiran 2) (slide 3)  

9. Guru menginformasikan langkah pengerjaan 

soal sesuai langkah Polya. (lampiran 2) (slide 

4) 

10. Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta 

didik secara lisan dengan mengucapkan 

”Sudah siap belajar?Mari kita belajar keliling 

segitiga”. 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 

untuk menggali pengetahuan prasyarat untuk 

dapat menyelesaikan masalah keliling segitiga  

dalam kehidupan sehari-hari melalui tanya 

jawab. (Auditory, Intellectual) (Lampiran 2 

slide 5 dan 6) 

a. Masih ingatkah kalian rumus keliling 

segitiga? (masih) 

b. Apakah rumus keliling segitiga itu jika 

diketahui segitiga dengan sisi a, b, dan c 

serta keliling dinyatakan dengan K maka 

keliling segitiga? (  ) 

 

Informasi, 

tertib 

 

 

 

Informasi 

 

 

Semangat 

 

 

 

Eksplorasi,  

Interaktif, 

Menyenangkan 

 

5 menit 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi (Auditory) pada 

prasyarat untuk menyelesaikan masalah 

mengenai keliling segitiga guru  memastikan 

 

Eksplorasi, 

mandiri, dan 

berpikir logis 
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bahwa peserta didik sudah mempelajari 

materinya dirumah. ( Intellectual) 

15 menit 2. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

materi (Lampiran 1) dan menyampaikan 

(Auditory) permasalahan mengenai keliling 

segitiga melalui contoh permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. (Intellectual) 

(Lampiran 2) (slide 7) 

a. Pak Kukuh mempunyai taman berbentuk 

segitiga dengan panjang sisi yang sama 8 m, 

panjang sisi lainnya 4 m. Pak Kukuh ingin 

menanami bunga mawar tiap setengah meter 

di sekeliling taman tersebut. Berapakah bibit 

bunga mawar yang diperlukan Pak Kukuh?   

 

b. Nugraha berlari mengelilingi taman 

berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 50 m, 

60 m, dan 50 m. Setiap 1 menit Nugraha 

dapat menempuh jarak 80 m. Berapa menit 

Nugraha mengelilingi taman itu sebanyak 4 

kali? 

Eksplorasi 
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30 menit 3. Guru memberi kesempatan pada peserta didik 

dengan aktif untuk bertanya tentang materi 

menyelesaikan masalah keliling segitiga dalam 

kehidupan nyata. (Auditory) 

4. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

membaginya ke dalam 8 kelompok heterogen 

untuk bekerja sama, setiap kelompok terdiri dari 

4 peserta didik, tempat duduk didesain 

melingkari meja. (Somatic) 

5. Dengan tertib, peserta didik bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing. 

6. Guru dengan bantuan peserta didik (Somatic) 

membagikan LKPD yang berisi latihan soal 

pemecahan masalah keliling segitiga. 

7. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

untuk berdiskusi dan bekerjasama dengan 

kelompoknya.(Auditory) 

8. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

peserta didik bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan 

yang ada pada LKPD dengan penuh tanggung 

jawab sehingga semua anggota kelompok 

Aktif 

 

 

 

Informasi, 

kerjasama 

 

 

 

Tertib 

 

 

 

 

Informasi, 

kerjasama,  

 

Elaborasi, 

kerjasama, 

kerja keras, 

dan tanggung 

jawab 
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paham. (Intellectual) 

9. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

beberapa peserta didik maju ke depan kelas 

untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya. 

(Somatic). 

10. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membagikan 

kunci jawaban LKPD agar peserta didik dapat 

mengecek pekerjaannya sendiri. 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit 11. Melalui kegiatan konfirmasi, guru memberikan 

tes untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menangkap materi secara individu dengan 

mandiri. (Intellectual) (Lampiran 3) 

12. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Konfirmasi, 

Jujur, 

Mandiri, 

 

Tanggung 

jawab 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru membuat simpulan 

tentang materi yang dipelajari yaitu 

menyelesaikan masalah keliling segitiga dengan 

langkah polya. 

a. Memahami masalah 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

c. Melaksanakan pemecahan 

d. Melihat kembali 

2. Guru memberikan PR. (lampiran 4) 

3. Melalui kegiatan konfirmasi, guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

4. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai wujud 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Konfirmasi 

 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 
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syukur karena proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Guru juga mengucapkan 

terima kasih atas peran aktif semua peserta 

didik. 

5. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk belajar dengan giat. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

mengucapkan salam dengan santun. 

 

 

 

 

Motivasi 

Religius dan 

santun 

I. PENILAIAN  

1. Teknik          : Tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : Latihan soal yang dikemas dalam LKPD   

dan PR (lampiran 3). 

3. Tes hasil belajar : Ada, dilakukan secara tertulis melalui tes bentuk  

uraian (Lampiran 4) 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/ Alat  : LCD proyektor, laptop, power point, alat peraga LKPD, 

white board, penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar :  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1.Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

    Semarang, Februari 2013 

Guru Matematika,         Peneliti, 

 

 

Tri Djoko Irianto         Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006       NIM 4101409127 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 2 
  
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Keliling 

Segitiga 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang digunakan. 

Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang 

rumus keliling segitiga dengan bantuan 

power point. Peserta didik diberi latihan 

soal. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

sebagai nilai individu. 

Kegiatan Penutup 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

menghitung keliling 

bangun segitiga. 

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Sebuah taman 

bunga memiliki 

bentuk seperti 

gambar . 

Penduduk sekitar 

berencana untuk 

memberi pohon 

cemara di 

sekeliling taman 

agar nampak 

lebih rindang. 

Jika panjang sisi 

taman 15 m, 15 

m, dan 10 m, dan 

jarak setiap dua 

pohon cemara 

adalah 1 m, 

berapa banyak 

pohon cemara 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

Lampiran 20 
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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. 

yang dibutuhkan 

oleh penduduk di 

sekitar? 

 

2. Keliling segitiga 

ABC 120 cm 

dengan AB : BC : 

AC = 3 : 4 : 5. 

Tentukan panjang 

sisi-sisi segitiga 

tersebut! 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

  White 

board dan 

spidol 

 LCD 

 Laptop 

 Penggaris 

 Power point 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi  : Keliling Segitiga 

A. STANDAR KOMPETENSI:   

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR :  

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

  menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit 

D. INDIKATOR 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun segitiga. 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun segitiga. 

F. MATERI AJAR 

Rumus Keliling Segitiga (Lampiran 1) 

G. METODE  PEMBELAJARAN 

Pada pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model 

ekspositori. Model pembelajaran ekspository adalah model pembelajaran yang 

digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan 

konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan 

masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan siswa. 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan 

santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi 

anak-anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan 

kehadiran peserta didik untuk mengecek 

kedisplinan peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, 

alat tulis, dan buku pelajaran matematika 

kelas VII) dan membersihkan papan tulis 

jika belum dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power 

point, dan latihan soal. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini 

dengan komunikatif. (lampiran 2) 

(slide 1 dan 2) 

8. Guru menginformasikan langkah 

pengerjaan soal sesuai langkah Polya. 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 

 

 

 

 



232 
 

  

(lampiran 2) (slide 3) 

9. Guru  menanyakan kesiapan belajar 

peserta didik secara lisan dengan 

mengucapkan ”Sudah siap 

belajar?Mari kita belajar keliling 

segitiga”. 

10. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta 

didik dengan bimbingan guru 

melakukan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan prasyarat untuk dapat 

menyelesaikan masalah keliling 

segitiga  dalam kehidupan sehari-hari 

melalui tanya jawab. (Lampiran 2 

slide 4 dan 5) 

a. Masih ingatkah kalian rumus 

keliling segitiga? (masih) 

b. Apakah rumus keliling segitiga itu 

jika diketahui segitiga dengan sisi a, 

b, dan c serta keliling dinyatakan 

dengan K maka keliling segitiga? 

 (  ) 

Semangat 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Interaktif 

Menyenangkan 

 

5 menit 

 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah dengan 

tanya jawab pada apersepsi. 

 

Eksplorasi 

Disiplin 

 

15 menit 2. Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyajikan materi (Lampiran 1) dan 

menyampaikan permasalahan mengenai 

keliling segitiga melalui contoh 

permasalahan nyata dalam kehidupan 

Eksplorasi. 
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sehari-hari.  (Lampiran 2) (slide 6) 

a. Pak Kukuh mempunyai taman 

berbentuk segitiga dengan panjang 

sisi yang sama 8 m, panjang sisi 

lainnya 4 m. Pak Kukuh ingin 

menanami bunga mawar tiap 

setengah meter di sekeliling taman 

tersebut. Berapakah bibit bunga 

mawar yang diperlukan Pak Kukuh?  

 

 

 

 

 

b. Nugraha berlari mengelilingi taman 

berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 

50 m, 60 m, dan 50 m. Setiap 1 menit 

Nugraha dapat menempuh jarak 80 

m. Berapa menit Nugraha 

mengelilingi taman itu sebanyak 4 

kali? 
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10 menit 

 

 

3. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memberikan contoh soal keliling segitiga. 

(Lampiran 1) 

Elaborasi.. 

 

10 menit 

 

 

4. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan soal latihan untuk 

dikerjakan peserta didik. (Lampiran 3) 

Konfirmasi 

Jujur 

 

10 menit 

 

5. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

membahas soal latihan yang diberikan. 

Konfirmasi 

10 menit 

 

6. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan tes untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam 

menangkap materi secara individu. 

(Lampiran 4) 

Konfirmasi 

Jujur 

5 menit 7. Hasil pekerjaan peserta didik 

dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Tanggung jawab 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, peserta 

didik dengan bimbingan guru membuat 

simpulan tentang materi yang dipelajari 

yaitu menyelesaikan masalah keliling 

segitiga dengan langkah polya. 

a. Memahami masalah 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

c. Melaksanakan pemecahan 

d. Melihat kembali 

2. Guru memberikan PR. (Lampiran 5) 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Mandiri 

Menghargai 

 

Religius 



235 
 

  

3. Peserta didik yang aktif diberi 

penghargaan berupa pujian. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dan menunjuk salah satu peserta didik 

untuk memimpin doa setelah 

pembelajaran berakhir (jika pada jam 

terakhir).  

5. Guru meninggalkan ruang kelas tepat 

waktu.  

 

 

 

 

Disiplin 

I. PENILAIAN 

a. Teknik   :  Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Latihan soal (lampiran 3), Kuis (Lampiran 4), dan 

PR (Lampiran 5). 

c. Tes hasil belajar  : Ada, dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal 

uraian. 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  LCD proyektor, laptop, power point, white board, 

penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1. Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

K.  TINDAK LANJUT 

a. Peserta didik dikatakan berhasil jika tingkat pencapaian 75%  atau lebih. 

b. Memberikan program remidi untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya kurang dari 75%. 

c. Memberikan program pengayaan untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 75%. 
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                 Semarang, Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Matematika,    Peneliti 

 

 

Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006   NIM 4101409127 
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Lampiran 1 
Materi Ajar 

1. Keliling Segitiga 

 Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat 

ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisi dari setiap segitiga tersebut. 

 

 

 

 

Keliling  

    

    

Jadi, keliling  adalah . 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

”Suatu Segitiga dengan panjang sisi  dan c, kelilingnya adalah  

” 

2. Menggunakan rumus keliling segitiga dalam pemecahan masalah 

1. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan 

panjang tiap sisi tanah berturut-turut 6 m, 

8 m, dan 10 m. Di sekeliling tanah 

tersebut akan dipasang pagar dengan 

biaya pemasangan pagar Rp 75.000,00 per 

meter. Berapakah biaya yang diperlukan 

untuk pemasangan pagar tersebut? 

B 

C 

a 

c 

b 

A 
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Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : panjang tiap sisi tanah berturut-turut 6 m, 8 m, dan 10 m  

    Biaya pemasangan pagar per meter = Rp 75.000,00 

Ditanya    : Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah tanah tersebut? (segitiga siku-siku) 

Buatlah sketsa gambar tanah tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling tanah tersebut?  

(Keliling tanah = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya biaya yang diperlukan untuk 

pemasanagan pagar? (Keliling tanah  biaya) 

Ilustrasi tanah dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

 

c. Melaksanakan perencanaan 

Keliling tanah tersebut adalah 

 

 

 

     

     

d. Melihat kembali 

Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar adalah Rp 

1.800.000,00 

 

B 

C 

10 m 

6 m 

8 m 

A 
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Lampiran 2 

SKRIPT POWER POINT (MEDIA PRESENTASI) MENEMUKAN 

RUMUS KELILING SEGITIGA 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

KELILING  SEGITIGA DALAM PEMECAHAN 

MASALAH

Satuan Pendidikan :  SMP/MTs

Mata Pelajaran       :  Matematika

Kelas/Semester         :  VII/2

Materi Pokok : Keliling segitiga

 

Slide 1: Tampilan awal power point keliling 

segitiga dalam pemecahan masalah 

a. Muncul tulisan “keliling segitiga dalam 

pemecahan masalah”. 

b. Muncul tulisan “Satuan Pendidikan : 

SMP/MTS”. 

c. Muncul tulisan “Mata Pelajaran : 

Matematika”. 

d. Muncul tulisan “Kelas/Semester : VII/2”. 

e. Muncul tulisan “Materi Pokok : Keliling 

segitiga”. 

2. 

Indikator

Tujuan

Siswa dapat menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan

rumus keliling segitiga.

Menghitung keliling  bangun segitiga 
serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah

 

Slide 2: Tujuan dan Indikator 

a. Muncul tulisan “Siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan rumus keliling segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Menghitung keliling 

segitiga serta menggunakan dalam 

pemecahan masalah”. 

 

3. 

Model Pembelajaran SAVI

Langkah- langkah dalam pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut.

Somatic : Belajar dengan bergerak dan

berbuat.
Auditory : Belajar dengan berbicara dan

mendengar.

Visual : Belajar dengan mengamati dan

menggambarkan.

Intellectual : Belajar dengan memecahkan

masalah dan berpikir.

 

Slide 3: Model Pembelajaran SAVI 

a. Muncul tulisan “langkah-langkah dalam 

pembelajaran SAVI adalah sebagai 

berikut.”. 

b. Muncul tulisan  

 Somatic  : Belajar dengan bergerak 

dan berbuat. 

 Auditory  : Belajar dengan berbicara 

dan mendengar. 

 Visual  : Belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan. 

 Intellectual : Belajar dengan 

memecahkan masalah dan berpikir. 
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4. 

a. Memahami masalah

b. Merencanakan pemecahan masalah

c. Melaksanakan pemecahan masalah

d. Melihat kembali

 

Slide 4: Langkah-langkah menyelesaikan 

masalah dengan Polya 

a. Muncul tulisan “a. Memahami masalah”. 

b. Muncul tulisan “b. 

MerencanakanPemecahan Masalah”. 

c. Muncul tulisan “c. Melaksanakan 

pemecahan masalah”. 

d. Muncul tulisan “ d. Melihat kembali”. 

 

5. 

Prasyarat

Peserta didik telah

mengetahui rumus keliling  

segitiga

 

Slide 5: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui rumus keliling segitiga”. 

 

6. 

Rumus

Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c 

serta keliling dinyatakan 

dengan K maka keliling 

segitiga?

K = a + b + c

 

Slide 6: Kelliling segitiga 

a. Muncul tulisan “Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c serta keliling 

dinyatakan dengan K, maka keliling 

segitiga?”. 

b. Muncul tulisan “K = a + b + c”. 
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7. 

Gambar taman berbentuk segitiga.

Jika disekeliling taman tersebut ditanami pohon, 

bagaimanakah cara menghitung banyak pohon?

Jika kalian berlari mengelilingi taman tersebut, berapa 

menitkah waktu yang kalian perlukan untuk mengelilingi 

taman tersebut?

 

Slide 7: Gambar taman berbentuk segitiga 

a. Muncul tulisan “Gambar taman berbentuk 

segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Jika disekeliling taman 

tersebut ditanami pohon, bagaimanakah 

cara menghitung banyak pohon?”. 

c. Muncul tulisan “Jika kalian berlari 

mengelilingi taman tersebut, berapa 

menitkah waktu yang kalian perlukan 

untuk mengelilingi taman tersebut?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dikembangkan oleh 

 

Dian Mariya 

4101409127 

Jurusan Matematika FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling bangun segitiga 

dalam pemecahan masalah. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini! 

 

 KELILING SEGITIGA DALAM 

PEMECAHAN MASALAH 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar di atas merupakan gambar taman yang berbentuk segitiga. 

Jika disekeliling taman tersebut ditanami pohon, Apakah kalian tahu bagaimana cara 

menghitung banyak pohon? 

Jika kalian berlari mengelilingi taman tersebut, berapa menitkah waktu yang kalian 

perlukan untuk mengelilingi taman tersebut?  

Mari kita selesaikan bersama-sama! 

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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1. Pak Kukuh mempunyai taman berbentuk 

segitiga dengan panjang sisi yang sama 8 

m, panjang sisi lainnya 4 m. Pak Kukuh 

ingin menanami bunga mawar tiap 

setengah meter di sekeliling taman 

tersebut. Berapakah bibit bunga mawar 

yang diperlukan Pak Kukuh?   

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Taman Pak Kukuh berbentuk segitiga sama kaki. 

   Panjang sisi-sisi yang sama panjang = ... m. 

   Panjang sisi lainnya = ... m. 

    Di sekeliling taman ditanami bunga mawar tiap setengah meter. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? ........................ 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling taman tersebut? 

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

Bagaimana cara menghitung banyaknya bibit bunga 

mawar yang diperlukan Pak Kukuh?....................................... 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Keliling taman = ... + ... + ... 

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

        = ...... 

Banyaknya bibit   

d. Melihat kembali 

Jadi, ............................................................................................................ 

Sketsa gambar 

Menggunakan rumus keliling segitiga untuk menyelesaikan masalah 

LKPD Keliling Segitiga 3 



245 
 

  

 

 

2. Nugraha berlari mengelilingi taman berbentuk 

segitiga dengan sisi-sisinya 50 m, 60 m, dan 

50 m. Setiap 1 menit Nugraha dapat 

menempuh jarak 80 m. Berapa menit Nugraha 

mengelilingi taman itu sebanyak 4 kali? 

Penyelesaian :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling bangun segitiga 

dalam pemecahan masalah. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini! 

 

 KELILING SEGITIGA DALAM 

PEMECAHAN MASALAH 

KUNCI LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar di atas merupakan gambar taman yang berbentuk segitiga. 

Jika disekeliling taman tersebut ditanami pohon, Apakah kalian tahu bagaimana cara 

menghitung banyak pohon? 

Jika kalian berlari mengelilingi taman tersebut, berapa menitkah waktu yang kalian 

perlukan untuk mengelilingi taman tersebut?  

Mari kita selesaikan bersama-sama! 

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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1. Pak Kukuh mempunyai taman berbentuk 

segitiga dengan panjang sisi yang sama 8 

m, panjang sisi lainnya 4 m. Pak Kukuh 

ingin menanami bunga mawar tiap 

setengah meter di sekeliling taman 

tersebut. Berapakah bibit bunga mawar 

yang diperlukan Pak Kukuh?   

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Taman Pak Kukuh berbentuk segitiga sama kaki. 

   Panjang sisi-sisi yang sama panjang = 8 m. 

   Panjang sisi lainnya = 4 m. 

   Di sekeliling taman ditanami bunga mawar tiap setengah meter. 

Ditanya    : Berapakah bibit bunga mawar yang diperlukan Pak Kukuh?   

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga sama 

kaki) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling taman tersebut? 

(Keliling taman = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya bibit bunga mawar yang diperlukan Pak 

Kukuh? (Keliling taman : banyaknya bibit tiap setengah meter) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Keliling taman =  

Banyaknya bibit   

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya bibit bunga mawar yang diperlukan Pak Kukuh untuk menanami 

tamannya adalah 40 buah. 

 

 

 

Menggunakan rumus keliling segitiga untuk menyelesaikan masalah 

Sketsa gambar 

8 m 

4 m 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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2. Nugraha berlari mengelilingi taman berbentuk 

segitiga dengan sisi-sisinya 50 m, 60 m, dan 

50 m. Setiap 1 menit Nugraha dapat 

menempuh jarak 80 m. Berapa menit Nugraha 

mengelilingi taman itu sebanyak 4 kali? 

Penyelesaian :  

a. Memahami masalah 

Diketahui : panjang sisi taman 50 m, 60 m, 

dan 50 m 

  Setiap 1 menit 
 
menempuh jarak 80 m 

Ditanya  : Berapa menit Nugraha mengelilingi taman itu sebanyak 4 kali? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling taman tersebut? 

(Keliling taman = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung berapa menit waktu yang diperlukan Nugraha untuk 

berlari mengelilingi taman? (Keliling taman  banyaknya mengelilingi taman) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Keliling taman =  

Jarak yang ditempuh untuk mengelilingi taman 4 kali adalah 

 

Waktu yang diperlukan adalah 

 

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi waktu yang diperlukan Nugraha untuk mengelilingi taman sebanyak 4 kali 

adalah 8 menit. 

Sketsa gambar 

 60 m 

50 m 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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Lampiran 3 

SOAL TES AKHIR  

 

1. Sebuah taman bunga memiliki bentuk 

seperti gambar di samping. Penduduk 

sekitar berencana untuk memberi pohon 

cemara di sekeliling taman agar nampak 

lebih rindang. Jika panjang sisi taman 15 

m, 15 m, dan 10 m, dan jarak setiap dua pohon cemara adalah 1 m, berapa 

banyak pohon cemara yang dibutuhkan oleh penduduk di sekitar? 

2. Keliling segitiga ABC 120 cm dengan AB : BC : AC = 3 : 4 : 5. Tentukan 

panjang sisi-sisi segitiga tersebut! 
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Lampiran 4 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Keliling segitiga ABC sama dengan 22 cm. Jika perbandingan sisi AB : BC : 

AC = 5 : 4 : 2, tentukan sisi-sisi segitiga tersebut! 

2. Keliling suatu segitiga adalah 51 cm dan panjang salah satu sisinya 16 cm. 

Jika perbandingan sisi kedua dan ketiga adalah 4 : 3, hitunglah panjang sisi-

sisi segitiga tersebut! 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR  

No Kunci Jawaban Skor 

1. 
a. Memahami masalah 

Diketahui: panjang ketiga sisi taman = 15 m, 15 m, dan 10 m. 

Jarak setiap 2 pohon cemara = 1 m 

Ditanya   : berapa banyak pohon cemara yang dibutuhkan oleh 

penduduk sekitar? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung keliling taman dengan rumus keliling 

segitiga. 

2. Menghitung banyaknya pohon dengan membagi keliling 

dengan jarak setiap pohon. 

c. Melaksanakan pemecahan 

= jumlah ketiga sisi taman 

 = 15 + 15 + 10 = 40 

Jarak setiap 2 pohon cemara = 1 m 

Diperoleh: 

 

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi banyaknya pohon cemara yang dibutuhkan oleh 

penduduk sekitar adalah 40 pohon cemara. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Total skor 10 
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2. a. Memahami masalah 

Diketahui : AB : BC : AC = 3 : 4 : 5 

Keliling = 120 cm 

Ditanya : panjang sisi AB, BC dan AC ? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Mencari sisi AB, BC, AC dengan memisalkan 

perbandingan dengan a. 

2. Memisalkan perbandingan 3 : 4 : 5 = 3a : 4a : 5a 

3. Memasukkan perbandingan ke dalam rumus keliling 

segitiga. 

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

diperoleh  , maka  

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi AB = 30 cm, BC = 40 cm, dan AC = 50 cm. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : AB : BC : AC = 5 : 4 : 2 

Keliling = 22 cm 

Ditanya : Panjang sisi AB, BC dan AC ? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari sisi AB, BC, AC dengan memisalkan perbandingan dengan a. 

Perbandingan 5 : 4 : 2 = 5a : 4a : 2a 

Memasukkan perbandingan ke dalam rumus keliling segitiga. 

Gambar segitiga 

 

 

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

diperoleh  , maka  

 

 

B 

C 

A 
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d. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi AB = 10 cm, BC = 8 cm, dan AC = 4 cm. 

 

2. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui: Keliling segitiga adalah 51 cm.  

Perbandingan sisi kedua dan ketiga adalah 4 : 3. 

Panjang salah satu sisinya 16 cm. 

Ditanya: hitunglah panjang sisi-sisi segitiga tersebut! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menentukan jumlah perbandingan sisi-sisi. 

2. Memasukkan pemisalan ke dalam rumus. 

3. Menghitung sisi dari jumlah perbandingan. 

a. Melaksanakan perencanaan 

Jumlah perbandingan = 4 + 3 = 7 

 

 

 

 

 

 

b. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah 16 cm, 20 cm, dan 15 cm. 

 

 

 

 



256 
 

  

Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Keliling Segitiga 

 Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat 

ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisi dari setiap segitiga tersebut. 

 

 

 

 

Keliling  

    

    

Jadi, keliling  adalah . 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

”Suatu Segitiga dengan panjang sisi  dan c, kelilingnya adalah  

” 

2. Menggunakan rumus keliling segitiga dalam pemecahan masalah 

1. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan 

panjang tiap sisi tanah berturut-turut 6 m, 

8 m, dan 10 m. Di sekeliling tanah 

tersebut akan dipasang pagar dengan 

biaya pemasangan pagar Rp 75.000,00 per 

meter. Berapakah biaya yang diperlukan 

untuk pemasangan pagar tersebut? 

B 

C 

a 

c 

b 

A 
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Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : panjang tiap sisi tanah berturut-turut 6 m, 8 m, dan 10 m  

    Biaya pemasangan pagar per meter = Rp 75.000,00 

Ditanya    : Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah tanah tersebut? (segitiga siku-siku) 

Buatlah sketsa gambar tanah tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling tanah tersebut?  

(Keliling tanah = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya biaya yang diperlukan untuk 

pemasanagan pagar? (Keliling tanah  biaya) 

Ilustrasi tanah dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

 

c. Melaksanakan perencanaan 

Keliling tanah tersebut adalah 

 

 

 

     

     

d. Melihat kembali 

Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar adalah Rp 

1.800.000,00 

 

B 

C 

10 m 

6 m 

8 m 

A 
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Lampiran 2 

SKRIPT POWER POINT (MEDIA PRESENTASI) MENEMUKAN 

RUMUS KELILING SEGITIGA 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

KELILING  SEGITIGA DALAM PEMECAHAN 

MASALAH

Satuan Pendidikan :  SMP/MTs

Mata Pelajaran       :  Matematika

Kelas/Semester         :  VII/2

Materi Pokok : Keliling segitiga

 

Slide 1: Tampilan awal power point keliling 

segitiga dalam pemecahan masalah 

a. Muncul tulisan “keliling segitiga dalam 

pemecahan masalah”. 

b. Muncul tulisan “Satuan Pendidikan : 

SMP/MTS”. 

c. Muncul tulisan “Mata Pelajaran : 

Matematika”. 

d. Muncul tulisan “Kelas/Semester : VII/2”. 

e. Muncul tulisan “Materi Pokok : Keliling 

segitiga”. 

2. 

Indikator

Tujuan

Siswa dapat menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan

rumus keliling segitiga.

Menghitung keliling  bangun segitiga 
serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah

 

Slide 2: Tujuan dan Indikator 

a. Muncul tulisan “Siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan rumus keliling segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Menghitung keliling 

segitiga serta menggunakan dalam 

pemecahan masalah”. 

 

3. 

a. Memahami masalah

b. Merencanakan pemecahan masalah

c. Melaksanakan pemecahan masalah

d. Melihat kembali

 

Slide 3: Langkah-langkah menyelesaikan 

masalah dengan Polya 

a. Muncul tulisan “a. Memahami masalah”. 

b. Muncul tulisan “b. 

MerencanakanPemecahan Masalah”. 

c. Muncul tulisan “c. Melaksanakan 

pemecahan masalah”. 

d. Muncul tulisan “ d. Melihat kembali”. 
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4. 

Prasyarat

Peserta didik telah

mengetahui rumus keliling  

segitiga

 

Slide 4: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui rumus keliling segitiga”. 

 

5. 

Rumus

Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c 

serta keliling dinyatakan 

dengan K maka keliling 

segitiga?

K = a + b + c

 

Slide 5: Kelliling segitiga 

a. Muncul tulisan “Jika diketahui segitiga 

dengan sisi a, b, dan c serta keliling 

dinyatakan dengan K, maka keliling 

segitiga?”. 

b. Muncul tulisan “K = a + b + c”. 

6. 

Gambar taman berbentuk segitiga.

Jika disekeliling taman tersebut ditanami pohon, 

bagaimanakah cara menghitung banyak pohon?

Jika kalian berlari mengelilingi taman tersebut, berapa 

menitkah waktu yang kalian perlukan untuk mengelilingi 

taman tersebut?

 

Slide 6: Gambar taman berbentuk segitiga 

a. Muncul tulisan “Gambar taman berbentuk 

segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Jika disekeliling taman 

tersebut ditanami pohon, bagaimanakah 

cara menghitung banyak pohon?”. 

c. Muncul tulisan “Jika kalian berlari 

mengelilingi taman tersebut, berapa 

menitkah waktu yang kalian perlukan 

untuk mengelilingi taman tersebut?”. 
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Lampiran 3 

LATIHAN SOAL 

 

1. Pak Kukuh mempunyai taman berbentuk 

segitiga dengan panjang sisi yang sama 8 

m, panjang sisi lainnya 4 m. Pak Kukuh 

ingin menanami bunga mawar tiap 

setengah meter di sekeliling taman 

tersebut. Berapakah bibit bunga mawar 

yang diperlukan Pak Kukuh?  

2. Nugraha berlari mengelilingi taman 

berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 

50 m, 60 m, dan 50 m. Setiap 1 menit 

Nugraha dapat menempuh jarak 80 m. 

Berapa menit Nugraha mengelilingi 

taman itu sebanyak 4 kali? 
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Lampiran 4 

SOAL TES AKHIR  

 

1. Sebuah taman bunga memiliki bentuk 

seperti gambar di samping. Penduduk 

sekitar berencana untuk memberi pohon 

cemara di sekeliling taman agar nampak 

lebih rindang. Jika panjang sisi taman 15 

m, 15 m, dan 10 m, dan jarak setiap dua pohon cemara adalah 1 m, berapa 

banyak pohon cemara yang dibutuhkan oleh penduduk di sekitar? 

2. Keliling segitiga ABC 120 cm dengan AB : BC : AC = 3 : 4 : 5. Tentukan 

panjang sisi-sisi segitiga tersebut! 
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Lampiran 5 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Keliling segitiga ABC sama dengan 22 cm. Jika perbandingan sisi AB : BC : 

AC = 5 : 4 : 2, tentukan sisi-sisi segitiga tersebut! 

2. Keliling suatu segitiga adalah 51 cm dan panjang salah satu sisinya 16 cm. 

Jika perbandingan sisi kedua dan ketiga adalah 4 : 3, hitunglah panjang sisi-

sisi segitiga tersebut! 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Taman Pak Kukuh berbentuk segitiga sama kaki. 

   Panjang sisi-sisi yang sama panjang = 8 m. 

   Panjang sisi lainnya = 4 m. 

   Di sekeliling taman ditanami bunga mawar tiap setengah 

meter. 

Ditanya    : Berapakah bibit bunga mawar yang diperlukan Pak 

Kukuh?  

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga sama 

kaki) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling taman tersebut? 

(Keliling taman = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya bibit bunga mawar yang 

diperlukan Pak Kukuh? (Keliling taman : banyaknya bibit tiap 

setengah meter) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Keliling taman =  

Banyaknya bibit   

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya bibit bunga mawar yang diperlukan Pak Kukuh untuk 

menanami tamannya adalah 40 buah. 

2. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : panjang sisi taman 50 m, 60 m, dan 50 m 

  Setiap 1 menit 
 
menempuh jarak 80 m 

Sketsa gambar 

8 m 

4 m 
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Ditanya  : Berapa menit Nugraha mengelilingi taman itu sebanyak 4 

kali? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung keliling taman tersebut? 

(Keliling taman = Keliling segitiga) 

Bagaimana cara menghitung berapa menit waktu yang diperlukan 

Nugraha untuk berlari mengelilingi taman? (Keliling taman  

banyaknya mengelilingi taman) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Keliling taman =  

Jarak yang ditempuh untuk mengelilingi taman 4 kali adalah 

 

Waktu yang diperlukan adalah 

 

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi waktu yang diperlukan Nugraha untuk mengelilingi taman 

sebanyak 4 kali 

adalah 8 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa gambar 

 60 m 

50 m 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR  

No Kunci Jawaban Skor 

1. 
a. Memahami masalah 

Diketahui: panjang ketiga sisi taman = 15 m, 15 m, dan 10 m. 

Jarak setiap 2 pohon cemara = 1 m 

Ditanya   : berapa banyak pohon cemara yang dibutuhkan oleh 

penduduk sekitar? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Menghitung keliling taman dengan rumus keliling 

segitiga. 

2. Menghitung banyaknya pohon dengan membagi keliling 

dengan jarak setiap pohon. 

c. Melaksanakan pemecahan 

= jumlah ketiga sisi taman 

 = 15 + 15 + 10 = 40 

Jarak setiap 2 pohon cemara = 1 m 

Diperoleh: 

 

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi banyaknya pohon cemara yang dibutuhkan oleh 

penduduk sekitar adalah 40 pohon cemara. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Total skor 10 
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2. a. Memahami masalah 

Diketahui : AB : BC : AC = 3 : 4 : 5 

Keliling = 120 cm 

Ditanya : panjang sisi AB, BC dan AC ? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Mencari sisi AB, BC, AC dengan memisalkan 

perbandingan dengan a. 

2. Memisalkan perbandingan 3 : 4 : 5 = 3a : 4a : 5a 

3. Memasukkan perbandingan ke dalam rumus keliling 

segitiga. 

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

diperoleh  , maka  

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi AB = 30 cm, BC = 40 cm, dan AC = 50 cm. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : AB : BC : AC = 5 : 4 : 2 

Keliling = 22 cm 

Ditanya : Panjang sisi AB, BC dan AC ? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari sisi AB, BC, AC dengan memisalkan perbandingan dengan a. 

Perbandingan 5 : 4 : 2 = 5a : 4a : 2a 

Memasukkan perbandingan ke dalam rumus keliling segitiga. 

Gambar segitiga 

 

 

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

diperoleh  , maka  

 

 

B 

C 

A 
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d. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi AB = 10 cm, BC = 8 cm, dan AC = 4 cm. 

 

2. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui: Keliling segitiga adalah 51 cm.  

Perbandingan sisi kedua dan ketiga adalah 4 : 3. 

Panjang salah satu sisinya 16 cm. 

Ditanya: hitunglah panjang sisi-sisi segitiga tersebut! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

4. Menentukan jumlah perbandingan sisi-sisi. 

5. Memasukkan pemisalan ke dalam rumus. 

6. Menghitung sisi dari jumlah perbandingan. 

a. Melaksanakan perencanaan 

Jumlah perbandingan = 4 + 3 = 7 

 

 

 

 

 

 

b. Melihat kembali 

Jadi, panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah 16 cm, 20 cm, dan 15 cm. 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 3 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Luas 

segitiga 
Kegiatan Pendahuluan 

Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menemukan rumus luas segitiga 

serta menggunakan rumus luas segitiga 

untuk memecahkan masalah melalui model 

pembelajaran Somatic Auditory Visual 

Intelectual (SAVI) berbantuan alat peraga 

dan power point. 

Kegiatan Inti 
Guru memberikan apersepsi. Peserta didik 

dibimbing untuk menurunkan rumus luas 

segitiga dengan bantuan alat peraga dan 

alat peraga dan metode tanya jawab. Guru 

membagi peserta didik dalam 8 kelompok 

heterogen, setiap kelompok terdiri dari 4 

peserta didik. Guru memberikan soal 

melalui LKPD tentang luas segitiga. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

7. Menurunkan rumus 

luas segitiga. 

8. Menghitung luas 

bangun segitiga.  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Sebuah syal 

berbentuk 

segitiga sama 

kaki dengan 

panjang sisi 

yang sama 12 

cm dan panjang 

sisi lainnya 30 

cm. Jika tinggi 

syal tersebut 9 

cm, tentukan 

luas syal! 

2. Tinggi sebuah 

segitiga adalah 

13 cm dan 

alasnya 

cm. 

Jika luasnya 

, 

1 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

Lampiran 22 
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sebagai nilai 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. 

tentukanlah 

nilai ! 

 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

 LCD 

proyektor 

 Power point 

 LKPD 

 Alat Peraga 

  Laptop 

  White 

board dan 

spidol. 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 3 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi   : Segitiga 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.5 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menurunkan rumus luas bangun segitiga. 

2. Menghitung luas bangun segitiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran SAVI dengan bantuan powerpoint (media 

presentasi), alat peraga dan LKPD diharapkan peserta didik dapat. 

1. Menurunkan rumus luas bangun segitiga. 

2. Menghitung luas bangun segitiga. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Segitiga (Lampiran 1) 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

G.  METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 Metode                           : ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

 Model pembelajaran     : Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 

berbantuan alat peraga. 
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Langkah pokok: 

1. Somatic  : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 

2. Auditory  : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visual  : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

4. Intellectual     : Belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut 

Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran 

peserta didik untuk mengecek kedisplinan 

peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, alat 

tulis, dan buku pelajaran matematika kelas VII) 

dan membersihkan papan tulis jika belum 

dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, alat 

peraga luas segitiga dan LKPD. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan 

komunikatif. (lampiran 2) (slide 1 dan 2) 

8. Guru menginformasikan model pembelajaran 

 

Disiplin 

Santun 

Religius 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 

 

 

Informasi, 
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yang akan digunakan, yaitu model 

pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) berbantuan power point, alat 

peraga dan LKPD. (lampiran 2) (slide 3)  

9. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan menjelaskan manfaat 

mempelajari materi luas segitiga. Guru 

memberikan contoh gambar kapal layar. 

(Lampiran 2) (slide 4) 

10. Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta 

didik secara lisan dengan mengucapkan 

”Sudah siap belajar?Mari kita belajar 

matematika”. 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 

untuk menggali pengetahuan prasyarat tentang 

luas segitiga melalui tanya jawab dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. (Auditory, 

Intellectual)  (Lampiran 2) (slide 5 dan 6) 

a. Guru menempel gambar pada sterofom di 

depan kelas seperti gambar di bawah ini 

kemudian memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tertib 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Semangat, 

 

 

 

Eksplorasi,  

Interaktif, 

Menyenangkan 
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b. Berbentuk apakah gambar di atas? (model 

persegi panjang) 

 

 

 

 

 

 

c. Berbentuk apakah gambar di atas? (model 

daerah persegi panjang) 

d. Sisi manakah yang merupakan panjang? (BD) 

e. Sisi manakah yang merupakan lebar? (CD) 

Jika dipunyai persegi panjang dengan panjang 

 , lebar , dan luas . Bagaimanakah rumus 

luas daerah persegi panjang?   

 

5 menit 

 

Kegiatan Inti  

1. Guru mempersiapkan alat peraga luas segitiga 

yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. (Somatic) 

2. Melalui kegiatan eksplorasi (Auditory) pada 

prasyarat tentang luas persegi panjang guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah. ( Intellectual) 

 

Eksplorasi,  

 

 

Eksplorasi, 

mandiri, dan 

berpikir logis 

A 

B 

C 

D 
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5 menit 3. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

materi (Lampiran 1) dan menyampaikan 

(Auditory) permasalahan mengenai luas segitiga 

melalui contoh permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. (Intellectual) (Lampiran 

2) (slide 8 dan 9) 

a. Perhatikan gedung sampokong di bawah ini! 

 
Gambar atap dari gedung sampokong 

berbentuk segitiga. Dapatkah kalian 

menghitung luasnya? 

“Guru menjelaskan sejarah sampokong” 

Eksplorasi 

 

30 menit 4. Guru memberi kesempatan pada peserta didik 

dengan aktif untuk bertanya tentang materi luas 

segitiga. (Auditory) 

5. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

membaginya ke dalam 8 kelompok heterogen 

untuk bekerja sama, setiap kelompok terdiri dari 

4 peserta didik, tempat duduk didesain 

melingkari meja. (Somatic) 

6. Dengan tertib, peserta didik bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing. 

7. Melalui kegiatan elaborasi, guru dengan bantuan 

peserta didik (Somatic) membagikan LKPD 

yang berisi langkah-langkah menemukan rumus 

Aktif 

 

 

Informasi, 

kerjasama 

 

 

 

Tertib 

 

Elaborasi, 

kerjasama, 

kerja keras, 
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luas segitiga dengan pendekatan persegi panjang 

dan latihan soal luas segitiga. 

8. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

untuk berdiskusi dan bekerjasama dengan 

kelompoknya.(Auditory) 

9. Peserta didik bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan 

yang ada pada LKPD dengan penuh tanggung 

jawab sehingga semua anggota kelompok 

paham. (Intellectual) 

10. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

alat peraga luas segitiga di depan kelas (Somatic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menunjukkan 

model (i) kemudian mengajukan pertanyaan: 

(Auditory) 

b. Apa nama bangun datar ini? (daerah segitiga) 

c. Berapa alas dari daerah segitiga tersebut? (6 

satuan) 

d. Berapa tinggi  daerah segitiga tersebut? (4 

satuan) 

12. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

beberapa peserta didik maju ke depan kelas 

dan tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

Percaya diri 

 

Gb. 1 

( i ) ( ii ) 

( iii ) 
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untuk menghitung sendiri alas dan tinggi 

(Somatic) 

13. Melalui kegiatan eksplorasi, guru meminta 

beberapa peserta didik yang lain untuk 

memindahkan data yang diperoleh ke dalam 

tabel yang telah dibuat di papan tulis. (Somatic, 

Intellectual) 

14. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan 

bahwa model segitiga (i) dibagi menjadi tiga 

bagian pada model segitiga (ii). (Auditory) dan 

menanyakan apakah model segitiga (i) kongruen 

dengan model segitiga (ii). (Intellectual) 

15. Melalui kegiatan eksplorasi dan konfirmasi, guru 

meminta peserta didik untuk maju membuktikan 

apakah model segitiga (i) dan model segitiga (ii) 

kongruen dengan cara menghimpitkan kedua 

model tersebut. (Somatic) 

16. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

peserta didik yang lain untuk mengubah model 

daerah segitiga (ii) menjadi model daerah 

segitiga (iii) dengan memindahkan potongan 

segitiga kuning dan segitiga merah (karena 

hanya dengan memindahkan maka luas 

daerahnya tetap). (Somatic) 

17. Melalui kegiatan eksplorasi, guru memberi 

pertanyaan: (Auditory) 

a. Bangun apakah yang terjadi? (persegi 

panjang). 

b. Berapakah panjangnya? (6). 

c. Berapakah lebarnya? (2). 

d. Bagaimanakah cara mendapatkan tinggi? 

 

Eksplorasi, 

Disiplin 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Konfirmasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

  

(setengah dari tinggi segitiga). 

e. Berapakah luasnya? (  atau 12 satuan 

luas). 

18. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menunjuk 

model segitiga (i) dan model segitiga (ii) 

(Somatic) dan menanyakan kepada peserta didik 

“Apakah kedua bangun tersebut luasnya sama?” 

(sama) (Visual, Intellectual) 

 

 

Eksplorasi 

10 menit 19. Melalui kegiatan konfirmasi, guru menuntun 

peserta didik menarik kesimpulan tentang 

hubungan model segitiga (i) dan model segitiga 

(ii) (Intellectual) 

Luas persegi panjang =  , sehingga luas 

segitiga =  

Luas segitiga =  

 

20. Guru menuntun seluruh peserta didik untuk 

bersama-sama menarik kesimpulan: 

Jika suatu segitiga, alasnya = . tingginya= , 

maka luasnya  (Intellectual) 

21. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membagikan 

kunci jawaban LKPD agar peserta didik dapat 

mengecek pekerjaannya sendiri. 

Konfirmasi, 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit 22. Melalui kegiatan konfirmasi, guru memberikan 

tes untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menangkap materi secara individu dengan 

mandiri. (Intellectual) (Lampiran 3) 

23. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Konfirmasi, 

Jujur, 

Mandiri, 

 

Tanggung 

jawab 
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10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk membuat kesimpulan atas 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan hari 

ini yaitu tentang luas segitiga dan peserta didik 

dapat menyebutkan contoh lain bentuk segitiga 

dalam kehidupan sehari-hari. (Intellectual)  

” Jika suatu segitiga, alasnya = . tingginya= , 

maka luasnya ”. (Lampiran 2) 

(slide 11) 

2. Guru memberikan PR. (lampiran 4) 

3. Melalui kegiatan konfirmasi, guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

4. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai wujud 

syukur karena proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Guru juga mengucapkan 

terima kasih atas peran aktif semua peserta 

didik. 

5. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk belajar dengan giat. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

mengucapkan salam dengan santun. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Konfirmasi 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 

 

 

 

 

Motivasi 

 

Religius dan 

santun 

 

I. PENILAIAN  

1. Teknik         : Tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : Latihan soal yang dikemas dalam LKPD   

dan PR (lampiran 4). 

3. Tes hasil belajar : Ada, dilakukan secara tertulis melalui tes bentuk  

uraian (Lampiran 3) 
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J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Media/ Alat  : LCD proyektor, laptop, power point, alat peraga LKPD, 

white board, penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar :  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1.Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

Semarang, Februari 2013 

Guru Matematika,        Peneliti, 

 

 

Tri Djoko Irianto        Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006       NIM 4101409127 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 3 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Luas 

Segitiga 
Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang digunakan. 

Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang 

rumus luas segitiga dengan alat peraga dan 

bantuan power point. Peserta didik diberi 

latihan soal. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

sebagai nilai individu. 

Kegiatan Penutup 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menurunkan rumus 

luas segitiga. 

2. Menghitung luas 

bangun segitiga.  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Sebuah syal 

berbentuk 

segitiga sama 

kaki dengan 

panjang sisi 

yang sama 12 

cm dan panjang 

sisi lainnya 30 

cm. Jika tinggi 

syal tersebut 9 

cm, tentukan 

luas syal! 

2. Tinggi sebuah 

segitiga adalah 

13 cm dan 

alasnya 

cm. 

Jika luasnya 

, 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

Lampiran 23 
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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. 

tentukanlah 

nilai ! 

 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

Alat: 

  White 

board dan 

spidol 

 LCD 

 Alat peraga 

 Laptop 

 Penggaris 

 Power point 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

 

              Drs. H. Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 3 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi  : Luas Segitiga 

A. STANDAR KOMPETENSI:   

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR :  

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

  menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit 

D. INDIKATOR 

1. Menurunkan rumus luas bangun segitiga. 

2. Menghitung luas bangun segitiga. 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Menurunkan rumus luas bangun segitiga. 

2. Menghitung luas bangun segitiga. 

F. MATERI AJAR 

Luas Segitiga (Lampiran 1) 

G. METODE  PEMBELAJARAN 

Pada pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model 

ekspositori. Model pembelajaran ekspository adalah model pembelajaran yang 

digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan 

konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan 

masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan siswa. 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi 

anak-anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran 

dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan 

kehadiran peserta didik untuk mengecek 

kedisplinan peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, 

alat tulis, dan buku pelajaran matematika 

kelas VII) dan membersihkan papan tulis 

jika belum dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, 

alat peraga luas segitiga, dan latihan soal. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini 

dengan komunikatif. (lampiran 2) (slide 

1 dan 2) 

8. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik dengan menjelaskan 

manfaat mempelajari materi luas 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 

 

 

 

Motivasi 
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segitiga. Guru memberikan contoh 

gambar kapal layar. (Lampiran 2) (slide 

3) 

9. Guru  menanyakan kesiapan belajar 

peserta didik secara lisan dengan 

mengucapkan ”Sudah siap belajar?Mari 

kita belajar luas segitiga”. 

10. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta 

didik dengan bimbingan guru melakukan 

apersepsi untuk menggali pengetahuan 

prasyarat tentang luas segitiga melalui 

tanya jawab dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. (Lampiran 2) (slide 5 

dan 6) 

a. Guru menempel gambar pada sterofom 

di depan kelas seperti gambar di bawah 

ini kemudian memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik. 

 

 

 

 

b. Berbentuk apakah gambar di atas? 

(model persegi panjang) 

 

 

 

 

 

c. Berbentuk apakah gambar di atas? 

(model daerah persegi panjang) 

 

 

 

 

Semangat 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Interaktif 

Menyenangkan 

A 

B 

C 

D 
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d. Sisi manakah yang merupakan 

panjang? (BD) 

e. Sisi manakah yang merupakan lebar? 

(CD) 

Jika dipunyai persegi panjang dengan 

panjang  , lebar , dan luas . 

Bagaimanakah rumus luas daerah 

persegi panjang?  

 

5 menit 

 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah dengan 

tanya jawab pada apersepsi. 

 

Eksplorasi 

Disiplin 

 

15 menit 2. Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyajikan materi (Lampiran 1) dan 

menyampaikan permasalahan mengenai 

luas segitiga melalui contoh permasalahan 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

(Lampiran 2) (slide 7 dan 8) 

a. Perhatikan gedung sampokong di 

bawah ini! 

 
Gambar atap dari gedung sampokong 

berbentuk segitiga. Dapatkah kalian 

menghitung luasnya? 

Eksplorasi. 
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“Guru menjelaskan sejarah sampokong” 

10 menit 

 

 

3. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memberikan contoh soal luas segitiga. 

(Lampiran 1) 

Elaborasi.. 

 

10 menit 

 

 

4. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan soal latihan untuk dikerjakan 

peserta didik. (Lampiran 3) 

Konfirmasi 

Jujur 

 

10 menit 

 

5. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

membahas soal latihan yang diberikan. 

Konfirmasi 

10 menit 

 

6. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan tes untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam 

menangkap materi secara individu. 

(Lampiran 4) 

Konfirmasi 

Jujur 

5 menit 7. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Tanggung jawab 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

membimbing peserta didik untuk 

membuat kesimpulan atas materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan hari ini 

yaitu tentang luas segitiga dan peserta 

didik dapat menyebutkan contoh lain 

bentuk segitiga dalam kehidupan sehari-

hari. (Intellectual)  

” Jika suatu segitiga, alasnya = . 

tingginya= , maka luasnya ”. 

(Lampiran 2) (slide 10) 

2. Guru memberikan PR. (Lampiran 5) 

3. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

 

Konfirmasi 
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kegiatan pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan. 

4. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai 

wujud syukur karena proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

Guru juga mengucapkan terima kasih atas 

peran aktif semua peserta didik. 

5. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk belajar dengan giat. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa 

dan mengucapkan salam dengan santun. 

 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 

 

 

 

 

Motivasi 

 

Religius dan santun 

I. PENILAIAN 

a. Teknik   :  Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Latihan soal (lampiran 3), Kuis (Lampiran 4), dan 

PR (Lampiran 5). 

c. Tes hasil belajar  : Ada, dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal 

uraian. 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  LCD proyektor, laptop, power point, white board, 

penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1. Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

K.  TINDAK LANJUT 

a. Peserta didik dikatakan berhasil jika tingkat pencapaian 75%  atau lebih. 

b. Memberikan program remidi untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya kurang dari 75%. 
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c. Memberikan program pengayaan untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 75%. 

          

                 Semarang, Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Matematika,    Peneliti 

 

 

Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006   NIM 4101409127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 
 

  

Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Menemukan rumus luas daerah segitiga dengan menggunakan alat 

peraga. 

Ingatkah kamu luas bangun persegi panjang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : kotak menyatakan 1 satuan. 

Perhatikan Gambar 1 ! 

1. Apakah nama bangun datar tersebut ? segitiga 

2. Berapa ukuran alasnya ? (5 satuan) 

p 

l Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L 

ukuran luas, panjang p dan lebar l, maka : 

L = . . . . x . . . . 

 

Gambar 1 Gambar 2 

Gambar 3 

Lampiran 24 
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3. Berapa ukuran tingginya ? ( 4 satuan) 

Perhatikan Gambar 2 ! 

Bandingkan bangun datar pada gambar 1 dan bangun datar pada gambar 2 ! 

1. Apakah kedua bangun tersebut kongruen ? (kongruen) 

2. Apakah ukuran luas kedua bangun tersebut sama ? (sama) 

Perhatikan Gambar 3 ! 

1. Bangun apakah yang terbentuk ? (persegi panjang) 

2. Berapa ukuran panjangnya ? (5 satuan) 

3. Berapa ukuran lebarnya ? (2 satuan) 

4. Apakah luas bangun pada gambar 2 dan bangun pada gambar 3 sama ? 

(sama) 

5. Apakah luas bangun pada gambar 1 dan bangun pada gambar 3 sama ? 

(sama) 

6. Berapa ukuran luasnya? (10 satuan) 

L = 10 satuan luas 

L =  satuan luas 

L = ( ) satuan luas 

 

 

 

 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung luas daerah segitiga  

Kerjakan soal-soal berikut ini! 

1. Jika ukuran tinggi papan berbentuk segitiga adalah 30 cm dan ukuran 

alasnya 25 cm, maka berapakah luas papan tersebut? (Pemahaman 

Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

Jadi, luas papan tersebut adalah 375 cm
2 

Kesimpulan 

Misalkan suatu segitiga dengan alas adalah a,  tinggi adalah t dan L adalah luas 

segitiga maka : 

a  t 
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2. Jika sebuah segitiga mempunyai ukuran alas sama dengan 7 cm dan 

ukuran tinggi sama dengan 10 cm, maka berapa ukuran luas segitiga 

tersebut? (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

Jadi, luas segitiga tersebut adalah 35 cm
2 

3. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 165 cm
2 

dan panjang alasnya 22 

cm. Hitunglah tinggi segitiga tersebut! (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 15 cm. 

4. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas daerah segitiga ACD pada gambar di atas! (Pemahaman 

Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

 

Jadi luas segitiga di atas adalah 32 cm
2
. 

 

 

A B 

C 

D 6 cm 

8 cm 

8 cm 
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Lampiran 2 

SKRIPT POWER PONIT (MEDIA PRESENTASI) LUAS SEGITIGA 

 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

LUAS SEGITIGA

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

MATERI POKOK

 

Slide 1: Materi Pokok 

a. Muncul tulisan “luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Standar Kompetensi”.  

c. Muncul tulisan “6. Memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya” 

d. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

e. Muncul tulisan “Menghitung keliling dan 

luas segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 

2. 

Peserta didik dapat

1.Menemukan rumus luas bangun

segitiga.

2.Menghitung luas bangun segitiga.

 

Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Muncul tulisan “Peserta didik dapat” 

b. Muncul tulisan “1. Menenmukan rumus 

luas bangun segitiga”. 

c. Muncul tulisan “2. Menghitung luas 

bangun segitiga”. 

 

3. 

Model Pembelajaran SAVI

Langkah- langkah dalam pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut.

Somatic : Belajar dengan bergerak dan
berbuat.

Auditory : Belajar dengan berbicara dan
mendengar.

Visual : Belajar dengan mengamati dan
menggambarkan.

Intellectual : Belajar dengan memecahkan
masalah dan berpikir.

 

Slide 3: Model Pembelajaran SAVI 

a. Muncul tulisan “langkah-langkah dalam 

pembelajaran SAVI adalah sebagai 

berikut.”. 

b. Muncul tulisan  

 Somatic  : Belajar dengan bergerak 

dan berbuat. 

 Auditory  : Belajar dengan berbicara 

dan mendengar. 

 Visual  : Belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan. 

 Intellectual : Belajar dengan 

memecahkan masalah dan berpikir 
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4. 

Manfaat layar kapal berbentuk 
segitiga adalah agar kapal mendapat 
dorongan yang besar  dari tiupan 
angin.

 

Slide 4: Segitiga dalam kehidupan sehari-

hari. 

a. Muncul gambar kapal layar. 

b. Muncul tulisan “Manfaat layar kapal 

berbentuk segitiga adalah agar kapal 

mendapat dorongan yang besar dari tiupan 

angin”. 

 

5. 

 

Slide 5: Kesiapan belajar 

a. Muncul tulisan “Sudah siap belajar?”. 

b. Muncul tulisan “LUAS SEGITIGA”. 

 

6. 

PRASYARAT

1.Peserta didik telah
mengetahui luas 
persegi panjang

 

Slide 6: Prasyarat 

a. Muncul tulisan prasyarat. 

b. Muncul logo UNNES. 

c. Muncul tulisan peserta didik telah 

mengetahui luas persegi panjang. 
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7.  

(i) (ii)

l

p

Berbentuk apakah gambar (i)? 

Berbentuk apakah gambar (ii)? 

Perhatikan Gambar di atas!

Lebarnya? 

Panjangnya?

Persegi panjang 

Daerah persegi panjang 

p

l

Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L ukuran luas, panjang 
p dan lebar l, maka

L = p x l

 

Slide 7: Persegi panjang 

a. Muncul gambar persegi panjang dan 

daerah persegi panjang. 

b. Muncul tulisan “Perhatikan gambar di 

atas!” 

c. Muncul tulisan “Berbentuk apakah 

gambar(i)?” 

d. Muncul tulisan “Persegi panjang”. 

e. Muncul tulisan “berbentuk apakah 

gambar(ii)?”. 

f. Muncul tulisan ”daerah persegi panjang”. 

g. Muncul tulisan  “panjangnya?”. 

h. Muncul tulisan ”p”. 

i. Muncul tulisan “lebarnya?”. 

j. Muncul tulisan “l”. 

k. Muncul tulisan “Jika dipunyai suatu 

persegi panjang dengan L ukuran luas, 

panjang p dan lebar l, maka : L = p x l”. 

8. 

Gambar apakah ini? 
Perhatikan gambar atap nya!
Berbentuk apa atap tersebut?
Dapatkah kalian menghitung luasnya?

 

Slide 8: Gambar Gedung Klenteng 

Sampokong 
Merupakan salah satu contoh bentuk segitiga 

(bagian atap) yang ada di kota Semarang. 

a. Muncul tulisan “gambar apakah ini?” 

b. Muncul tulisan “Perhatikan gambar 

atapnya!” 

c. Muncul tulisan “berbentuk apakah atap 

tersebut?” 

d. Muncul tulisan “Dapatkah kalian 

menghitung luasnya?” 

 

9. 

Sebuah petilasan, yaitu bekas tempat 
persinggahan dan pendaratan 
pertama seorang Laksamana 
Tiongkok beragama islam yang 
bernama Cheng Ho. Biasa juga 
disebut dengan gedung batu karena 
bentuknya merupakan sebuah gua 
batu besar  yang terletak pada sebuah 
bukit batu.

 

Slide 9: Cerita Gedung Klenteng 

Sampokong 
Sedikit cerita tentang kisah Laksamana Ceng 

Ho 
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10. 

Gambar 1 Gambar 2

Gambar 3

 

Slide 10: Luas segitiga pendekatan persegi 

panjang 

Gambar alat peraga luas segittiga pendekatan 

persegi panjang. 

 

11. 

Jika suatu segitiga, alasnya = a . tingginya= t , 
maka luasnya L = 

KESIMPULAN 

 

Slide 11: Kesimpulan 

a. Muncul tulisan “Jika suatu segitiga, 

alasnya = . tingginya= , maka 

luasnya ” 

b. Muncul gambar-gambar contoh 

segitiga dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Lampiran 3 

SOAL KUIS 

1. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 

cm dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi syal tersebut 9 cm, tentukan 

luas syal! 

2. Tinggi sebuah segitiga adalah 13 cm dan alasnya cm. Jika luasnya 

, tentukanlah nilai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

  

Lampiran 4 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Hitunglah luas daerah masing-masing segitiga pada gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permukaan sebuah kotak perhiasan berbentuk segitiga. Jika panjang sisi 

kotak tersebut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm dengan tinggi permukaan kotak 2,5 cm. 

Tentukan luas permukaan kotak tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

4 cm 

6 cm 

(i) 

A B 

C 

8 cm 

(ii) 

(iii) (iv) 

D 

F 

P 

E 

R T Q 

R 
U 

6 cm 

8 cm 

12 cm 

4 cm 

16 cm 5 cm 3 cm 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban Soal Kuis 

1. Diketahui: 

Ilustrasi syal dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: Hitung luas syal! 

Jawab : 

Luas syal tersebut adalah 

 

 

 

 

Jadi luas syal tersebut adalah 135cm. 

2. Diketahui:  

L=  

Ditanya: tentukanlah nilai ! 

Jawab : 

 

 

 

30 cm 
A B 

C 

12cm 12cm 

9cm 
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Jadi nilai adalah  . 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban Pekerjaan Rumah 

 

1. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: Luas segitiga di atas! 

Jawab: 

(i)  

 

 

 

(ii)  

 

 

 

(iii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm 

6 cm 

(i) 

A B 

C 

8 cm 

(ii) 

(iii) (iv) 

D 

F 

P 

E 

R T Q 

R 
U 

6 cm 

8 cm 

12 cm 

4 cm 

16 cm 5 cm 3 cm 
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2. Diketahui :  

Ditanya: Luas permukaan kotak! 

Jawab: 

Luas syal tersebut adalah 

 

 

 

 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah  
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Dikembangkan oleh 

 

Dian Mariya 

4101409127 

Jurusan Matematika FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menemukan rumus 

luas segitiga dan menghitung luas dengan rumus. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini ! 

 

 

 
LUAS SEGITIGA 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar di samping merupakan gambar gedung 

Sampokong. Sebuah petilasan, yaitu bekas tempat 

persinggahan dan pendaratan pertama seorang 

Laksamana Tiongkok beragama islam yang 

bernama Cheng Ho. Biasa juga disebut dengan 

gedung batu karena bentuknya merupakan sebuah 

gua batu besar yang terletak pada sebuah bukit 

batu.  

  

 Gambar apakah di samping? Ya, gambar kapal layar. 

Perhatikan layar kapal tersebut! Layar kapal 

berbentuk segitiga. Tahukah kalian manfaat layar 

kapal yang berbentuk segitiga?  

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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Perhatikan gambar segitiga di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN AWAL 

KEGIATAN INTI 

PRASYARAT 

C 

A B D 

E 
F 

Jawablah pertanyaan berikut! 

7. Sebutkan sisi-sisi pada gambar segitiga 

di samping!............................ 

8. Apabila sisi AB sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah . . . . 

9. Apabila sisi BC sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah . . . . 

10. Apabila sisi AC sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah . . . . 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Disebut apakah bangun  pada gambar 1 

dan gambar 2? 

Gambar 1 . . . . . 

Gambar 2 . . . . . 

Panjangnya adalah . . . . 

Lebarnya adalah . . . . 

 

Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L ukuran luas, panjang p dan 

lebar l, maka :                      L = . . . . x . . . . 

 

 

p 

l 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar 1 

Gambar 2 

kegiatan 
1 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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Bangun apakah pada gambar 1 dan gambar 2?  

Gambar 1 ............................................... 

Gambar 2 ............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Gambar 1! 

1. Apakah nama bangun datar tersebut? . . . . 

kegiatan 2 

Gambar 1 Gambar 2 

Gambar 3 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Gambar 2 Gambar 1 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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2. Berapa ukuran alasnya? . . . . 

3. Berapa ukuran tingginya? . . . . 

Perhatikan Gambar 2! 

Bandingkan bangun datar pada gambar 1 dan bangun datar pada gambar 2! 

1. Apakah kedua bangun tersebut kongruen? . . . . 

2. Apakah ukuran luas kedua bangun tersebut sama? . . . . 

Perhatikan Gambar 3! 

1. Bangun apakah yang terbentuk? . . . . 

2. Berapa ukuran panjangnya? . . . . 

3. Berapa ukuran lebarnya? . . . . 

4. Apakah luas bangun pada gambar 2 dan bangun pada gambar 3 sama? . . . . 

5. Apakah luas bangun pada gambar 1 dan bangun pada gambar 3 sama? . . . . 

6. Berapa ukuran luasnya? . . . . 

L = . . . . . . . . . . . satuan luas 

L = ( . . . . . .x .  . . . .) satuan luas 

L = ( . . . . .  . . . .) satuan luas 

 

    

1. Atap gedung Sampokong berbentuk segitiga dengan 

ukuran sisi yang sama panjang 5m dan sisi lainnya 8 

m. Tentukan luas atap gedung Sampokong tersebut! 

Penyelesaian :  

 

 

 

 

Menghitung Luas segitiga 

LKPD Keliling Segitiga 5 
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2. Aziz adalah seorang nelayan, dia ingin membuat 

layar kapal seperti tampak pada gambar di samping 

dengan ukuran alas layar 5m dan tingginya 12m. 

Berapakah luas layar tersebut? 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan suatu segitiga dengan alas adalah a,  tinggi adalah t 

dan L adalah luas segitiga maka : 

. . . .  . . . 

 

 

KEGIATAN PENUTUP 

SIMPULAN 

LKPD Keliling Segitiga 6 
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Dikembangkan oleh 

 

Dian Mariya 

4101409127 

Jurusan Matematika FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menemukan rumus 

luas segitiga dan menghitung luas dengan rumus. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini ! 

 

 

 
LUAS SEGITIGA 

KUNCI LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Gambar apakah di samping? Ya, gambar kapal layar. 

Perhatikan layar kapal tersebut! Layar kapal 

berbentuk segitiga. Tahukah kalian manfaat layar 

kapal yang berbentuk segitiga?  

 

Gambar di samping merupakan gambar gedung 

Sampokong. Sebuah petilasan, yaitu bekas tempat 

persinggahan dan pendaratan pertama seorang 

Laksamana Tiongkok beragama islam yang 

bernama Cheng Ho. Biasa juga disebut dengan 

gedung batu karena bentuknya merupakan sebuah 

gua batu besar yang terletak pada sebuah bukit 

batu.  

  

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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Perhatikan gambar segitiga di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN AWAL 

KEGIATAN INTI 

PRASYARAT 

C 

A B D 

E 
F 

Jawablah pertanyaan berikut! 

11. Sebutkan sisi-sisi pada gambar segitiga 

di samping! Sisi AB, sisi BC, sisi AC 

12. Apabila sisi AB sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah CD 

13. Apabila sisi BC sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah AE 

14. Apabila sisi AC sebagai alas segitiga 

ABC, maka tinggi segitiga adalah FB 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Disebut apakah bangun  pada gambar 1 

dan gambar 2? 

Gambar 1. Persegi panjang 

Gambar 2. Daerah persegi panjang 

Panjangnya adalah p 

Lebarnya adalah l 

 

Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L ukuran luas, panjang p dan 

lebar l, maka :               L = p x l 

 

 

p 

l 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar 1 

Gambar 2 

kegiatan 
1 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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Bangun apakah pada gambar 1 dan gambar 2?  

Gambar 1. Segitiga 

Gambar 2. Daerah segitiga 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Gambar 1! 

1. Apakah nama bangun datar tersebut? segitiga 

2. Berapa ukuran alasnya? (5 satuan) 

kegiatan 2 

Gambar 1 Gambar 2 

Gambar 3 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Gambar 2 Gambar 1 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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3. Berapa ukuran tingginya? ( 4 satuan) 

Perhatikan Gambar 2! 

Bandingkan bangun datar pada gambar 1 dan bangun datar pada gambar 2! 

1. Apakah kedua bangun tersebut kongruen? (kongruen) 

2. Apakah ukuran luas kedua bangun tersebut sama? (sama) 

Perhatikan Gambar 3! 

1. Bangun apakah yang terbentuk? (persegi panjang) 

2. Berapa ukuran panjangnya? (5 satuan) 

3. Berapa ukuran lebarnya? (2 satuan) 

4. Apakah luas bangun pada gambar 2 dan bangun pada gambar 3 sama? (sama) 

5. Apakah luas bangun pada gambar 1 dan bangun pada gambar 3 sama? (sama) 

6. Berapa ukuran luasnya? (10 satuan) 

L = 10 satuan luas 

L =  satuan luas 

L = ( ) satuan luas 

 

    

1. Atap gedung Sampokong berbentuk segitiga 

dengan ukuran sisi yang sama panjang 5m dan 

sisi lainnya 8 m. Tentukan luas atap gedung 

Sampokong tersebut! 

Penyelesaian : 

a = 8 m 

 

   

 

 

Menggunakan rumus luas segitiga untuk menyelesaikan masalah 

LKPD Keliling Segitiga 5 
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Jadi, luas atap gedung Sampokong adalah 12 m
2
 

 

2. Aziz adalah seorang nelayan, dia ingin membuat 

layar kapal seperti tampak pada gambar di samping 

dengan ukuran alas layar 5m dan tingginya 12m. 

Berapakah luas layar tersebut? 

Penyelesaian : 

a = 5m 

t = 13 m 

 

Jadi, luas layar kapal adalah 30 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan suatu segitiga dengan alas adalah a,  tinggi adalah t 

dan L adalah luas segitiga maka : 

a  t 

 

 

KEGIATAN PENUTUP 

SIMPULAN 

LKPD Keliling Segitiga 6 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Menemukan rumus luas daerah segitiga dengan menggunakan alat peraga. 

Ingatkah kamu luas bangun persegi panjang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : kotak menyatakan 1 satuan. 

Perhatikan Gambar 1 ! 

1. Apakah nama bangun datar tersebut ? segitiga 

2. Berapa ukuran alasnya ? (5 satuan) 

3. Berapa ukuran tingginya ? ( 4 satuan) 

 

p 

l Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L 

ukuran luas, panjang p dan lebar l, maka : 

L = . . . . x . . . . 

 

Gambar 1 Gambar 2 

Gambar 3 
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Perhatikan Gambar 2 ! 

Bandingkan bangun datar pada gambar 1 dan bangun datar pada gambar 2 ! 

3. Apakah kedua bangun tersebut kongruen ? (kongruen) 

4. Apakah ukuran luas kedua bangun tersebut sama ? (sama) 

Perhatikan Gambar 3 ! 

7. Bangun apakah yang terbentuk ? (persegi panjang) 

8. Berapa ukuran panjangnya ? (5 satuan) 

9. Berapa ukuran lebarnya ? (2 satuan) 

10. Apakah luas bangun pada gambar 2 dan bangun pada gambar 3 sama ? (sama) 

11. Apakah luas bangun pada gambar 1 dan bangun pada gambar 3 sama ? (sama) 

12. Berapa ukuran luasnya? (10 satuan) 

L = 10 satuan luas 

L =  satuan luas 

L = ( ) satuan luas 

 

 

 

 

 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung luas daerah segitiga  

Kerjakan soal-soal berikut ini! 

1. Jika ukuran tinggi papan berbentuk segitiga adalah 30 cm dan ukuran alasnya 25 

cm, maka berapakah luas papan tersebut? (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

Jadi, luas papan tersebut adalah 375 cm
2 

 

Kesimpulan 

Misalkan suatu segitiga dengan alas adalah a,  tinggi adalah t dan L adalah luas 

segitiga maka : 

a  t 
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2. Jika sebuah segitiga mempunyai ukuran alas sama dengan 7 cm dan ukuran tinggi 

sama dengan 10 cm, maka berapa ukuran luas segitiga tersebut? (Pemahaman 

Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

Jadi, luas segitiga tersebut adalah 35 cm
2 

3. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 165 cm
2 

dan panjang alasnya 22 cm. 

Hitunglah tinggi segitiga tersebut! (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 15 cm. 

4. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas daerah segitiga ACD pada gambar di atas! (Pemahaman Konsep) 

Penyelesaian : 

 

 

 

Jadi luas segitiga di atas adalah 32 cm
2
. 

A B 

C 

D 6 cm 

8 cm 

8 cm 
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Lampiran 2 

SKRIPT POWER PONIT (MEDIA PRESENTASI) LUAS SEGITIGA 

 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

LUAS SEGITIGA

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

MATERI POKOK

 

Slide 1: Materi Pokok 

a. Muncul tulisan “luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Standar Kompetensi”.  

c. Muncul tulisan “6. Memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya” 

d. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

e. Muncul tulisan “Menghitung keliling dan 

luas segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 

2. 

Peserta didik dapat

1.Menemukan rumus luas bangun

segitiga.

2.Menghitung luas bangun segitiga.

 

Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Muncul tulisan “Peserta didik dapat” 

b. Muncul tulisan “1. Menenmukan rumus 

luas bangun segitiga”. 

c. Muncul tulisan “2. Menghitung luas 

bangun segitiga”. 

 

3. 

Manfaat layar kapal berbentuk 
segitiga adalah agar kapal mendapat 
dorongan yang besar  dari tiupan 
angin.

 

Slide 3: Segitiga dalam kehidupan sehari-

hari. 

a. Muncul gambar kapal layar. 

b. Muncul tulisan “Manfaat layar kapal 

berbentuk segitiga adalah agar kapal 

mendapat dorongan yang besar dari tiupan 

angin”. 
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4. 

 

Slide 4: Kesiapan belajar 

a. Muncul tulisan “Sudah siap belajar?”. 

b. Muncul tulisan “LUAS SEGITIGA”. 

 

5. 

PRASYARAT

1.Peserta didik telah
mengetahui luas 
persegi panjang

 

Slide 5: Prasyarat 

a. Muncul tulisan prasyarat. 

b. Muncul logo UNNES. 

c. Muncul tulisan peserta didik telah 

mengetahui luas persegi panjang. 

 

6.  

(i) (ii)

l

p

Berbentuk apakah gambar (i)? 

Berbentuk apakah gambar (ii)? 

Perhatikan Gambar di atas!

Lebarnya? 

Panjangnya?

Persegi panjang 

Daerah persegi panjang 

p

l

Jika dipunyai suatu persegi panjang dengan L ukuran luas, panjang 
p dan lebar l, maka

L = p x l

 

Slide 6: Persegi panjang 

a. Muncul gambar persegi panjang dan 

daerah persegi panjang. 

b. Muncul tulisan “Perhatikan gambar di 

atas!” 

c. Muncul tulisan “Berbentuk apakah 

gambar(i)?” 

d. Muncul tulisan “Persegi panjang”. 

e. Muncul tulisan “berbentuk apakah 

gambar(ii)?”. 

f. Muncul tulisan ”daerah persegi panjang”. 

g. Muncul tulisan  “panjangnya?”. 

h. Muncul tulisan ”p”. 

i. Muncul tulisan “lebarnya?”. 

j. Muncul tulisan “l”. 

k. Muncul tulisan “Jika dipunyai suatu 

persegi panjang dengan L ukuran luas, 

panjang p dan lebar l, maka : L = p x l”. 
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7. 

Gambar apakah ini? 
Perhatikan gambar atap nya!
Berbentuk apa atap tersebut?
Dapatkah kalian menghitung luasnya?

 

Slide 7: Gambar Gedung Klenteng 

Sampokong 
Merupakan salah satu contoh bentuk segitiga 

(bagian atap) yang ada di kota Semarang. 

a. Muncul tulisan “gambar apakah ini?” 

b. Muncul tulisan “Perhatikan gambar 

atapnya!” 

c. Muncul tulisan “berbentuk apakah atap 

tersebut?” 

d. Muncul tulisan “Dapatkah kalian 

menghitung luasnya?” 

 

8. 

Sebuah petilasan, yaitu bekas tempat 
persinggahan dan pendaratan 
pertama seorang Laksamana 
Tiongkok beragama islam yang 
bernama Cheng Ho. Biasa juga 
disebut dengan gedung batu karena 
bentuknya merupakan sebuah gua 
batu besar  yang terletak pada sebuah 
bukit batu.

 

Slide 8: Cerita Gedung Klenteng 

Sampokong 
Sedikit cerita tentang kisah Laksamana Ceng 

Ho 

 

9. 

Gambar 1 Gambar 2

Gambar 3

 

Slide 9: Luas segitiga pendekatan persegi 

panjang 

Gambar alat peraga luas segittiga pendekatan 

persegi panjang. 
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10. 

Jika suatu segitiga, alasnya = a . tingginya= t , 
maka luasnya L = 

KESIMPULAN 

 

Slide 10: Kesimpulan 

a. Muncul tulisan “Jika suatu segitiga, 

alasnya = . tingginya= , maka 

luasnya ” 

b. Muncul gambar-gambar contoh 

segitiga dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Lampiran 3 

LATIHAN SOAL 

1. Atap gedung Sampokong berbentuk 

segitiga dengan ukuran sisi yang sama 

panjang 5 m dan sisi lainnya 8 m. 

Tentukan luas atap gedung Sampokong 

tersebut!  

2. Aziz adalah seorang nelayan, dia ingin 

membuat layar kapal seperti tampak 

pada gambar di samping dengan 

ukuran alas layar 5 m dan tingginya 12 

m. Berapakah luas layar tersebut? 
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Lampiran 4 

SOAL KUIS 

1. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 

cm dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi syal tersebut 9 cm, tentukan 

luas syal! 

2. Tinggi sebuah segitiga adalah 13 cm dan alasnya cm. Jika luasnya 

, tentukanlah nilai ! 
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Lampiran 5 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

1. Hitunglah luas daerah masing-masing segitiga pada gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permukaan sebuah kotak perhiasan berbentuk segitiga. Jika panjang sisi 

kotak tersebut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm dengan tinggi permukaan kotak 2,5 cm. 

Tentukan luas permukaan kotak tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

4 cm 

6 cm 

(i) 

A B 

C 

8 cm 

(ii) 

(iii) (iv) 

D 

F 

P 

E 

R T Q 

R 
U 

6 cm 

8 cm 

12 cm 

4 cm 

16 cm 5 cm 3 cm 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban Latihan Soal 

 

1. Diketahui : Atap gedung Sampokong berbentuk segitiga. 

ukuran sisi yang sama panjang 5m dan sisi lainnya 8 m. 

Ditanya : Tentukan luas atap gedung Sampokong tersebut! 

Jawab : 

a = 8 m 

 

   

Jadi, luas atap gedung Sampokong adalah 12 m
2 

2. Diketahui : layar dengan ukuran alas layar 5 m dan tingginya 12 m. 

Ditanya : Berapakah luas layar tersebut? 

Jawab : 

a = 5 m 

t = 13 m 

 

Jadi, luas layar kapal adalah 30 m
2
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Lampiran 7 

Kunci Jawaban Soal Kuis 

1.   Diketahui: 

Ilustrasi syal dengan gambar segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: Hitung luas syal! 

Jawab : 

Luas syal tersebut adalah 

 

 

 

 
Jadi luas syal tersebut adalah 135 cm. 

2. Diketahui:  

L=  

Ditanya: tentukanlah nilai ! 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi nilai adalah  . 

30 cm 
A B 

C 

12cm 12cm 

9cm 
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Lampiran 8 

Kunci Jawaban Pekerjaan Rumah 

 

1. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: Luas segitiga di atas! 

Jawab: 

(iii)  

 

 

 

(iv)  

 

 

 

(iii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm 

6 cm 

(i) 

A B 

C 

8 cm 

(ii) 

(iii) (iv) 

D 

F 

P 

E 

R T Q 

R 
U 

6 cm 

8 cm 

12 cm 

4 cm 

16 cm 5 cm 3 cm 
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2. Diketahui :  

Ditanya: Luas permukaan kotak! 

Jawab: 

Luas syal tersebut adalah 

 

 

 

 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah  
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 4 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Luas 

segitiga 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Kegiatan Pendahuluan 

Peserta didik diberi pengalaman belajar 

tentang menggunakan rumus luas segitiga 

untuk memecahkan masalah dengan 

langkah polya melalui model pembelajaran 

Somatic Auditory Visual Intelectual 

(SAVI) berbantuan power point. 

Kegiatan Inti 
Guru memberikan apersepsi. Peserta didik 

dibimbing untuk menyelesaikan masalah  

luas segitiga dalam pemecahan masalah  

dengan bantuan power point dan metode 

tanya jawab. Guru membagi peserta didik 

dalam 8 kelompok heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Guru 

memberikan soal melalui LKPD tentang 

luas segitiga. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas 

bangun segitiga 

dalam pemecahan 

masalah  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. Perhatikan 

gambar di 

bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas 

daerah segitiga 

ACD pada gambar 

di atas. 

2. Pak Dida ingin 

menanam rumput 

pada bekas kebun 

bunganya. Kebun 

1 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

A 

B 

C D 

5 

c

m 

12 

cm 

14 

cm 

Lampiran 25 
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sebagai nilai 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. 

bunga itu 

berbentuk 

segitiga siku-siku 

dengan ukuran 

alas 6 m dan 

tinggi 8 m. Harga 

bibit rumput Rp 

25.000,00 per m
2
. 

Tentukan besar 

uang yang harus 

dikeluarkan pak 

Dida! 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

 

Alat: 

 LCD 

proyektor 

 Power point 

 LKPD 

 Laptop 

  White 

board dan 

spidol. 

 

Semarang,     Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

              Drs.H.Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN 4 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi   : Luas Segitiga 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. INDIKATOR 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

segitiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran SAVI dengan bantuan power point dan LKPD 

diharapkan peserta didik dapat. 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

segitiga. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Rumus Luas Segitiga (Lampiran 1) 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

G.  METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 Metode                           : ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

 Model pembelajaran  : Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 

berbantuan power point. 
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Langkah pokok: 

1. Somatic  : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 

2. Auditory  : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visual  : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

4. Intellectual : Belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut 

Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi anak-

anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran 

peserta didik untuk mengecek kedisplinan 

peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, alat 

tulis, dan buku pelajaran matematika kelas VII) 

dan membersihkan papan tulis jika belum 

dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, dan 

LKPD. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

Informasi, 

komunikatif 
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komunikatif. (lampiran 2) (slide 1 dan 2) 

8. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan, yaitu model 

pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) berbantuan power point. 

(Lampiran 2) (slide 3)  

9. Guru menginformasikan langkah pengerjaan 

soal dengan Polya. (Lampiran 2) (slide 4) 

10. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan menjelaskan pentingnya 

mempelajari materi luas segitiga karena soal 

tentang segitiga sering masuk Ujian Nasional.  

11. Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta 

didik secara lisan dengan mengucapkan 

”Sudah siap belajar?Mari kita belajar luas 

segitiga dalam pemecahan masalah”. 

(Lampiran 2 slide 5) 

12. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru melakukan apersepsi 

untuk menggali pengetahuan prasyarat untuk 

dapat menyelesaikan masalah luas segitiga 

dalam kehidupan sehari-hari melalui tanya 

jawab. (Auditory, Intellectual)  (Lampiran 2) 

(slide 7) 

a. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta 

didik. 

“Masih ingat apa rumus luas 

segitiga?”(masih). 

“Apakah rumus segitiga itu?”( ) 

 

 

Informasi, 

tertib 

 

 

 

Informasi 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Semangat, 

 

 

 

Eksplorasi,  

Interaktif, 

Menyenangkan 
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5 menit 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

mempersiapkan materi tentang soal luas segitiga 

aspek pemecahan masalah yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. (Somatic) 

2. Melalui kegiatan eksplorasi (Auditory) pada 

prasyarat tentang rumus luas segitiga guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah. ( Intellectual) 

 

Eksplorasi,  

 

 

 

Eksplorasi, 

mandiri, dan 

berpikir logis 

15 menit 3. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

materi (Lampiran 1) dan menyampaikan 

(Auditory) permasalahan mengenai luas segitiga 

melalui contoh permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. (Intellectual) (Lampiran 

2) (slide 6). 

a. Perhatikan gambar Masjid Agung Demak! 

Atap Masjid berbentuk segitiga. Bagaimana 

kalian menghitung luasnya? 

 

 

 

 

 

 

“Guru menjelaskan sejarah Masjid Agung Demak” 

Eksplorasi 

 

30 menit 4. Melalui kegiatan eksplorasi, guru memberi 

kesempatan pada peserta didik dengan aktif 

untuk bertanya tentang materi luas segitiga 

dalam pemecahan masalah. (Auditory) 

5. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

Eksplorasi, 

Aktif 

 

 

Elaborasi, 
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peserta didik untuk membaginya ke dalam 8 

kelompok heterogen untuk bekerja sama, setiap 

kelompok terdiri dari 4 peserta didik, tempat 

duduk didesain melingkari meja. (Somatic) 

6. Dengan tertib, peserta didik bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing. 

7. Guru dengan bantuan peserta didik (Somatic) 

membagikan LKPD yang berisi latihan soal 

pemecahan masalah luas segitiga. 

8. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

untuk berdiskusi dan bekerjasama dengan 

kelompoknya. (Auditory) 

9. Melalui kegiatan elaborasi guru meminta peserta 

didik bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan 

yang ada pada LKPD dengan penuh tanggung 

jawab sehingga semua anggota kelompok 

paham. (Intellectual) 

10. Melalui kegiatan elaborasi, guru meminta 

beberapa peserta didik maju ke depan kelas 

untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya. 

(Somatic) 

11. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membagikan 

kunci jawaban LKPD agar peserta didik dapat 

mengecek pekerjaannya sendiri. 

Informasi, 

kerjasama 

 

 

Tertib 

 

 

 

 

Informasi, 

kerjasama,  

 

Elaborasi, 

kerjasama, 

kerja keras, 

dan tanggung 

jawab 

 

Elaborasi, 

Percaya diri 

 

 

Konfirmasi 

10 menit 12. Melalui kegiatan konfirmasi, guru memberikan 

tes untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menangkap materi secara individu dengan 

mandiri. (Intellectual) (Lampiran 3) 

13. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Konfirmasi, 

Jujur, 

Mandiri, 

 

Tanggung 

jawab 
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10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru membuat simpulan 

tentang materi yang dipelajari yaitu 

menyelesaikan masalah keliling segitiga dengan 

langkah polya. 

a. Memahami masalah 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

c. Melaksanakan pemecahan 

d. Melihat kembali 

2. Guru memberikan PR. (lampiran 4) 

3. Melalui kegiatan konfirmasi, guru melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

4. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai wujud 

syukur karena proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Guru juga mengucapkan 

terima kasih atas peran aktif semua peserta 

didik. 

5. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk belajar dengan giat. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

mengucapkan salam dengan santun. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Konfirmasi 

 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 

 

 

 

 

Motivasi 

 

Religius dan 

santun 

 

I. PENILAIAN  

1. Teknik          : Tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : Latihan soal yang dikemas dalam LKPD   

dan PR (lampiran 4). 

3. Tes hasil belajar : Ada, dilakukan secara tertulis melalui tes bentuk  

uraian (Lampiran 3) 
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J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media/ Alat  : LCD proyektor, laptop, power point, LKPD, white board, 

penggaris, dan spidol. 

2. Sumber Belajar :  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP 

Kelas 1.Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS 

kelas VII. Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

 

Semarang, Februari 2013 

Guru Matematika,          Peneliti, 

 

 

Tri Djoko Irianto          Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006         NIM 4101409127 
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PENGGALAN SILABUS  
KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 4 
 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas  : VII  

Semester  : II 

Materi  :  Segitiga 

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 daerah 

segitiga serta 

menggunakan 

dalam 

pemecahan 

masalah.. 

Luas 

Segitiga 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang digunakan. 

Melalui kegiatan eksplorasi, guru 

menyampaikan apersepsi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan apersepsi. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang 

menyelesaikan soal luas segitiga dalam 

pemecahan masalah dengan langkah polya 

berbantuan power point. Peserta didik 

diberi latihan soal. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal kuis dan dikumpulkan 

sebagai nilai individu. 

Pembelajaran dianggap 

berhasil jika setelah 

melakukan kegiatan 

ini, peserta didik dapat: 

1. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas 

bangun segitiga 

dalam pemecahan 

masalah  

 

tes 

tertulis 

Uraian 1. gambar di bawah 

ini! 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas 

daerah segitiga 

ACD pada gambar 

di atas. 

2. Pak Dida ingin 

menanam rumput 

pada bekas kebun 

bunganya. Kebun 

bunga itu 

2 x 40 

menit. 

Sumber: 

 Sugijono 

dan 

M.Cholik 

Adinawan, 

2000. 

Matematika 

Untuk SLTP 

Kelas 

1.Jakarta:Erl

angga 

 Wagiyo, 

A.2008. 

Pegangan 

Belajar 

Matematika 

1 Untuk 

SMP/MTS 

kelas VII. 

 

Lampiran 26 

A 

B 

C D 

5 

c

m 

12 

cm 

14 

cm 
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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. 

berbentuk 

segitiga siku-siku 

dengan ukuran 

alas 6 m dan 

tinggi 8 m. Harga 

bibit rumput Rp 

25.000,00 per m
2
. 

Tentukan besar 

uang yang harus 

dikeluarkan pak 

Dida! 

 

Jakarta:Depa

temen 

Pendidikan 

Nasional. 
. 

Alat: 

  White 

board dan 

spidol 

 LCD 

 Laptop 

 Penggaris 

 Power point 

 

Semarang,  Februari 2013 

         Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran Matematika,   Peneliti, 

             Kepala Sekolah, 

 

 

 

              Drs. H. Nusantara, M.M    Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

                             NIP. 19601010 198803 1 015   NIP. 19621016 198503 1 006   NIM. 4101409127 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL  

PERTEMUAN 4 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi  : Luas Segitiga 

A. STANDAR KOMPETENSI:   

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR :  

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

  menggunakannya dalam pemecahaan masalah. 

C. ALOKASI WAKTU : 2 x 40 menit 

D. INDIKATOR 

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

segitiga. 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

menghitung luas bangun segitiga. 

F. MATERI AJAR 

Rumus Luas Segitiga (Lampiran 1) 

G. METODE  PEMBELAJARAN 

Pada pembelajaran ini model pembelajaran yang digunakan adalah model 

ekspositori. Model pembelajaran ekspository adalah model pembelajaran yang 

digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan 

konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan 

masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan siswa. 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

Karakteristik 

Pembelajaran 

Menurut Standar 

Proses 

10 menit 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dengan disiplin datang tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dengan santun. 

“Assalamu’alaikum wr wb, selamat pagi 

anak-anak?” 

3. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa sebelum pembelajaran dimulai. 

4. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran 

peserta didik untuk mengecek kedisplinan 

peserta didik. 

5. Peserta didik dengan mandiri diminta 

menyiapkan alat-alat belajar (buku tulis, alat 

tulis, dan buku pelajaran matematika kelas 

VII) dan membersihkan papan tulis jika 

belum dibersihkan. 

6. Guru mempersiapkan  laptop, power point, 

alat peraga luas segitiga, dan latihan soal. 

7. Guru menyampaikan materi, tujuan 

pembelajaran, dan  indikator  yang akan 

dicapai pada pembelajaran hari ini dengan 

komunikatif. (lampiran 2) (slide 1 dan 2) 

8. Guru menginformasikan langkah 

pengerjaan soal dengan Polya. (Lampiran 

2) (slide 3) 

9. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan menjelaskan pentingnya 

mempelajari materi luas segitiga karena 

soal tentang segitiga sering masuk Ujian 

 

Disiplin 

Santun 

 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi, komunikatif 

 

 

 

Informasi 

 

Motivasi 
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Nasional.  

10. Guru  menanyakan kesiapan belajar peserta 

didik secara lisan dengan mengucapkan 

”Sudah siap belajar?Mari kita belajar luas 

segitiga dalam pemecahan masalah”. 

(Lampiran 2 slide 4) 

11. Melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru melakukan 

apersepsi untuk menggali pengetahuan 

prasyarat untuk dapat menyelesaikan 

masalah luas segitiga dalam kehidupan 

sehari-hari melalui tanya jawab. 

(Lampiran 2) (slide 6) 

a. Guru memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik. 

“Masih ingat apa rumus luas 

segitiga?”(masih). 

“Apakah rumus segitiga 

itu?”( ) 

 

 

 

Semangat 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

Rasa ingin tahu 

Interaktif 

Menyenangkan 

 

5 menit 

 

 

Kegiatan Inti  

1. Melalui kegiatan eksplorasi, guru  

memastikan bahwa peserta didik sudah 

mempelajari materinya dirumah dengan 

tanya jawab pada apersepsi. 

 

Eksplorasi 

Disiplin 

 

15 menit 2. Melalui kegiatan eksplorasi, guru menyajikan 

materi (Lampiran 1) dan menyampaikan 

permasalahan mengenai luas segitiga melalui 

contoh permasalahan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. (Lampiran 2) (slide 5) 

a. Perhatikan gambar Masjid Agung 

Demak! Atap Masjid berbentuk segitiga. 

Bagaimana kalian menghitung luasnya? 

 

Eksplorasi. 
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“Guru menjelaskan sejarah Masjid Agung 

Demak” 

10 menit 

 

 

3. Melalui kegiatan elaborasi, guru memberikan 

contoh soal luas segitiga dalam pemecahan 

masalah.  

(Lampiran 1) 

Elaborasi.. 

 

10 menit 

 

 

4. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan soal latihan untuk dikerjakan 

peserta didik. (Lampiran 3) 

Konfirmasi 

Jujur 

 

10 menit 

 

5. Melalui kegiatan konfirmasi, guru membahas 

soal latihan yang diberikan. 

Konfirmasi 

10 menit 

 

6. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

memberikan tes untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menangkap 

materi secara individu. (Lampiran 4) 

Konfirmasi 

Jujur 

5 menit 7. Hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

sebagai nilai individual. 

Tanggung jawab 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Melalui kegiatan konfirmasi, peserta didik 

dengan bimbingan guru membuat simpulan 

tentang materi yang dipelajari yaitu 

menyelesaikan masalah keliling segitiga 

dengan langkah polya. 

a. Memahami masalah 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

c. Melaksanakan pemecahan 

d. Melihat kembali 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  
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2. Guru memberikan PR. (Lampiran 5) 

3. Melalui kegiatan konfirmasi, guru 

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan. 

4. Guru membimbing peserta didik dengan 

berterima kasih kepada Tuhan sebagai 

wujud syukur karena proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar. Guru 

juga mengucapkan terima kasih atas peran 

aktif semua peserta didik. 

5. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk belajar dengan giat. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

mengucapkan salam dengan santun. 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Bersyukur dan 

berterima kasih 

 

 

 

 

Motivasi 

 

Religius dan santun 

 

I. PENILAIAN 

a. Teknik   :  Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Latihan soal (lampiran 3), dan PR (Lampiran 5). 

c. Tes hasil belajar  : Ada, dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal uraian. 

(Lampiran 4) 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  LCD proyektor, laptop, power point, white board, penggaris, 

dan spidol. 

2. Sumber Belajar  

a. Sugijono dan M.Cholik Adinawan, 2000. Matematika Untuk SLTP Kelas 1. 

Jakarta:Erlangga 

b. Wagiyo, A.2008. Pegangan Belajar Matematika 1 Untuk SMP/MTS kelas VII. 

Jakarta:Depatemen Pendidikan Nasional. 

K.  TINDAK LANJUT 

a. Peserta didik dikatakan berhasil jika tingkat pencapaian 75%  atau lebih. 
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b. Memberikan program remidi untuk peserta didik yang tingkat pencapaiannya 

kurang dari 75%. 

c. Memberikan program pengayaan untuk peserta didik yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 75%. 

          

                 Semarang, Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Matematika,    Peneliti 

 

 

Tri Djoko Irianto    Dian Mariya 

NIP. 19621016 198503 1 006   NIM 4101409127 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Luas Segitiga 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

(i)      (ii) 

Dari gambar (i) diketahui bahwa : 

Luas daerah segitiga ABC =  

Pada gambar (ii), diketahui bahwa : 

Luas daerah segitiga KLO   

 

 

 

 

Pada gambar segitiga ABC, adalahalas dan adalah garis tinggi yang 

sekawan dengan garis .Sedangkan pada segitiga KLO,  adalah alas dan 

 adalah garis tinggi yang sekawan dengan alas . 

”Secara umum luas segitiga dengan panjang alas a dan tingggi t adalah  

”  

 

 

 

A B 

C D 

K L 

N M O 

P 
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Contoh soal luas segitiga aspek pemecahan masalah 

 

3.  

 

 

 

Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan BC = 5 cm, tentukan luas segitiga 

ABC dan panjang AD! 

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : segitiga dengan , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan  

BC = 5 cm  

Ditanya    : tentukan luas segitiga ABC dan panjang AD! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari luas  dengan menentukan  dan  (diketahui dari 

siku-siku di ) 

Mencari panjang  dengan memisalkan  sisi  sebagai alas sehingga sisi  

menjadi tinggi  dengan mensubstitusikan ke rumus luas segitiga. 

c.   Melaksanakan perencanaan 

Apabila AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB  

 

 

 

Apabila BC sebagai alas, maka tingginya adalah AD 

 

 

 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 
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d. Melihat kembali 

Jadi luas segitiga ABC adalah 6 cm
2 
dan AD adalah  cm 

4. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Hitung: Luas bangun ABCD 

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : AB = 14 cm, DE = 9 cm, CD =24 cm 

Ditanya    : hitung luas bangun ABCD 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari luas segitiga ABD. 

Mencari luas segitiga BCD. 

Luas bangun ABCD  

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas segitiga ABD 

 

Luas segitiga BCD 

 

Luas bangun ABCD  

d. Melihat kembali 

Jadi, luas bangun ABCD adalah 171 cm
2 

 

 

A B 

C D 

E 14 cm 

24 cm 

9 

cm 
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Lampiran 2 

SKRIPT CD INTERAKTIF LUAS SEGITIGA 

 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

LUAS SEGITIGA

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

MATERI POKOK

 

Slide 1: Materi Pokok 

a. Muncul tulisan “luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Standar Kompetensi”.  

c. Muncul tulisan “6. Memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya” 

d. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

Muncul tulisan “Menghitung keliling 

dan luas segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 

2. 

Peserta didik dapat

1.Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan menghitung luas

bangun segitiga.

 

Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Muncul tulisan “Peserta didik dapat”. 

b. Muncul tulisan” 1. Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

menghitung luas bangun segitiga”. 

3. 

Model Pembelajaran SAVI

Langkah- langkah dalam pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut.

Somatic : Belajar dengan bergerak dan
berbuat.

Auditory : Belajar dengan berbicara dan
mendengar.

Visual : Belajar dengan mengamati dan
menggambarkan.

Intellectual : Belajar dengan memecahkan
masalah dan berpikir.

 

Slide 3: Model Pembelajaran SAVI 

a. Muncul tulisan “langkah-langkah dalam 

pembelajaran SAVI adalah sebagai 

berikut.”. 

b. Muncul tulisan  

 Somatic  : Belajar dengan bergerak 

dan berbuat. 

 Auditory  : Belajar dengan berbicara 

dan mendengar. 

 Visual  : Belajar dengan mengamati 

dan menggambarkan. 

 Intellectual : Belajar dengan 

memecahkan masalah dan berpikir. 
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4. 

Langkah- langkah penyelesaian masalah 

dengan Polya

a. Memahami masalah

b. Merencanakan pemecahan masalah

c. Melaksanakan perencanaan

d. Melihat kembali

 

Slide 4: Langkah-langkah penyelesaian 

masalah dengan Polya 

a. Memahami masalah. 

b. Merencanakan pemecahan masalah. 

c. Melaksanakan perencanaan. 

d. Melihat kembali 

 

5. 

 

Slide 5: Motivasi 

a. Muncul gambar “ Anak sedang membaca 

buku”. 

b. Muncul tulisan “Sudah siap belajar?” 

c. Muncul tulisan “Luas segitiga“ 

 

6. 

 

Slide 6: Segitiga dalam kehidupan sehari-

hari 

a. Muncul gambar “Masjid Agung Demak”. 

b. Muncul tulisan “Gambar Masjid Agung 

Demak. Masjid Agung Demak berdiri 

tahun 1477 yang dibangun oleh wali 

songo merupakan peninggalan kerajaan 

islam tertua di Jawa Tengah yaitu 

Kerajaan Demak. Kerajaan yang berdiri 

tahun 1475 didirikan oleh Raden Patah.” 
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7. 

PRASYARAT

1.Peserta didik telah
mengetahui rumus luas 
segitiga

Jika suatu segitiga, alasnya = a,
tingginya= t , 
maka luasnya L = ½ x a x t

 

Slide 7: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui rumus luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan ” Jika suatu segitiga, 

alasnya = . tingginya= , maka luasnya 

”. 
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Lampiran 3 

SOAL TES AKHIR  

  

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas daerah segitiga ACD pada gambar di atas! 

2. Pak Dida ingin menanam rumput 

pada bekas kebun bunganya. Kebun 

bunga itu berbentuk segitiga siku-siku 

dengan ukuran alas 6 m dan tinggi 8 

m. Harga bibit rumput Rp 25.000,00 

per m
2
. Tentukan besar uang yang 

harus dikeluarkan pak Dida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 
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Lampiran 4 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Sebuah rumah mempunyai bentuk yang 

sangat unik seperti pada gambar di 

samping. Salah satu ventilasinya 

berbentuk segitiga siku-siku. Jika 

diketahui alas segitiga 5 m, dan ukuran 

sisi miring ventilasi 13 m. Hitung luas 

ventilasi tersebut! 

2. Empat sisi atap dari sebuah masjid di SMP 

Negeri 1 Semarang berbentuk segitiga 

sama sisi dengan ukuran yang sama. Jika 

ukuran alasnya adalah 5 m dan tinggi 4 m, 

sedangkan setiap 1 m
2
 dibutuhkan 16 

genting termasuk bagian yang terpotong, 

berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh atap? 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR  

No Kunci Jawaban Skor 

1. a. Memahami Masalah 

Diketahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang alas = 14 cm 

Tinggi  =  12 cm 

Ditanya : Luas segitiga ACD ? 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

    Rumus Luas Segitiga 

 
c. Melaksanakan Perencanaan 

 Luas segitiga ACD adalah 

 

 

 

 
d. Melihat Kembali 

Jadi, luas segitiga ACD adalah 84 cm
2
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

2. a. Memahami Masalah 

Diketahui : Pak Dida ingin menanam rumput pada bekas kebun 

bunganya. 

a = 6 m, dan t = 8 m. 

Setiap 1m
2
 membutuhkan biaya Rp 25.000,00 

 

2 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 
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untuk penanaman rumput 

Ditanya: tentukan besar uang  yang harus dikeluarkan Pak 

Dida!  

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

Luas taman = luas segitiga =  

Besarnya uang = biaya  luas taman 

c. Melaksanakan Perencanaan 

Luas taman =  

Setiap 1 m
2
 dibutuhkan biaya Rp 25.000,00 untuk 

penanaman rumput, maka 

Besarnya uang yang Pak Dida keluarkan 

                            = 25000   

d. Melihat Kembali 

Jadi, besar uang yang harus dikeluarkan Pak Dida adalah  

Rp 600.000,00 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 
 

  

Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Ventilasi rumah berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 

alas 5 m dan ukuran sisi miring 13 m. 

Ditanya :  Hitung luas vebtilasi tersebut! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

1. Sketsa gambar 

 

 

 

 

2. Mencari tinggi segitiga dengan phytagoras  

3. Memasukkan ke dalam rumus luas segitiga  

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

 

Tinggi 12 m , maka  

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi luas ventilasi adalah 30 m
2 

 

 

A B 

C 

5 m 

13 m 
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2. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : a = 5 m, dan t = 4 m. 

Setiap 1m
2
 membutuhkan 16 genteng termasuk bagian  

yang terpotong. 

Ditanya: berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh atap? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Luas atap = luas segitiga 

Mencari luas seluruh permukaan atap dengan cara 4  luas atap. 

Banyaknya genting yang dibutuhkan luas segitiga  luas seluruh atap. 

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas permukaan atap =  

Setiap 1m2 = 10 genting, maka 

Genteng yang dibutuhkan =  genting. 

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya genting yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh atap 

adalah 640 genting. 
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1. Pak Ali mempunyai taman berbentuk segitiga sama 

kaki dengan ukuran sisi yang sama 5 m, ukuran sisi 

lainnya 8 m, dan tinggi 3 m. Pak Ali akan 

menanami taman tersebut dengan bunga yang 

biayanya Rp 35.000,00/m
2
. Hitunglah keseluruhan 

biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami 

 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas segitiga. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini ! 

 

 

 
MENYELESAIKAN MASALAH LUAS SEGITIGA 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Menggunakan rumus luas segitiga untuk menyelesaikan masalah 

Gambar di samping merupakan gambar Masjid 

Agung Demak. Masjid Agung Demak berdiri 

tahun 1477 yang dibangun oleh wali songo 

merupakan peninggalan kerajaan islam tertua di 

Jawa Tengah yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan 

yang berdiri tahun 1475 didirikan oleh Raden 

Patah.  

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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tamannya dengan bunga!  

 

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : taman Pak Ali berbentuk segitiga sama kaki. 

             ukuran sisi-sisi yang sama panjang = ... m. 

      ukuran sisi lainnya = ... m. 

      tinggi segitiga = ... m. 

           biaya penanaman bunga = ..... 

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

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? ................ 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung luas taman tersebut? 

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

Bagaimana cara menghitung biaya yang diperlukan untuk menanami taman tersebut 

dengan bunga?...................................... 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Luas taman                     Biaya  

       

       

       

d. Melihat kembali 

Jadi,.......................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa gambar 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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2. Salah satu sisi suatu atap  Laboratorium di 

SMP Negeri 1 Semarang yang depan 

berbentuk segitiga. Jika ukuran alas 

segitiga tersebut 4 m dan tinggi 3 m, 

sedangkan setiap 1m
2
 dibutuhkan 10 buah 

genting (termasuk yang terpotong), berapa 

banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi permukaan atap depan Laboratorium 

tersebut? 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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a. Pak Ali mempunyai taman berbentuk segitiga 

sama kaki dengan ukuran sisi yang sama 5 m, 

ukuran sisi lainnya 8 m, dan tinggi 3 m. Pak Ali 

akan menanami taman tersebut dengan bunga yang 

biayanya Rp 35.000,00/m
2
. Hitunglah keseluruhan 

biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami 

tamannya dengan bunga!  

 

 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Semarang 

Kelas / Semester  : VII / Dua 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakan  

  dalam  pemecahan masalah. 

Tujuan :1.Dengan LKPD ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas segitiga. 

AlokasiWaktu  : 40 menit( 1 jam pelajaran ) 

Petunjuk  : Kerjakan semua soal di lembar LKPD ini ! 

 

 

 MENYELESAIKAN MASALAH LUAS SEGITIGA 

KUNCI LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

Nama   :   

Kelas/No.Absen : 

Menggunakan rumus luas segitiga untuk menyelesaikan masalah 

Gambar di samping merupakan gambar Masjid 

Agung Demak. Masjid Agung Demak berdiri 

tahun 1477 yang dibangun oleh wali songo 

merupakan peninggalan kerajaan islam tertua di 

Jawa Tengah yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan 

yang berdiri tahun 1475 didirikan oleh Raden 

Patah.  

 

LKPD Keliling Segitiga 2 
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Penyelesaian : 

1. Memahami masalah 

Diketahui : Taman Pak Ali berbentuk segitiga sama kaki. 

Panjang sisi-sisi yang sama panjang = 5 m. 

Panjang sisi lainnya = 8 m. 

Tinggi segitiga = 3 m. 

Biaya penanaman bunga = Rp 15.000,00 

Ditanya    : Berapa biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami tamannya  

 dengan bunga? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga sama 

kaki) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung luas taman tersebut? 

(Luas taman = Luas segitiga) 

Bagaimana cara menghitung biaya yang diperlukan untuk menanami taman tersebut 

dengan bunga? (Luas taman  biaya penanaman bunga) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Luas taman     

Biaya   

d. Melihat kembali 

Jadi, biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami tamannya dengan bunga adalah Rp 

420.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa gambar 

5 m 

8 m 

3 m 

LKPD Keliling Segitiga 3 
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2. Salah satu sisi suatu atap  Laboratorium di SMP 

Negeri 1 Semarang yang paling atas berbentuk 

segitiga. Jika ukuran alas segitiga tersebut 4 m dan 

tinggi 3 m, sedangkan setiap  dibutuhkan 10 

buah genting, berapa banyak batu yang dibutuhkan 

untuk menutupi permukaan atap paling atas 

Laboratorium tersebut? 

Penyelesaian :  

a. Memahami masalah 

Diketahui : alas = 4 m, tinggi = 3m. 

 Setiap 1 m
2 

membutuhkan 10 genteng 

Ditanya  : Berapa banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh 

permukaan atap Laboratorium? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah atap tersebut? (segitiga) 

Buatlah sketsa gambar atap tersebut! 

Bagaimana cara menghitung luas atap tersebut? 

(Luas atap = Luas segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh permukaan atap? (Luas atap  banyaknya genteng tiap 1m
2
) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Luas permukaan atap =  

Setiap  genteng, maka 

Genteng yang dibutuhkan =  genteng. 

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh permukaan atap 

Laboratorium adalah 240 buah genteng. 

 

Sketsa gambar 

 4 m 

3 m 

LKPD Keliling Segitiga 4 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Luas Segitiga 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

(i)      (ii) 

Dari gambar (i) diketahui bahwa : 

Luas daerah segitiga ABC =  

Pada gambar (ii), diketahui bahwa : 

Luas daerah segitiga KLO   

 

 

 

 

Pada gambar segitiga ABC, adalahalas dan adalah garis tinggi yang sekawan 

dengan garis .Sedangkan pada segitiga KLO,  adalah alas dan  adalah 

garis tinggi yang sekawan dengan alas . 

”Secara umum luas segitiga dengan panjang alas a dan tingggi t adalah  

”  

 

 

 

 

 

A B 

C D 

K L 

N M O 

P 
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Contoh soal luas segitiga aspek pemecahan masalah 

 

1.  

 

 

 

Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan BC = 5 cm, tentukan luas segitiga ABC dan 

panjang AD! 

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : segitiga dengan , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan  

BC = 5 cm  

Ditanya    : tentukan luas segitiga ABC dan panjang AD! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari luas  dengan menentukan  dan  (diketahui dari siku-

siku di ) 

Mencari panjang  dengan memisalkan  sisi  sebagai alas sehingga sisi  menjadi 

tinggi  dengan mensubstitusikan ke rumus luas segitiga. 

c.    Melaksanakan perencanaan 

Apabila AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB  

 

 

 

Apabila BC sebagai alas, maka tingginya adalah AD 

 

 

 

 

d. Melihat kembali 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 
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Jadi luas segitiga ABC adalah 6 cm
2 
dan AD adalah  cm 

2. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Hitung: Luas bangun ABCD 

Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : AB = 14 cm, DE = 9 cm, CD =24 cm 

Ditanya    : hitung luas bangun ABCD 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Mencari luas segitiga ABD. 

Mencari luas segitiga BCD. 

Luas bangun ABCD  

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas segitiga ABD 

 

Luas segitiga BCD 

 

Luas bangun ABCD  

d. Melihat kembali 

Jadi, luas bangun ABCD adalah 171 cm
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 14 cm 

24 cm 

9 

cm 
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Lampiran 2 

SKRIPT CD INTERAKTIF LUAS SEGITIGA 

 

NO TAMPILAN SLIDE KETERANGAN 

1. 

LUAS SEGITIGA

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

MATERI POKOK

 

Slide 1: Materi Pokok 

a. Muncul tulisan “luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan “Standar Kompetensi”.  

c. Muncul tulisan “6. Memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya” 

d. Muncul tulisan “Kompetensi Dasar”. 

Muncul tulisan “Menghitung keliling 

dan luas segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan 

masalah”. 

2. 

Peserta didik dapat

1.Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan menghitung luas

bangun segitiga.

 

Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Muncul tulisan “Peserta didik dapat”. 

b. Muncul tulisan” 1. Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

menghitung luas bangun segitiga”. 

3. 

Langkah- langkah penyelesaian masalah 

dengan Polya

a. Memahami masalah

b. Merencanakan pemecahan masalah

c. Melaksanakan perencanaan

d. Melihat kembali

 

Slide 3: Langkah-langkah penyelesaian 

masalah dengan Polya 

a. Memahami masalah. 

b. Merencanakan pemecahan masalah. 

c. Melaksanakan perencanaan. 

d. Melihat kembali 
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4. 

 

Slide 4: Motivasi 

a. Muncul gambar “ Anak sedang membaca 

buku”. 

b. Muncul tulisan “Sudah siap belajar?” 

c. Muncul tulisan “Luas segitiga“ 

 

5. 

 

Slide 5: Segitiga dalam kehidupan sehari-

hari 

a. Muncul gambar “Masjid Agung 

Demak”. 

b. Muncul tulisan “Gambar Masjid Agung 

Demak. Masjid Agung Demak berdiri 

tahun 1477 yang dibangun oleh wali 

songo merupakan peninggalan kerajaan 

islam tertua di Jawa Tengah yaitu 

Kerajaan Demak. Kerajaan yang berdiri 

tahun 1475 didirikan oleh Raden Patah.” 

6. 

PRASYARAT

1.Peserta didik telah
mengetahui rumus luas 
segitiga

Jika suatu segitiga, alasnya = a,
tingginya= t , 
maka luasnya L = ½ x a x t

 

Slide 6: Prasyarat 

a. Muncul tulisan “ Peserta didik telah 

mengetahui rumus luas segitiga”. 

b. Muncul tulisan ” Jika suatu segitiga, 

alasnya = . tingginya= , maka luasnya 

”. 

 

 

 

 

 

 



371 
 

  

Lampiran 3 

LATIHAN SOAL 

1. Pak Ali mempunyai taman berbentuk 

segitiga sama kaki dengan ukuran sisi 

yang sama 5 m, ukuran sisi lainnya 8 

m, dan tinggi 3 m. Pak Ali akan 

menanami taman tersebut dengan 

bunga yang biayanya Rp 35.000,00/m
2
. 

Hitunglah keseluruhan biaya yang 

diperlukan Pak Ali untuk menanami 

tamannya dengan bunga!  

 

2. Salah satu sisi suatu atap  Laboratorium 

di SMP Negeri 1 Semarang yang paling 

atas berbentuk segitiga. Jika ukuran alas 

segitiga tersebut 4 m dan tinggi 3 m, 

sedangkan setiap  dibutuhkan 10 

buah genting, berapa banyak batu yang 

dibutuhkan untuk menutupi permukaan 

atap paling atas Laboratorium tersebut? 
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Lampiran 4 

SOAL TES AKHIR  

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas daerah segitiga ACD pada gambar di atas! 

2. Pak Dida ingin menanam rumput 

pada bekas kebun bunganya. 

Kebun bunga itu berbentuk 

segitiga siku-siku dengan ukuran 

alas 6 m dan tinggi 8 m. Harga 

bibit rumput Rp 25.000,00 per 

m
2
. Tentukan besar uang yang 

harus dikeluarkan pak Dida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 
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Lampiran 5 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

 

 

1. Sebuah rumah mempunyai bentuk yang 

sangat unik seperti pada gambar di 

samping. Salah satu ventilasinya 

berbentuk segitiga siku-siku. Jika 

diketahui alas segitiga 5 m, dan ukuran 

sisi miring ventilasi 13 m. Hitung luas 

ventilasi tersebut! 

2. Empat sisi atap dari sebuah masjid di 

SMP Negeri 1 Semarang berbentuk 

segitiga sama sisi dengan ukuran yang 

sama. Jika ukuran alasnya adalah 5 m 

dan tinggi 4 m, sedangkan setiap 1 m
2
 

dibutuhkan 16 genting termasuk bagian 

yang terpotong, berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh atap? 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban Latihan Soal 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Taman Pak Ali berbentuk segitiga sama kaki. 

Panjang sisi-sisi yang sama panjang = 5 m. 

Panjang sisi lainnya = 8 m. 

Tinggi segitiga = 3 m. 

Biaya penanaman bunga = Rp 15.000,00 

Ditanya    : Berapa biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami 

tamannya dengan bunga? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah taman tersebut? (segitiga sama 

kaki) 

Buatlah sketsa gambar taman tersebut! 

Bagaimana cara menghitung luas taman tersebut? 

(Luas taman = Luas segitiga) 

Bagaimana cara menghitung biaya yang diperlukan untuk menanami 

taman tersebut dengan bunga? (Luas taman  biaya penanaman 

bunga) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Luas taman     

Biaya   

d. Melihat kembali 

Jadi, biaya yang diperlukan Pak Ali untuk menanami tamannya 

dengan bunga adalah Rp 420.000,00 

2. Penyelesaian :  

a. Memahami masalah 

Diketahui : alas = 4 m, tinggi = 3m. 

 Setiap 1 m
2 

membutuhkan 10 genteng 

Sketsa gambar 

5 m 

8 m 

3 m 
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Ditanya  : Berapa banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh permukaan atap Laboratorium? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Berbentuk apakah atap tersebut? (segitiga) 

Buatlah sketsa gambar atap tersebut! 

Bagaimana cara menghitung luas atap tersebut? 

(Luas atap = Luas segitiga) 

Bagaimana cara menghitung banyaknya genteng yang dibutuhkan 

untuk menutupi seluruh permukaan atap? (Luas atap  banyaknya 

genteng tiap 1m
2
) 

c. Melaksanakan pelaksanaan 

Luas permukaan atap =  

Setiap  genteng, maka 

Genteng yang dibutuhkan =  genteng. 

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh 

permukaan atap Laboratorium adalah 240 buah genteng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa gambar 

 4 m 

3 m 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AKHIR  

No Kunci Jawaban Skor 

1. a. Memahami Masalah 

Diketahui 

 

 

 

 

 

 

Panjang alas = 14 cm 

Tinggi  =  12 cm 

Ditanya : Luas segitiga ACD ? 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

    Rumus Luas Segitiga 

 

c. Melaksanakan Perencanaan 

 Luas segitiga ACD adalah 

 

 

 

 

d. Melihat Kembali 

Jadi, luas segitiga ACD adalah 84 cm
2
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

A 

B 

C 

D 
5 cm 12 cm 

14 cm 
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2. a. Memahami Masalah 

Diketahui : Pak Dida ingin menanam rumput pada bekas kebun 

bunganya. 

a = 6 m, dan t = 8 m. 

Setiap 1m
2
 membutuhkan biaya Rp 25.000,00 

untuk penanaman rumput 

Ditanya: tentukan besar uang  yang harus dikeluarkan Pak 

Dida!  

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

Luas taman = luas segitiga =  

Besarnya uang = biaya  luas taman 

c. Melaksanakan Perencanaan 

Luas taman =  

Setiap 1 m
2
 dibutuhkan biaya Rp 25.000,00 untuk 

penanaman rumput, maka 

Besarnya uang yang Pak Dida keluarkan 

                            = 25000   

d. Melihat Kembali 

Jadi, besar uang yang harus dikeluarkan Pak Dida adalah  

Rp 600.000,00 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Total skor 10 

 

 Nilai yang diperoleh  
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH (PR) 

1. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : Ventilasi rumah berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 

alas 5 m dan ukuran sisi miring 13 m. 

Ditanya :  Hitung luas vebtilasi tersebut! 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

4. Sketsa gambar 

 

 

 

 

5. Mencari tinggi segitiga dengan phytagoras  

6. Memasukkan ke dalam rumus luas segitiga  

c. Melaksanakan perencanaan 

 

 

 

 

 

Tinggi 12 m , maka  

 

 

d. Melihat kembali 

Jadi luas ventilasi adalah 30 m
2 

 

 

A B 

C 

5 m 

13 m 
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2. Penyelesaian : 

a. Memahami masalah 

Diketahui : a = 5 m, dan t = 4 m. 

Setiap 1m
2
 membutuhkan 16 genteng termasuk bagian  

yang terpotong. 

Ditanya: berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi 

seluruh atap? 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Luas atap = luas segitiga 

Mencari luas seluruh permukaan atap dengan cara 4  luas atap. 

Banyaknya genting yang dibutuhkan luas segitiga  luas seluruh atap. 

c. Melaksanakan perencanaan 

Luas permukaan atap =  

Setiap 1m2 = 10 genting, maka 

Genteng yang dibutuhkan =  genting. 

d. Melihat kembali 

Jadi, banyaknya genting yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh atap 

adalah 640 genting. 
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DESAIN ALAT PERAGA 

KELILING SEGITIGA 

 

A. Gambar Alat Peraga 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

B. Alat dan Bahan 

1) Alat  : benang dan gunting.  

2) Bahan : sapu lidi.  

C. Cara Pembuatan 

1) Membuat potongan-potongan sapu lidi menjadi tiga bagian kemudian 

dibentuk seperti gambar 1. 

D. Cara Penggunaan 

Langkah-langkah menemukan keliling segitiga dengan menggunakan alat 

peraga: 

a. Ambilah model segitiga yang telah disediakan. 

 

 

 

 

b. Ukurlah setiap panjang sisi segitiga dengan memanfaatkan penggaris. 

 Berapakah ukuran panjang sisi pertama pada model segitiga yang 

berwarna merah? (18 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi kedua pada model segitiga yang 

berwarna biru? (15 cm) 

 Berapakah ukuran panjang sisi ketiga pada model segitiga yang 

berwarna hitam?  (25 cm) 

18 cm 

15 cm 
25 cm 
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c. Ubahlah model segitiga menjadi garis lurus, kemudian ukurlah 

panjang garis lurus. 

 

 Berapakah ukuran panjang garis lurus tersebut? (58 cm) 

 Apakah hasilnya sama dengan menjumlahkan panjang ketiga 

sisinya? (sama) 

Seperti pada persegi panjang dan persegi, keliling segitiga adalah jumlah 

keseluruhan panjang sisi-sisi segitiga. 

Perhatikan segitiga  di samping! 

a. Sisi di depan sudut  adalah BC ditulis  

b. Sisi di depan sudut adalah AC ditulis  

c. Sisi di depan sudut   ditulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 cm 15 cm 25 cm 

Kesimpulan 

Jika K menyatakan ukuran keliling segitiga, sedangkan  menyatakan 

ukuran panjang segitiga, maka keliling segitiga dapat dinyatakan : 

 

 

C 

A 
B 
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DESAIN ALAT PERAGA 

LUAS DAERAH SEGITIGA DENGAN PENDEKATAN LUAS PERSEGI 

PANJANG 

 

Materi Pokok   :  Segitiga 

Sub Materi Pokok :  Segitiga 

Jenjang Pendidikan :  SMP 

Kelas / Semester :  VII / 2 

Tujuan   :  Siswa dapat menemukan 

rumus luas 

   daerah segitiga 

 

A. Gambar Alat Peraga 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

B. Alat dan Bahan 

1) Alat  : pensil, gunting, penggaris, lem.  

2) Bahan : kertas BC warna  

C. Cara Pembuatan 

1) Membuat pola-pola daerah segitiga pada kertas BC sesuai dengan 

gambar kemudian memotong pola-pola tersebut. 
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2) Membuat pola-pola daerah segitiga satuan pada kertas BC kemudian 

memotongnya. 

D. Cara Penggunaan 

Kegiatan 1 (Gambar 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Meletakkan model-model daerah segitiga (i), (ii), dan (iii) pada papan 

sterofom seperti Gb. 1 

2) Dengan cara menghimpitkan model segitiga (i) dan (ii), ditunjukkan 

bahwa kedua bangun tersebut kongruen, kemudian tanyakan kepada 

peserta didik, “Apakah luasnya sama?” (sama) 

3) Perhatikan segitiga pada Gb. 1 (i) “Berapakah satuan panjang pada 

alasnya?” selanjutnya cukup dikatakan “berapakah alasnya?” (6). 

“Berapakah satuan panjang pada tingginya?” selanjutnya cukup 

dikatakan “berapakah tingginya?” (4). Perhatikan Gb. 1 (ii) tanyakan 

kepada peserta didik, “Berapakah alasnya?” (6), “Berapakah 

tingginya?” (4). Perhatikan bahwa bangun ini dipotong menjadi tiga 

bagian, perhatikan Gb. 1 (iii) 

4) Ubahlah bangun pada (ii) menjadi bangun seperti pada (iii), kemudian 

tanyakan kepada peserta didik, “Bangun apakah yang terjadi?” (persegi 

Gb. 1 

( i ) ( ii ) 

( iii ) 
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panjang), “Berapakah panjangnya?” (6), “Berapakah lebarnya?” (2), 

“Bagaimanakah cara mendapatkan tiga?” (setengah dari tinggi segitiga) 

dan “Berapakah luasnya?” (  atau 12 satuan luas), sambil 

menunjuk bangun (i) dan (iii) tanyakan kepada peserta didik “Apakah 

kedua bangun tersebut luasnya sama?” (sama) sehingga didapat 

hubungan sebagai berikut: 

Luas persegi panjang = , sehingga Luas segitiga =  

Luas segitiga =  

Luas segitiga =  

Luas segitiga =  

 

Kegiatan 2 (Gambar 2) 

Dengan cara yang sama seperti pada kegiatan 1, dan menggunakan alat 

peraga seperti Gambar 2 peserta didik dapat menemukan rumus luas 

segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan 

Jika segitiga dengan alas  dan tinggi , dan luasnya  maka  

Gb. 2 

( i ) ( ii ) 

( iii ) 
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KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Materi   : Keliling dan Luas Segitiga 

Alokasi Waktu  : 2 x 30 menit 

Jumlah Soal  : 6 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 

Segitiga 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan luas segitiga 

 

 

Peserta didik dapat menghitung keliling jika 

diketahui sisi-sisinya. 

Pemecahan 

Masalah 

2,5 

 

Uraian 10 menit  

10 menit 

Peserta didik dapat menentukan panjang ketiga sisi 

segitiga jika diketahui keliling dan perbandingan 

panjang ketiga sisi segitiga tersebut. 

Pemecahan 

Masalah 

1,3 Uraian 10 menit 

10 menit 

Peserta didik dapat menghitung luas jika diketahui 

sisi. 

Pemecahan 

masalah 

6 Uraian 10 menit 

 

Peserta didik dapat menghitung panjang sisi jika 

diketahui luas 

Pemecahan 

masalah 

8 Uraian 10 menit 
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SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELILING DAN LUAS SEGITIGA 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Sekolah : SMP Negeri 1 Seamarang 

Kelas/Semester        : VII/2 

Jumlah Soal : 6 Soal Uraian 

Alokasi Waktu         : 2 x 30 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 (10). 

 

1. Keliling segitiga PQR adalah 53 cm. Jika PQ = QR dan QR adalah 5 cm lebih pendek dari 

PR, tentukan ukuran sisi-sisi segitiga tersebut! 

2. Perhatikan gambar di samping! 

Keliling sebuah ventilasi yang berbentuk segitiga adalah 

4 m, dan perbandingan sisi-sisinya adalah 3:3:2. 

Tentukan ukuran sisi-sisi segitiga tersebut! 

3. Sebuah taman kota yang berbentuk segitiga seperti 

tampak pada gambar disamping memiliki ukuran sisi 10 m, 

10 m, dan 8m. Pemerintah kota berencana untuk 

mempercantik taman dengan menanam pohon mawar di 

sekeliling taman tersebut. Jika jarak setiap 2 pohon mawar 

adalah 50 cm, berapa banyak pohon mawar yang 

pemerintah kota perlukaan? 

4.  Ika dan Andi bermain sepeda mengelilingi taman 

berbentuk segitiga pada gambar di samping dengan sisi-
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sisinya 100 m, 75 m, dan 125 m. Setiap 2 menit Ika dan Andi dapat menempuh jarak 150 

m. Berapa menit Ika dan Andi mengelilingi taman itu sebanyak 2 kali? 

5. Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, 

dan BC = 5 cm, tentukan: 

c. Luas segitiga ABC; 

d. Panjang AD. 

 

6. Bu Nia membeli sebidang tanah berbentuk segitiga dengan luasnya adalah 90 m
2
. Bu Nia 

akan menanami rumput pada sebidang tanah tersebut dengan biaya Rp 50.000,00 per m
2
. 

Jika empat kali panjang alas sama dengan lima kali tinggi, maka tentukan alas segitiga dan 

berapakah biaya yang diperlukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Tunjukkan bahwa jujur merupakan kualitas diri Anda ~ 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 
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KUNCI JAWABAN  DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami Masalah 

Diketahui: Keliling segitiga PQR adalah 53 cm.  

Jika PQ = QR dan QR adalah 5 cm lebih pendek dari 

PR,  

 

Ilustrasikan segitiga sebagai berikut 

 

 

  

 

 

Ditanya: tentukan ukuran sisi-sisi segitiga tersebut! 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

4. Memisalkan PR =  

5.  

6. Memasukkan ke dalam rumus keliling segitiga 

Melaksanakan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 
 maka  

 

Melihat Kembali 

Jadi  cm dan  cm. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Total skor 10 

2. Memahami Masalah 

Diketahui: ukuran ketiga sisi taman = 10 m, 10 m, dan 8m. 

Jarak setiap 2 pohon mawar = 50 cm = 0,5 m. 

Ditanyakan: berapa banyak pohon mawar yang diperlukan 

pemerintah kota? 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

 

2 

 

 

4 

 

Q 

R P 
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1. Sketsa Gambar 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung keliling taman dengan keliling segitiga. 

3. Menghitung banyaknya pohon dengan membagi keliling 

taman dengan jarak setiap 2 pohon mawar. 

 Melaksanakan Perencanaan 

= jumlah ketiga sisi taman 

 = 10 + 10 + 8 

=28 

Jarak setiap 2 pohon mawar = 0,5 m 

Diperoleh: 

 

 

 
Melihat Kembali 

Jadi banyaknya pohon mawar yang diperlukan pemerintah kota 

untuk mempercantik taman adalah 56 pohon mawar. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

3. Memahami Masalah 

Diketahui : perbandingan sisi-sisinya adalah 3:3:2. 

Keliling 4 m 

Ditanyakan: tentukan ukuran sisi-sisi ventilasi tersebut! 

 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memisalkan ukuran sisi-sisinya adalah  

2. Menghitung keliling dengan memasukkan perbandingan 

tersebut. 

3. Menghitung ukuran masing-masing sisi segitiga. 

 

Melaksanakan Perencanaan 

= jumlah ketiga sisi pada segitiga 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 m 10 m 

8  m 
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Diperoleh  , maka: 

 

 

 

Melihat Kembali 

Jadi, panjang ketiga sisi pada ventilasi tersebut adalah 1,5 m; 

1,5 m; dan 1m 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total skor 10 

4. Memahami Masalah 

Diketahui: Taman berbentuk segitiga dengan ukuran sisi 75 m, 

100 m, dan 125 m. 

 
Ditanyakan : berapa menit Ika dan Andi mengelilingi taman itu 

sebanyak 2 kali? 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

4. Sketsa Gambar 

Ilustrasikan taman dengan segitiga RST 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menentukan keliling taman = keliling segitiga 

6. Menentukan waktu tempuh 

Melaksanakan Perencanaan 

Keliling dari segitiga RST adalah 

 
Ika dan Amdi mengelilingi taman 2 kali =  

Waktu  yang diperlukan adalah 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

R S 

T 

75m 100 m 

125 m 
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.  

 

Melihat Kembali 

Jadi, Ika dan Andi mengelilingi taman 2 kali selama 8 menit. 

2 

Total skor 10 

5. Memahami Masalah 

Diketahui : 

 

 

 

 

 

 

 

Jika , AB = 4 cm, AC = 3 cm, dan BC = 5 cm,  

Ditanya : 

a. Luas segitiga ABC 

b. Panjang AD 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menghitung luas  dengan alas AC dan tinggi AB.  

2. Menentukan panjang AD dengan memasukkan rumus luas 

segitiga dengan luas yang telah diketahui. (alas BC)  

Melaksanakan Perencanaan 

a. Apabila AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB  

 

 

 
Jadi luas segitiga ABC adalah 6 cm

2
 

b. Apabila BC sebagai alas, maka tingginya adalah AD 

 

 

 

 
Melihat Kembali 

Jadi, luas segitiga ABC adalah 6 cm
2 

dan panjang CD adalah  

cm 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

A 

B C 
D 

4 cm 

5 cm 

3 cm 
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Total skor 10 

6. Memahami Masalah 

Diketahui: Luas tanah 90 m
2
.  

Biaya penanaman rumput Rp 50.000,00 per m
2
.  

Ditanya: 

Tentukan alas segitiga itu dan berapa biaya? 

Merencanakan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah ini adalah sebagai 

berikut. 

4. Memisalkan  

5. Memasukkan pemisalan ke dalam rumus luas segitiga. 

6. Menghitung biaya yang diperlukan. 

Melaksanakan Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya yang diperlukan =  

Melihat Kembali 

Jadi alas segitiga adalah 15 cm dan besarnya biaya yang 

diperlukan bu Nia sebesar Rp 4.500.000,00 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Total skor 10 

Nilai yang diperoleh  
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Lampiran 33 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Skor 
Memahami 

masalah 

Merencanakan pemecahan 

masalah 

Melaksanakan 

pemecahan 

masalah 

Melihat 

kembali 

0 Tidak 

menuliskan 

diketahui/ditany

a 

Tidak menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

Tidak 

menuliskan 

penyelesaian 

sama sekali 

Tidak 

menuliskan 

kesimpulan 

dari soal 

1 Hanya 

menuliskan 

diketahui atau 

ditanya dari soal 

saja 

 Mampu menggambarkan 

tetapi kurang lengkap atau 

tidak memberikan identitas 

gambar 

 Tidak  menuliskan rumus yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan tepat dan benar 

 Kurang tepat dalam 

mengaplikasikan rumus ke 

dalam soal  

Menghasilkan 

jawaban kurang 

tepat 

Mampu 

menuliskan 

kesimpulan 

tetapi 

kurang 

lengkap 

seperti tidak 

ada satuan 

atau 

identitas 

2  Mampu 

menuliskan 

diketahui dari 

soal dengan 

tepat dan 

benar 

 Mampu 

menuliskan 

ditanya dari 

soal dengan 

tepat dan 

benar 

 Mampu menggambarkan 

tetapi kurang lengkap atau 

tidak memberikan identitas 

gambar 

 Tidak  menuliskan rumus yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan 

rumus ke dalam soal dengan 

tepat dan benar 

Mampu 

menghasilkan 

jawaban dengan 

tepat dan benar 

Mampu 

menuliskan 

kesimpulan 

dengan 

tepat dan 

benar 

3 -  Mampu menggambarkan 

tetapi kurang lengkap atau 

tidak memberikan identitas 

gambar 

 Mampu menuliskan rumus 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan 

rumus ke dalam soal dengan 

tepat dan benar 

  

4   Mampu menggambarkan 

dengan tepat dan benar dengan 

memberikan identitas gambar 

 Mampu menuliskan rumus 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan tepat dan benar 

 Mampu mengaplikasikan 

rumus ke dalam soal dengan 

tepat dan benar 

  

 Skor 

maksimal 2 

Skor 

maksimal 4 

Skor 

maksimal 2 

Skor  

maksimal 2 
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DATA NILAI AKHIR 

KELAS SAMPEL PENELITIAN 

 

Kelas Eksperimen (VII D) Kelas Kontrol (VII G) 

Kode Nilai Keterangan Kode Nilai Keterangan 

E-01 98 T K-01 91 T 

E-02 78 T K-02 83 T 

E-03 81 T K-03 71 T 

E-04 73 T K-04 73 T 

E-05 98 T K-05 58 TT 

E-06 83 T K-06 93 T 

E-07 88 T K-07 73 T 

E-08 78 T K-08 81 T 

E-09 73 T K-09 73 T 

E-10 91 T K-10 90 T 

E-11 73 T K-11 68 TT 

E-12 78 T K-12 83 T 

E-13 71 T K-13 58 TT 

E-14 90 T K-14 98 T 

E-15 78 T K-15 73 T 

E-16 86 T K-16 68 TT 

E-17 71 T K-17 81 T 

E-18 81 T K-18 60 TT 

E-19 78 T K-19 78 T 

E-20 98 T K-20 98 T 

E-21 60 TT K-21 71 T 

E-22 81 T K-22 65 TT 

E-23 78 T K-23 68 TT 

E-24 91 T K-24 81 T 

E-25 78 T K-25 73 T 

E-26 91 T K-26 78 T 

E-27 71 T K-27 86 T 

E-28 98 T K-28 73 T 

E-29 73 T K-29 93 T 

E-30 78 T K-30 71 T 

E-31 81 T K-31 73 T 

E-32 90 T K-32 86 T 

 

Keterangan : T = Tuntas  dan TT = Tidak Tuntas 
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Kelas Eksperimen  

(VII D) 

Kelas Kontrol 

(VII G) 

N 32 32 

Jumlah 2615 2469 

Nilai tertinggi 98 98 

Nilai terendah 60 58 

Rata-rata 81.71 77,15 

Varians (s
2
) 88.66 118.07 

Standart deviasi (s) 9.42 10.86 

% ketuntasan 96.875% 90.6% 
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UJI NORMALITAS NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS 

SAMPEL 

Hipotesis: 

Ho : data berdisribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria pengujian: 

Jika  dengan dk = k – 3 dan α = 5% maka Hoditerima, yaitu 

berdistribusi normal. 

Perhitungan uji normalitas: 

N = 64 Nilai tertinggi = 98 

Nilai terendah = 58 Banyak kelas= 6 

 

 

 

                       

dipilih panjang interval = 7. 

Untuk menggunakan rumus-rumus di atas, maka tabel yang perlu dibuat adalah seperti di 

bawah ini: 

No 
Kelas 

Interval       

1 58-64 4 61 244 -19.0313 362.188477 1448.753906 
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2 65-71 8 68 544 -12.0313 144.750977 1158.007813 

3 72-78 17 75 1275 -5.03125 25.3134766 430.3291016 

4 79-85 16 82 1312 1.96875 3.87597656 62.015625 

5 86-92 11 89 979 8.96875 80.4384766 884.8232422 

6 93-99 8 96 768 15.96875 255.000977 2040.007813 

Jumlah 64 
 

5122   6023.9375 

 

 

 

Batas 

Kelas 

Z 

untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z     
 

57.5 -2.30 0.4893 0.0452 2.8928 4 1.22589184 0.423773451 

64.5 -1.59 0.4441 0.1363 8.7232 8 0.52301824 0.059957153 

71.5 -0.87 0.3078 0.2442 15.6288 17 1.88018944 0.120302867 

78.5 -0.16 0.0636 0.1487 9.5168 16 42.0318822 4.416598252 

85.5 0.56 0.2123 0.1667 10.6688 11 0.10969344 0.010281704 

91.5 1.17 0.379 0.0977 6.2528 8 3.05270784 0.488214534 

99.5 1.99 0.4767 0.4767 30.5088    

57.5 -2.30 0.4893 0.0452 2.8928    

Jumlah 5.519127961 

 

Dari perhitungan di atas diperoleh = 5,51. Sedangkan dari daftar distribusi frekuensi 

dapat dilihat bahwa dengan α = 5% dan banyak kelas = 6, sehingga dk = (6-3) = 3, maka 

diperoleh . 

 

 

 

 

 
 

  

 

              

 

     

5,51 

 

7.81 S 

    Karena maka data berdistribusi normal. 

 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan 
Ho 
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UJI HOMOGENITAS NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH 

 

Hipotesis 

 

 
Rumus yang digunakan 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

 ditolak jika . 

Pengujian Hipotesis dengan Uji Bartlett 

Kelas       
Eks 32 31 88,66 2748,47 1,948 60,380 

Kontrol 32 31 118,07 3660,22 2,072 64,237 

Jumlah 64 62 206,7318548 6408,688 4,019874 124,6161082 

 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah : 

 

 

 

 

 

 

Untuk  dengan dk = 2 - 1 = 1 diperoleh . 

Karena , maka 0H  diterima yang artinya kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai varians yang sama (homogen). 
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UJI KETUNTASAN KKM KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

; Pembelajaran dengan model SAVI berbantuan alat peraga tidak menghasilkan 

rata-rata hasil belajar individual minimal 70. 

; Pembelajaran dengan model SAVI berbantuan alat peraga menghasilkan rata-

rata hasil belajar individual minimal 70. 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

 
Kriteria pengujian:  ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 

n 

 
Standar Deviasi 

2615 

32 

81,71 

9,41 

 
Pada dengan  dk = 32 – 1 = 31 diperoleh  = 1,69. 

Karena  maka  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model SAVI berbantuan alat peraga menyebabkan rata-rata hasil belajar individual 

minimal 70 (mencapai KKM). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Hipotesis: 

: ; Persentase siswa yang mencapai KKM tidak melampaui 75% 

 ; Persentase siswa yang mencapai KKM sudah melampaui 75% 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 
Kriteria pengujian :  ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

SumberVariasi Nilai 

X 

n 

 

31 

32 

75% 

 

 
= 2,85 

Pada , z tabel = 1,64. 

Karena  maka ditolak. 

Hal ini menyatakan bahwa persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok eksperimen 

secara klasikal sudah melampaui 75%. Jadi, siswa pada kelompok eksperimen secara klasikal 

telah mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI KETERCAPAIAN KKM KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

; Pembelajaran dengan model ekspositori tidak menghasilkan rata-rata hasil 

belajar individual minimal 70. 

; Pembelajaran dengan model ekspositori menghasilkan rata-rata hasil belajar 

individual minimal 70. 

PengujianHipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

 
Kriteria pengujian:  ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 

n 

 
Standar Deviasi 

2469 

32 

77,15 

10,86 

 
Pada dengan  dk = 32 – 1 = 31 diperoleh  = 1,69. 

Karena  maka  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model ekspositori menyebabkan rata-rata hasil belajar individual minimal 70 

(mencapai KKM). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS KONTROL  

 

 

Hipotesis: 

: ; Persentase siswa yang mencapai KKM tidak melampaui 75% 

 ; Persentase siswa yang mencapai KKM sudah melampaui 75% 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 
Kriteria pengujian :  ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

X 

n 

 

29 

32 

75% 

 

 
= 2,04 

Pada , z tabel = 1,64. 

Karena  maka ditolak. 

Hal ini menyatakan bahwa persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok kontrol 

secara klasikal sudah melampaui 75%. Jadi, siswa pada kelompok kontrol secara klasikal telah 

mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AKHIR (UJI PIHAK KANAN) 

 

Hipotesis 

H0: µ1  µ2 (rata- rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol).  

H1: µ1 > µ2  (rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen 

lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol).  

Rumus yang digunakan 

Karena 21  , maka digunakan rumus: 

 
Keterangan: 

t :  

: nilai rata-rata kelompok eksperimen 

: nilai rata-rata kelompok kontrol 

 : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

: banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

: varians kelompok eksperimen 

: varians kelompok kontrol 

  : varians gabungan 

dengan derajat kebebasan ( . 

Kriteria pengujiannya adalah  ditolak apabila . 

 

Data diperoleh: 

Sumber Variasi VII D VII G 

Jumlah 2615 2469 

Rata-rata 81,71 77,15 

Varians 88,66 118,07 

Standar deviasi 9,41 10,86 

Banyak Data 32 32 
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Pada  dengan dk = 32+ 32 – 2 = 62, diperoleh  

Karena  maka  ditolak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga lebih baik dari rata-

rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas kontrol yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 
 

 

LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 

0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 

0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 

0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

0,6 2258 2291 2324 23357 2389 2422 2454 2486 2518 2549 

0,7 2580 2612 2342 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 

0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133 

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 

1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 

1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 

1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 

1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 

1,5 4332 4345 457 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 

1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 

1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 

1,9 4743 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 

2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817 

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 

2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4890 

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 

2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 

2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 

2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 

2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 

2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 

3,0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990 

3,1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 

3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 

3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 

3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 

3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

(Sudjana, 2005: 490) 
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TABEL DISTRIBUSI t 

V  V  
0,01 0,05 0,1 0,25 0,01 0,05 0,1 0,25 

36 2,719 2,028 1,688 1,169 59 2,662 2,001 1,671 1,162 

37 2,715 2,026 1,687 1,169 60 2,660 2,000 1,671 1,162 

38 2,712 2,024 1,686 1,168 61 2,659 2,000 1,670 1,161 

39 2,708 2,023 1,685 1,168 62 2,657 1,999 1,670 1,161 

40 2,704 2,021 1,684 1,167 63 2,656 1,998 1,669 1,161 

41 2,701 2,020 1,683 1,167 64 2,655 1,998 1,669 1,161 

42 2,698 2,018 1,682 1,166 65 2,654 1,997 1,669 1,161 

43 2,695 2,017 1,681 1,166 66 2,652 1,997 1,668 1,161 

44 2,692 2,015 1,680 1,166 67 2,651 1,996 1,668 1,160 

45 2,690 2,014 1,679 1,165 68 2,650 1,995 1,668 1,160 

46 2,687 2,013 1,679 1,165 69 2,649 1,995 1,667 1,160 

47 2,685 2,012 1,678 1,165 70 2,648 1,994 1,667 1,160 

48 2,682 2,011 1,677 1,164 71 2,647 1,994 1,667 1,160 

49 2,680 2,010 1,677 1,164 72 2,646 1,993 1,666 1,160 

50 2,678 2,009 1,676 1,164 73 2,645 1,993 1,666 1,160 

51 2,676 2,008 1,675 1,164 74 2,644 1,993 1,666 1,159 

52 2,674 2,007 1,675 1,163 75 2,643 1,992 1,665 1,159 

53 2,672 2,006 1,674 1,163 76 2,642 1,992 1,665 1,159 

54 2,670 2,005 1,674 1,163 77 2,641 1,991 1,665 1,159 

55 2,668 2,004 1,673 1,163 78 2,640 1,991 1,665 1,159 

56 2,667 2,003 1,673 1,162 79 2,640 1,990 1,664 1,159 

57 2,665 2,002 1,672 1,162 80 2,639 1,990 1,664 1,159 

58 2,663 2,002 1,672 1,162 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV( ;V)) 
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TABELr PRODUCT MOMENT 

N 
TarafSignifikan 

N 
TarafSignifikan 

N 
TarafSignifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.95 0.99 28 0.374 0.478 60 0.254 0.33 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.47 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.22 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.27 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.43 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 700 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.23 

14 0.532 0.661 3 0.32 0.413 150 0.159 0.21 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.59 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 50 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.08 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.38 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.07 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364 

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361 

Sumber: Sugiyono, 2005: 288. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

A. Kelas Eksperimen 

  

Gambar 1. Pada kegiatan awal, guru mengaitkan 

materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Gambar 2. Guru menjelaskan model pembelajaran 

SAVI, langkah polya, dan prasyarat. 

  

Gambar 3. Peserta didik belajar kelompok 

mengerjakan LKPD 

Gambar 4. Peserta didik berkelompok 

mengerjakan LKPD dan guru sebagai fasilitator. 

 

 

Gambar 5. Pada kegiatan konfirmasi, peserta didik 

mempresentasikan hasil jawaban LKPD 

Gambar 6. Peserta didik mengerjakan kuis secara 

individu. 
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B. Kelas Kontrol 

 

  

Gambar 1. Pada kegiatan awal, guru mengaitkan 

materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Gambar 2. Guru menjelaskan langkah Polya. 

  

Gambar 3. Guru menjelaskan materi dengan alat 

peraga. 

Gambar 4. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru. 

  

Gambar 5. Peserta didik mencatat materi dan 

diawasi oleh guru. 

Gambar 6. Peserta didik dengan tertib 

mengerjakan soal latihan 
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