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ABSTRAK 
 

 

Arfiasih, Nurul F. 2014. Peningkatan Karakter Dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Melalui Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Pada Materi Segi empat Kelas VII 

Kata kunci: Karakter; Pemecahan Masalah; model pembelajaran AIR. 

 

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahannya 

bagaimana meningkatkan karakter peserta didik selama pembelajaran berlangsung 

dan bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. 

Salah satu upayanya adalah dengan menerapakan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 

Mendeskripsikan peningkatan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

pembelajaran dengan model AIR pada materi pokok segi empat kelas VII SMP N 

3 Sukorejo, (2) Mengetahui peningkatan karakter tanggung jawab peserta didik 

yang diajar dengan pembelajaran model AIR pada materi pokok luas dan keliling 

segi empat kelas VII. (3) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik melalui pembelajaran dengan model AIR pada materi pokok 

segi empat kelas VII, (4) Mengetahui peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik yang diajar dengan pembelajaran model AIR pada materi 

pokok luas dan keliling segi empat kelas VII. (5) Mengetahui ketuntasan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan model AIR 

pada materi pokok segi empat. Desain penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Situasi sosial dipilih satu kelas yaitu kelas VIIB SMP Negeri 

3 Sukorejo. Subjek penelitian menggunakan teknik non probabilitas berdasarkan 

tes awal kemampuan pemecahan masalah. Hasil tes awal dirangking kemudian 

dipilih lima peserta didik dari kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok 

bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima subjek penelitian 

menunjukkan peningkatan perilaku pada indikator-indikator tanggung jawab. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis gain skor keterampilan pemecahan masalah 

diperoleh data kelima subjek penelitian menunjukkan peningkatan pada 

keterampilan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah kelima 

subjek penelitian ditunjukkan dari tes kemampuan pemecahan masalah. Hasil 

menunjukkan kelima subjek penelitian mencapai ketuntasan individual dan 

ketuntasan klasikal kelas penelitian mencapai 86,95%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran AIR dapat membentuk karakter 

tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik serta 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat mencapai KKM yang 

ditentukan. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, bisa  menjadi masukan bagi 

guru maupun sekolah agar dapat melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi 

peserta didik sehingga karakter tanggung jawab dan pemecahan masalah dapat 

terbentuk. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam 

perkembangan individu-individu. Suatu bangsa akan dipandang baik apabila 

pendidikannya juga baik. Melalui pendidikan diharapkan mampu membangun 

generasi baru bangsa yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk 

menciptakan siswa yang pintar secara akademis, tetapi juga harus membentuk 

membentuk karakter masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan UU No 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hasan, 2010: 2).  

Pendidikan karakter saat ini sedang menjadi isu utama dalam dunia 

pendidikan. Banyaknya perilaku menyimpang seperti tawuran antar pelajar, seks 

bebas, narkotika, membolos, mencuri. Selama tahun 2013, Komisi Nasional 

Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 255 kasus tawuran yang terjadi 

dan 20 pelajar meninggal dunia dari sejumlah kasus tawuran tersebut. Kasus 
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tawuran pelajar ini meningkat dibandingkan tahun lalu yakni 147 kasus 

(Tribunnews, 2013). Hal ini menunjukkan rendahnya pendidikan karakter di 

Indonesia. Pendidikan karakter hendaknya diintegrasikan dalam pendidikan 

seperti yang diungkapkan (Muslich, 2011: 85) bahwa pendidikan karakter dalam 

pendidikan formal dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakulikuler, 

ekstrakulikuler, serta manajemen atau pengelolaan sekolah. Matematika sebagai 

salah satu mata pelajaran yang wajib yang diajarkan di sekolah juga harus 

membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan intrakulikuler. 

Marsigit (2011: 9) mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran matematika berimplikasi kepada fungsi guru sebagai 

fasilitator agar peserta didik dapat mempelajari matematika secara optimal. Guru 

bertugas menyediakan fasilitas yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif 

dan juga mengembangkan karakter peserta didik. Matematika mendorong peserta 

didik untuk berfikir kritis, logis, rasional dan percaya diri. Adapun tujuan mata 

pelajaran matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 

siswa mampu: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 

(4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 
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untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai 

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

(BSNP, 2006:140).  

Guru memberikan penilaian di kelas dalam hal penguasaan materi dan 

pemecahan masalah saja, padahal peserta didik juga harus terampil sehingga 

mereka mampu memecahan masalah-masalah baru. Keterampilan pemecahan 

masalah juga merupakan sesuatu yang bisa dinilai oleh guru dalam aspek 

psikomotorik. Seperti yang diungkapkan oleh Sudjana (2009: 31) dalam proses 

belajar mengajar di sekolah saat ini,  tipe hasil belajar kognitif lebih dominan jika 

dibandingkan dengan tipe hasil belajar afektif dan psikomotoris, sekalipun 

demikian tidak berarti bidang afektif dan psikomotoris diabaikan sehingga tidak 

perlu dilakukan penilaian. Oleh karena itu perlu diadakan penilain kognitif, afektif 

dan psikomotorik di sekolah. 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan undang-

undang sistem pendidikan nasional, salah satu faktornya adalah peserta didik 

memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi di sekolah. Pada kenyataannya saat 

ini, peserta didik kurang memiliki rasa tanggung jawab, tidak membuat pekerjaan 

rumah, sering datang terlambat dan tidak menyerahkan tugas tepat waktu. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 3 Sukorejo, diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran di sana masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran sudah berlangsung dua arah, namun siswa kurang 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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Selain itu,  peserta didik belum mempunyai kesadaran dan tanggung jawab 

dalam belajar, mereka hanya mau belajar jika mau ulangan saja dan mengerjakan 

latihan soal jika ada tugas dari guru. Pada materi yang belum diajarkan peserta 

didik cenderung tidak mau mempelajarinya terlebih dahulu. Berdasarkan hal 

tersebut karakter yang perlu ditingkatkan di SMP N 3 Sukorejo adalah karakter 

tanggung jawab. 

Guru di SMP N 3 Sukorejo sudah memberikan latihan soal pemecahan 

masalah, namun peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah. Peserta didik belum dapat melaksanakan langkah-langkah 

pemecahan masalah mulai dari memahami masalah, merencanakan masalah, 

melaksanakan pemecahan masalah dan membuat kesimpulan. Mereka masih 

menggunakan cara instan dalam menyelesaikan masalah. Hasil belajar yang 

berupa kemampuan pemecahan masalah juga masih rendah, khususnya pada 

materi pokok segi empat. Segi empat merupakan salah satu materi pokok yang 

dipelajari di kelas VII semester 2. Materi tersebut meliputi persegi panjang, 

persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Manfaat dari 

mempelajari materi tersebut adalah untuk menyelesaikan soal yang berhubungan 

dengan segi empat yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan pemanfaatan media 

pembelajaran yang memungkinkan tejadinya kegiatan belajar mengajar yang 

kondusif, menyenangkan, dan tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Salah 

satunya adalah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR).  
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Model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang menekankan 

pada tiga aspek yaitu Auditory, Intellectually dan Repetition. Auditory berarti 

siswa belajar dengan berbicara, mendengarkan, menyimak, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Intellectually adalah 

belajar dengan berfikir, peserta didik dilatih dengan memecahkan masalah, 

mengkonstruksi dan menerapkan. Sedangkan repetition merupakan pengulangan 

yang bermakna mendalami memantapkan dengan cara siswa dilatih melalui 

pemberian tugas atau kuis. Dengan memberikan tugas dan kuis peserta didik akan 

lebih terlatih dalam memecahkan masalah dan bertanggung jawab terhadap tugas-

tugasnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang Peningkatan Karakter Dan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Melalui Model Pembelajaran Auditory Intelectually Repetition (AIR) Pada Materi 

Segi empat Kelas VII di SMP N 3 Sukorejo. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Rancangan 

penelitian tersebut akan dikenakan pembelajaran pada pilihan situasi sosial suatu 

kelas. Akan dipilih beberapa siswa melalui tes pendahuluan agar peneliti dapat 

mengamati perubahan tingkah laku peserta didik secara cermat dan teliti. Aspek 

yang dinilai melalui pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini adalah 

karakter tanggung jawab  (aspek afektif) dan keterampilan pemecahan masalah 

(aspek psikomotorik), sedangkan kemampuan pemecahan masalah (aspek 

kognitif) akan dinilai melalui tes kemampuan pemecahan masalah.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

model pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII? 

2. Apakah pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII dapat meningkatkan 

karakter tanggung jawab peserta didik? 

3. Bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

melalui pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII? 

4. Apakah pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII dapat mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik? 

5. Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajar dengan 

model Auditory Intellectually Repetition pada materi pokok luas dan keliling 

segi empat kelas VII dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

ditentukan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan peningkatan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada materi 

pokok luas dan keliling segi empat kelas VII. 

2. Mengetahui peningkatan karakter tanggung jawab peserta didik yang diajar 

dengan pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition pada materi 

pokok luas dan keliling segi empat kelas VII. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

melalui pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII. 

4. Mengetahui peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi pokok luas dan keliling segi empat kelas VII. 

5. Mengetahui ketuntasan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajar dengan model Auditory Intellectually Repetition pada materi pokok luas 

dan keliling segi empat kelas VII.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan tanggung jawab siswa. 

b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

c. Membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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2. Bagi Guru 

Guru dapat menemukan berbagai model pembelajaran yang inovatif, 

membuat para peserta didik aktif dan kreatif. 

3. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dalam memilih model dan metode 

pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk mendapatkan pengertian yang sama tentang istilah-istilah dalam 

penelitian dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka 

diperlukan penegasan istilah. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.5.1 Karakter 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal meliputi 

seluruh aktivitas manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, 

dengan dirinya, sesama manusia, maupun dengan lingkungannya yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan bedasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Penelitian ini membatasi 

pada karakter tanggung jawab peserta didik. Menurut Hasan (2010: 10) tanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 
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1.5.2 Pemecahan Masalah 

Menurut Aisyah (2007) dalam pemecahan masalah matematika, siswa 

dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka memahami masalah 

(mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan), membuat model 

matematika, memilih strategi penyelesaian model matematika, melaksanakan 

penyelesaikan model matematika dan menyimpulkan. 

Menurut Polya (1973), ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam 

pemecahan masalah, yaitu: 

1) Memahami masalah. 

2) Merencanakan penyelesaian. 

3) Melaksanakan perhitungan. 

4) Memeriksa kembali proses dan hasil. 

  Dalam penelitian ini materi pemecahan masalah yang akan diteliti yaitu 

luas dan keliling segi empat. 

1.5.3 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

Model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang menekankan 

pada tiga aspek yaitu Auditory, Intellectualy dan Repetition. Auditory berarti siswa 

belajar dengan berbicara, mendengarkan, menyimak, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat dan menanggapi. Intellectually adalah belajar dengan 

berfikir, peserta didik dilatih dengan memecahkan masalah, mengkonstruksi dan 

menerapkan. Sedangkan repetition merupakan pengulangan yang bermakna 

mendalami memantapkan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

kuis. 
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1.5.4 Materi Pokok Segi empat 

Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelas VIII SMP, segi 

empat merupakan materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Siswa 

akan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari terkait materi segi empat. 

 

1.6 Keterbatasan 

Karena keterbatasan, peneliti mengambil 5 subjek penelitian dari kelas VII 

B SMP N 3 Sukorejo. Penilaian menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

tes. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh seorang observer. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

1.7.1 Bagian Awal 

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

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

table, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Mengemukakan latarbelakang, permasalahan, tujuan, manfaat, penegasan istilah, 

dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori dan penelitian yang relevan. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, ruang lingkup penelitian, variable 

penelitian, prosedur penelitian, instrument penelitian, metode pengumpulan data 

dan analisis data. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan dalam rangka 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

BAB 5 : PENUTUP 

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Karakter 

Muslich (2011: 84) mengungkapkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan  dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Orang dengan karakter mulia akan 

mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, 

emosi dan motivasi untuk melakukan hal terbaik dalam menjalin hubungan-

hubungan tersebut. Hal ini yang mendasari munculnya konsep pendidikan 

karakter (character education). 

Berdasarkan grand desain yang dikembangkan Kemendiknas (2010: 14), 

secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam individu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, 

dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, 

sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 

Kemendiknas (2011: 3) mengungkapkan untuk lebih memperkuat 

pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 

nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, 

(6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat 
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Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) 

Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli 

Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab. 

Pendidikan karakter dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah dengan cara pengenalan nilai-nilai sehingga diperoleh kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku 

siswa melalui proses pembelajaran sehari-hari. 

Salah satu karakter yang dapat ditanamkan adalah tanggung jawab. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dsb). 

 

2.2 Pemecahan Masalah 

Menurut NCTM dalam Husna (2013), pemecahan masalah merupakan 

proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya pada situasi 

baru dan berbeda. Selain itu NCTM juga mengungkapkan tujuan pengajaran 

pemecahan masalah secara umum adalah untuk (1) membangun pengetahuan 

matematika baru; (2) memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan 

di dalam konteks-konteks lainnya; (3) menerapkan dan menyesuaikan bermacam 

strategi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan; (4) memantau dan 

merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematika. 

Menurut Branca yang dikutip oleh Husna (2013), pemecahan masalah 

memiliki tiga interpretasi yaitu: pemecahan masalah  (1) sebagai suatu tujuan 
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utama; (2) sebagai sebuah proses; (3) sebagai  keterampilan dasar. Ketiga hal itu 

mempunyai implikasi dalam pembelajaran matematika. Pertama, jika pemecahan 

masalah merupakan suatu tujuan maka ia  terlepas dari masalah atau prosedur 

yang spesifik, juga terlepas dari materi matematika, yang terpenting adalah 

bagaimana cara memecahkan masalah sampai berhasil. Dalam hal ini pemecahan 

masalah sebagai alasan utama untuk belajar  matematika. Kedua, jika pemecahan 

masalah dipandang sebagai suatu proses maka penekanannya bukan semata-mata 

pada hasil, melainkan bagaimana metode, prosedur, strategi dan langkah-langkah 

tersebut dikembangkan melalui penalaran dan komunikasi untuk memecahkan 

masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar atau kecakapan 

hidup (life skill),  karena  setiap manusia  harus  mampu memecahkan masalahnya 

sendiri. Jadi pemecahan masalah merupakan  keterampilan  dasar  yang harus 

dimiliki setiap peserta didik. 

Polya (1973) mengemukakan empat langkah utama dalam pemecahan 

masalah yaitu: Understanding the problem (memahami masalah), Devising a Plan 

(merencanakan penyelesaian), Carrying out the Plan (melaksanakan perhitungan), 

dan Looking Back (memeriksa kembali proses dan hasil). 

Marsigit (2011: 8) menjelaskan bahwa keterampilan menyelesaikan masalah 

matematika meliputi, (1) memahami pokok persoalan; (2) mendiskusikan 

alternatif pemecahannya; (3) memecah persoalan utama menjadi bagian–bagian 

kecil; (4) menyederhanakan persoalan; (5) menggunakan  pengalaman masa 

lampau dan menggunakan intuisi untuk menemukan alternatif pemecahannya;  (6) 

mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, mencatat  apa yang terjadi, 
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mengecek hasilnya dengan mengulang kembali langkah-langkahnya; dan (7) 

mencoba memahami dan menyelesaikan persoalan yang lain. 

Dalam penelitian ini, pemecahan masalah diturunkan menjadi 2 aspek yang 

akan diteliti. Kemampuan pemecahan masalah sebagai aspek kognitif dan 

keterampilan pemecahan masalah sebagai aspek psikomotorik. Perbedaan utama  

keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan pemecahan masalah pada  

penelitian ini adalah cara penilaiannya. Penilaian keterampilan pemecahan 

masalah dilakukan saat peserta didik mengerjakan. Penilaian meliputi teknik  

mengerjakan, kecepatan, ketepatan, dan hal-hal yang dapat diamati. Penilaian  

kemampuan pemecahan masalah dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pada 

penelitian ini, keterampilan pemecahan masalah diukur dengan observasi dan 

wawancara mendalam. Lembar observasi dan pedoman wawancara terdapat 

dalam Lampiran 29 dan 38. Penilaian kemampuan pemecahan masalah diukur 

melalui tes akhir kemampuan pemecahan masalah yang sesuai dengan kisi-kisi 

yang terdapat pada Lampiran 22 dan soal tes kemampuan pemecahan masalah 

terdapat pada lampiran 23. 

 

2.3 Teori Belajar yang Mendukung Model Auditory Intellectually 

Repetition(AIR) 

2.3.1 Teori Belajar Ausubel 

Teori ini dikenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan 

belajar menerima. Menurut Ausubel, sebagaimana dikutip oleh Hudojo (2003: 
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62), belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik 

disusun sesuai dengan struktur kognitif peserta didik sehingga peserta didik itu 

dapat mengaitkan pengetahuan barunya dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya. Dengan belajar bermakna peserta didik menjadi kuat ingatannya dan 

transfer belajar mudah dicapai. Bagi Ausubel, menghafal juga berlawanan dengan 

belajar bermakna. Menghafal sebenarnya mendapatkan informasi yang terisolasi 

sedemikian hingga peserta didik itu tidak dapat mengaitkan informasi yang 

diperoleh dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya peserta didik tidak dapat 

mengendapkan pengetahuan yang diperoleh itu sehingga peserta didik itu hanya 

dapat mengingat fakta-fakta yang sederhana. 

Pada penelitian ini, teori belajar Ausubel berkaitan erat dengan konsep 

belajar bermakna. Hal ini terkait dengan strategi pada pembelajaran model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR), yaitu menciptakan pembelajaran yang 

bermakna. 

2.3.2 Teori Belajar Thorndike 

Menurut Thorndike (Suherman, 2003: 28), belajar merupakan proses 

pembentukan antara stimulus dan respon. Belajar akan lebih berhasil bila respon 

siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti rasa senang atau kepuasan. Menurut 

Thorndike dalam Rifa’i dan Anni (2010: 116) ada tiga macam hukum belajar, 

yaitu hukum kesiapan, hukum latihan dan hukum akibat. 
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1. Hukum Kesiapan (Law of Readiness) 

Jika individu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kesiapan diri, maka 

dia akan memperoleh kepuasan, dan jika terdapat hambatan dalam pencapaian 

tujuan maka akan menimbulkan kekecewaan. 

2. Hukum Latihan (Law of Exercise) 

Koneksi antara stimulus dan respons akan menjadi kuat apabila sering 

dilakukan latihan, namun sebaliknya apabila tidak ada latihan hubungan antara 

stimulus dan respons akan menjadi lemah. 

3. Hukum Hasil (Law of Effect) 

Hubungan antara stimulus dan perilaku akan semakin kuat apabila terdapat 

kepuasan dari hasil yang didapat dan akan semakin diperlemah apabila tidak 

terdapat kepuasan. Jika ada asosiasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban 

maka bahan yang disajiakan akan tertanam lebih lama dalam ingatan anak. 

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan dengan pendekatan teori 

Thorndike yaitu hukum kesiapan, hukum latihan dan hukum hasil bahwa peserta 

didik harus mempunyai kesiapan sebelum memulai pelajaran, dilatih untuk 

memecahkan masalah matematika melalui model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). 

2.3.3 Teori Belajar Polya 

Polya (1973) berpendapat bahwa strategi dalam belajar pemecahan masalah 

adalah mencoba-coba, membuat diagram, mencobakan pada soal yang lebih 

sederhana, membuat tabel, menemukan pola, memecahkan tujuan, 

memperhitungkan setiap kemungkinan, berpikir logis, bergerak dari belakang, dan  
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mengabaikan hal yang tidak mungkin. Adapun keempat langkah-langkah 

pemecahan masalah menurut Polya (1973)  adalah sebagai berikut. 

i. Understanding the problem (memahami masalah), langkah ini meliputi: 

a. Apakah yang tidak diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau 

bagaimana keterangan soal. 

b. Apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa 

yang  ditanyakan. 

c. Apakah keterangan tersebut tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. 

d. Buatlah gambar atau tulisan notasi yang sesuai. 

ii. Devising a plan (merencanakan penyelesaian), langkah-langkah ini meliputi: 

a. Pernahkah anda menemukan soal seperti ini sebelumnya, pernahkah ada 

soal   yang serupa dalam bentuk lain. 

b. Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini. 

c. Perhatikan apa yang ditanyakan. 

d. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini. 

iii. Carying out the plan (melaksanakan perhitungan), langkah ini menekankan 

pada pelaksanaan rencana penyelesaian yaitu meliputi: 

a. Memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. 

b. Bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar. 

c. Melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat. 

iv. Looking back (memeriksa kembali proses dan hasil) bagian terakhir 

dari langkah Polya menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran 

jawaban yang diperoleh, langkah ini terdiri dari: 
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a. Dapat diperiksa sanggahannya.  

b. Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain. 

c. Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau. 

d. Menuliskan jawaban dengan lebih baik. 

Dalam penelitian ini teori belajar Polya mendukung penggunaan model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) yang memfasilitasi peserta 

didik untuk belajar aktif memecahkan masalah. 

 

2.4 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition(AIR) 

Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek yaitu Auditory, Intellectually dan 

Repetition. Huda (2013: 289) mengungkapkan AIR merupakan model 

pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually (SAVI). Perbedaannya terteletak pada pengulangan 

(Repetition) yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan 

pemberian tugas atau kuis. 

1) Auditory  

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam pembelajaran, hendaknya 

peserta didik diajak membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, 

menerjemahkan pengalaman peserta didik dengan suara. Mengajak mereka 

berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, 

menyimak, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi 

membuat rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan pengalaman 
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belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri (Meier, 

2002:97). 

Beberarapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran antara lain: 

(1) Membaca keras-keras; 

(2) Mempraktikan suatu keterampilan atau memeragakan sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 

(3) Pembelajar berpasang-pasangan membincangkan secara terperinci apa yang 

baru mereka pelajari; 

(4) Diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. 

(Meier, 2002: 96) 

2) Intellectually  

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Peserta didik 

menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan 

hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Meier (2002: 99) 

menemukan bahwa aspek Intellectually dalam belajar akan terlatih jika peserta 

didik dilibatkan dalam aktifitas memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, 

mengerjakan perencanaan strategis, melahirkan gagasan kreatif, mencari dan 

menyaring informasi, menemukan pertanyaan, menciptakan model mental, 

menerapkan gagasan baru, menciptakan makna pribadi dan meramalkan implikasi 

suatu gagasan. 

Beberarapa contoh aktifitas Intellectually di dalam pembelajaran antara lain: 

(1) Memecahkan masalah 

(2) Melahirkan gagasan kreatif 

(3) Merumuskan pertanyaan 

(Meier, 2002:100)   

3) Repetition  

Repetition bermakna pengulangan. Dalam pembelajaran repetition berarti 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian 
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tugas atau kuis. Ingatan siswa tidak selalu tetap dan mudah lupa, maka perlu 

diulang-ulang. Trianto (2007: 22) menyatakan masuknya informasi ke dalam otak 

yang diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke dalam memori jangka 

pendek, penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek memiliki jumlah 

dan waktu yang terbatas. Proses mempertahankan ini dapat dilakukan dengan 

kegiatan pengulangan informasi yang masuk ke dalam otak. Latihan dan 

pengulangan akan membantu proses mengingat, karena semakin lama informasi 

tersebut tinggal dalam memori jangka pendek, maka semakin besar kesempatan 

memori tersebut ditransfer ke memori jangka panjang. Pengulangan ini berarti 

pemberian soal dan tugas, peserta didik akan mengingat informasi-informasi yang 

diterimanya dan akan terbiasa untuk menggunakannya dalam penyelesaian 

masalah. 

Pada model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition, peserta didik 

ditempatkan sebagai pusat perhatian utama dalam pembelajaran untuk secara aktif 

membangun pengetahuannya secara sendiri maupun kelompok. Sedangkan guru, 

bertugas sebagai fasilitator yang bertugas mengidentifikasi tujuan pembelajaran, 

struktur materi, dan ketrampilan dasar yang akan diajarkan kemudian 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, memberikan pemodelan 

demonstrasi, memberiakan kesempatan pada peserta didik untuk berlatih 

menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari dan memberikan 

umpan balik. Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition diharapkan 

lebih efektif dan peserta didik bisa berlatih untuk bertanggung jawab. 
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Langkah-langkah model pembelajaran menurut Meier (2002: 105-108) 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah: 

b. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dilakukan pada saat pendahuluan kegitan belajar mengajar. 

Guru membangkitkan minat peserta didik dan perasaan positif untuk mengikuti 

pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan peserta 

didik agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal. 

c. Tahap Penyampaian 

Setelah melakukan persiapan, guru selanjutnya memberikan penjelasan 

konsep kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

menyimak, bertanya dan menanggapi (auditory). 

d. Tahap Pelatihan 

Pada tahap ini peserta didik difasilitasi untuk dapat terlibat dalam aktifitas-

aktifitas intelektual agar peserta didik lebih menyerap pengatahuan. Kegiatannya 

berupa diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, mengemukakan pendapat dan 

menyampaikan hasil diskusi. Hal ini membuat peserta didik memiliki pengalaman 

berpikir dan belajar (auditory dan intellectually). 

e. Tahap Menyampaikan Hasil 

Pada tahap ini peserta didik menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh. 

Peserta didik mengerjakan soal latihan secara individu. Dengan bimbingan guru 

peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang telah dibahas, sehingga 

hasil belajara akan melekat (repetition). 
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Berdasarkan uraian di atas, setiap model pembelajaran memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat 

(auditory). 

2. Melatih siswa untuk menyelidiki, mangidentifikasi dan memecahkan masalah 

secara kreatif (intellectually). 

3. Melatih siswa untuk mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari 

(repetition). 

4. Siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

yaitu terdapat tiga aspek yang harus diintegrasikan yakni Auditory, Intellectually, 

dan Repetition sehingga secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu 

yang lama, tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembentukan kelompok 

pada aspek Auditory dan Intellectually. 

 

2.5 Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang 

(Rifa’i dan Anni, 2010: 82). Belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, 

salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 
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tingkah laku pada diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh terjadinya 

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, maupun perubahan pada 

sikapnya. 

Menurut Gestalt (Hamalik, 2005: 41), ada beberapa prinsip belajar yang 

perlu mendapat perhatian. Adapun prinsip belajar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tingkah laku terjadi berkat interaksi antara individu dan lingkungannya, 

faktor herediter (natural endowment) lebih berpengaruh. 

2. Bahwa individu berada dalam keadaan keseimbangan yang dinamis, adanya 

gangguan terhadap keseimbangan itu akan mendorong terjadinya tingkah 

laku. 

3. Belajar mengutamakan aspek pemahaman (insight) terhadap situasi 

problematis. 

4. Belajar menitikberatkan pada situasi sekarang, dalam situasi tersebut 

menemukan dirinya. 

5. Belajar dimulai dari keseluruhan dan bagian-bagian hanya bermakna dalam 

keseluruhan itu. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar proses 

belajar menghasilkan perubahan perilaku karena adanya perubahan pada tingkat 

sikap (aspek afektif), keterampilan (aspek psikomotorik), maupun pengetahuan 

(aspek kognitif). Dalam Lampiran Permendikbud No.65 tentang standar proses, 

degradasi aspek pengetahuan (kognitif) terdiri dari (1) mengingat, (2) memahami, 

(3) menerapkan, (4) menganalisis, dan (5) mengevaluasi. Sedangkan degradasi 

aspek sikap (afektif) terdiri dari (1) menerima, (2) menjalankan, (3) menghargai, 
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(4) menghayati, dan (5) mengamalkan. Degradasi aspek keterampilan 

(psikomotorik) terdiri dari (1) mengamati, (2) menanya, (3) mencoba, (4) menalar, 

(5) menyaji dan (6) mencipta. 

 Pada penelitian ini, peneliti mengukur hasil belajar aspek afektif berupa 

karakter tanggung jawab, aspek psikomotorik berupa keterampilan memecahkan 

masalah, dan aspek kognitif berupa kemampuan pemecahan masalah. 

2.5.1 Karakter Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan 

keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh menuntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Sedangkan menurut Hasan (2010: 10) 

tanggung jawab didefinisikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Tanggung jawab merupakan aspek afektif yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yang dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran individu termasuk 

peserta didik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Peserta didik 

seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagian hanya belajar 

ketika disuruh dan ketika akan menghadapi ujian. Selain itu, hanya sebagian saja 

yang mau mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, banyak peserta didik yang 
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mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah bersama teman-temannya. Oleh karena 

itu kesadaran siswa harus ditingkatkan agar bertanggung jawab atas segala hal 

yang dilakukan termasuk tugasnya sebagai siswa. Berdasarkan permasalahan 

diatas, karakter yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah karakter 

tanggung jawab yang diukur menggunakan lembar pengamatan berdasarkan 

indikator yang telah ditetapkan. Indikator pencapaian karakter tanggung jawab 

menurut Narwati (2011: 69) adalah: 

1) Selalu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan/kesepakatan. 

2) Bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan.  

Berdasarkan indikator diatas, maka karakter tanggung jawab yang akan diukur 

adalah: 

1) Menggunakan waktu secara efektif, 

2) Melakukan persiapan sebelum pelajaran, 

3) Melaksanakan tugas individu yang diterima, 

4) Melaksanakan proses diskusi, 

5) Mengerjakan soal atau permasalahan dengan teliti. 

Kesimpulan mengenai penilaian pencapaian suatu indikator menurut Hasan 

(2010: 23) dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut: 

1) Belum Terlihat (BT): apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator. 

2) Mulai Terlihat (MT): apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten. 
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3) Mulai Berkembang (MB): apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator mulai konsistan. 

4) Mulai Membudaya (MM): apabila siswa terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator konsistan. 

2.5.2 Keterampilan Pemecahan Masalah 

Menurut Skeel dalam Rimpang (2011: 12) keterampilan pemecahan 

masalah  adalah proses dimana individu mengidentifikasi masalah, merumuskan 

jawaban sementara, memverifikasi hipotesis dengan mengumpulkan dan 

menganalisis data, menjawab hipotesis dan mengambil kesimpulan. Melalui proses 

ini peserta didik secara bertahap akan mamahami dan mengorganisir masalah. 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan aspek psikomotorik yang diteliti 

dan dinilai dalam penelitian ini. Seringkali guru hanya menilai penguasaan materi 

dan kemampuan pemecahan masalahnya saja. Keterampilan peserta didik dalam 

memecahkan masalah juga harus diperhatikan agar mereka mampu 

menyelesaikan masalah-masalah baru. 

Kuswana (2012: 190) mengungkapkan keterampilan pemecahan masalah 

yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, tujuan dan 

menghasilkan serta mengevaluasi pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Pengulangan tujuan dan masalah yang berbeda untuk mempertimbangkan 

jenis pemecahannya. 

2. Pengakuan peran yang penting dari ketelitian.  

3. Penggunaan representasi masalah melalui grafik, diagram pohon, matrik dan 

model. 
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4. Pemahaman kendala mengenai pandangan dunia. 

5. Pemilihan strategi terbaik untuk pemecahan jenis masalah. 

6. Pencarian analogi. 

Indikator-indikator keterampilan pemecahan masalah menurut Marsigit 

(2011: 38) yaitu: 

1. Memahami pokok persoalan, 

2. Mendiskusikan alternatif pemecahannya, 

3. Memecah persoalan utama menjadi bagian-bagian kecil, 

4. Menyederhanakan persoalan, 

5. Menggunakan pengalaman masa lampau dan menggunakan intuisi untuk 

menemukan alternatif pemecahannya, 

6. Mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, mencatat apa yang terjadi, 

mengecek hasilnya dengan mengulang kembali langkah-langkahnya, dan 

7. Mencoba memahami dan menyelesaikan persoalan yang lain. 

Kemampuan pemecahan masalah lebih cenderung pada sejauh mana peserta 

didik memahami materi kemudian mengorganisasikannya untuk memecahkan 

masalah. Sedangkan keterampilan pemecahan masalah merupakan teknik atau 

seni yang digunakan peserta didik untuk memecahkan masalah. Jadi, keterampilan 

pememecahan masalah peserta didik merujuk pada perubahan tingkah laku 

peserta didik berupa aspek psikomotorik untuk diproses dalam langkah-langkah 

pemecahan masalah. 
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2.5.3 Kemampuan Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Hudojo (2003: 155) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan 

suatu hal yang sangat esensial di dalam pembelajaran matematika, dengan alasan : 

(1) peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian 

menganalisanya dan akhirnya meneliti hasilnya; (2) kepuasan intelektual akan 

timbul dari dalam; (3) potensi intelektual peserta didik meningkat; (4) peserta didik 

belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan 

penemuan. 

Kemampuan pemecahan masalah dapat diperoleh jika seseorang memiliki 

banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah seperti yang 

diungkapkan Suherman (2003: 93) bahwa peserta didik yang yang diberi latihan 

pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah 

dibandingkan dengan peserta didik yang latihannya sedikit. Kemampuan 

pemecahan masalah meliputi mamahami masalah, merencanakan perhitungan,  

melakukan perhitungan, dan memerika kembali proses dan hasil yang diperoleh.  

Kemampuan pemecahan masalah dapat diukur melalui tes kemampuan 

pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, soal tes kemampuan pemecahan 

masalah berupa soal uraian yang disesuaikan dengan indikator pemecahan masalah 

menurut Polya dan indikator materi luas dan keliling segi empat. 

 

2.6 Materi Pokok Segi empat 

Materi pokok segi empat dipelajari oleh siswa kelas VII semester genap. 

Sesuai Salinan Lampiran Permendikbud No. 68 th 2013 Kompetensi dasar pada 
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materi pokok segi empat antara lain mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 

menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas serta menyelesaikan 

permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, persegi, 

trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang.  Namun dalam 

penelitian ini hanya kompetensi dasar menghitung keliling dan luas persegi 

panjang, persegi dan jajar genjang saja yang menjadi fokus penelitian.  

2.6.1 Persegi Panjang 

1. Pengertian Persegi Panjang 

  A rectangle is a parallelogram with four right angels (Clements, 1984: 

261). Persegi panjang adalah suatu jajar genjang yang keempat sudutnya siku-

siku. 

2. Keliling Persegi Panjang 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Persegi Panjang ABCD 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh ukuran panjang 

sisinya. Jika ABCD persegi panjang dengan panjang p satuan panjang dan lebar l 

satuan panjang, maka keliling ABCD =               atau 
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3. Luas Daerah Persegi Panjang  

 

 

 

Gambar 2.2 Model Daerah Persegi Panjang ABCD 

Luas daerah persegi panjang sama dengan hasil kali ukuran sisi panjang 

dan ukuran sisi lebar. Jika ABCD adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 

p satuan panjang dan lebar l satuan panjang, maka luas daerah persegi panjang 

ABCD adalah      . 

2.6.2 Persegi 

1. Pengertian Persegi 

A square is a rectangle with four congruent sides (Clements, 1984: 261). 

Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. 

2. Keliling Persegi 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Persegi KLMN 

Keliling persegi sama dengan jumlah seluruh ukuran panjang sisinya. Jika 

KLMN persegi dengan panjang sisi s satuan panjang, maka keliling KLMN 

=          atau     .  
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3. Luas Daerah Persegi 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Daerah Persegi KLMN 

Luas daerah persegi adalah hasil kali ukuran panjang sisi-sisinya. Jika 

KLMN adalah persegi dengan panjang sisinya s satuan panjang, maka maka luas 

daerah KLMN adalah      . 

2.6.3 Jajargenjang 

i. Pengertian Jajargenjang 

A parallelogram is a quadrilateral with both pairs of opposites sides 

parallel (Clements, 1984: 261). Jajargenjang adalah segi empat yang kedua 

pasang sisi yang berhadapan sejajar. 

ii. Keliling Jajar genjang 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Jajar genjang PQRS 

Keliling jajar genjang sama dengan dua kali jumlah panjang sisi yang saling 

berdekatan. Jika PQRS jajar genjang dengan panjang sisi   satuan panjang dan   

satuan panjang, maka           atau dapat ditulis  
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iii. Luas Daerah Jajargenjang 

 

 

 

Gambar 2.6 Daerah Jajar genjang PQRS 

Given a parallelogram with base b and corresponding height h, the area A 

is given by the formula A=bh (Clements, 1984: 399). Jika PQRS jajar genjang 

dengan panjang alas a satuan panjang dan tinggi t satuan panjang, maka luas jajar 

genjang PQRS sama dengan hasil kali alas dan tinggi atau dapat ditulis  

         . 

 

2.7 Hasil Penelitian yang Terkait 

1. Penelitian Handayani (2013) berjudul “Keefektifan Model Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) Berbantuan LKPD Terhadap Kemampuan 

Penalaran Matematis Peserta Didik SMP”. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Blado pada materi luas dan volume kubus dan balok yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran AIR berbantuan LKPD 

lebih baik dibanding kemampuan penalaran matematis peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan model STAD. 

2. Penelitian Nurjanah (2012) berjudul “Implementasi Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) berbatuan CD Interaktif pada 

Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Segi empat Siswa Kelas VII”. 

P Q 

R S 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VII SMP N 2 Pangkah pada materi segi empat yang 

menggunakan model pembelajaran AIR lebih baik daripada kemampuan 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

3. Penelitian Ainia (2012) berjudul “Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Ditinjau dari Krakter Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri Se-kecamatan 

Kaligeseng Tahun 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran AIR lebih baik daripada  

siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VII SMP N 3 Sukorejo 

diperoleh informasi bahwa siswa masih kesulitan pada materi geometri, termasuk 

materi segi empat sehingga hasil belajar mereka juga masih rendah. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pemberian soal-soal pemecahan masalah dan 

rendahnya tanggung jawab siswa untuk belajar. Hal ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) yang diharapkan dapat meningkatkan karakter 

tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah sehingga kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan.   

Model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang menekankan 

pada tiga aspek yaitu Auditory, Intellectually dan Repetition. Auditory berarti 
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siswa belajar dengan berbicara, mendengarkan, menyimak, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Intellectually adalah 

belajar dengan berfikir, peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah, 

mengkonstruksi dan menerapkan. Sedangkan repetition merupakan pengulangan 

yang bermakna mendalami, memantapkan dengan cara siswa dilatih melalui 

pemberian tugas atau kuis. 

Pembelajaran ini diawali dengan pembuatan instrumen pembelajaran dan 

penilaian yang dikonsultasikan dan diuji cobakan sehingga menjadi perangkat 

yang siap digunakan. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan 

pembelajaran dimulai dengan apersepsi, kemudian guru memberikan sedikit 

penjelasan tentang materi keliling dan luas daerah segi empat. Masing-masing 

kelompok dipersilahkan untuk bertanya atau berpendapat. Selanjutnya untuk 

melatih kemampuan pemecahan masalahnya, siswa secara berkelompok diminta 

untuk mengerjakan LKPD dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ini 

melatih siswa bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan kelompoknya dan 

mempertanggung jawabkan hasilnya di depan kelas. Pada akhir pembelajaran 

siswa diberikan pekerjaan rumah yang selanjutnya dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. Siswa akan mempertanggung jawabkan perkerjaan rumahnya. 

Penggunaan model pembelajaran ini dapat berdampak positif bagi siswa 

khususnya dalam peningkatan karakter tanggung jawab, keterampilan pemecahan 

masalah dan kemampuan pemecahan masalah pada sub materi pokok keliling dan 

luas daerah persegi panjang, persegi dan jajar genjang. 

 



36 

 

36 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009: 7) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive atau snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif/kualitatif.  

Pelaksanaan penelitian bersifat kolaboratif yaitu peneliti bekerja sama 

dengan guru mata pelajaran matematika dalam perolehan data penelitian. Peneliti 

memegang keseluruhan proses pembelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) terhadap karakter tanggung jawab, keterampilan pemecahan 

masalah dan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika.  

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitin deskriptif 

kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang 

menjadi pusat perhatian secara kualitatif. Data yang dihasilkan berupa kata-kata 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa tulisan atau bilangan, 

yang selanjutnya akan diuraikan apa adanya kemudian dikaji seringkas mungkin 

dalam menjawab permasalahan. 
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3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas, 

yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan 

statistik tetapi lebih pada pertimbangan subjektif peneliti dengan didasarkan pada 

jangkauan dan kedalaman masalah yang ditelitinya. Lebih lanjut pada penelitian 

kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan 

untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang maupun kelompok 

sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok 

yang sedang diteliti tersebut. Jadi penentuan subjek bersifat purposif yakni 

bergantung pada tujuan fokus pada suatu saat. 

Peneliti mengadakan penelitian di SMPN 3 Sukorejo. Sistem kelas di 

sekolah tersebut menggunakan sistem random dimana setiap kelas memiliki taraf 

prestasi dan kemampuan yang hampir setara, atau dengan kata lain pembagian 

kelas secara heterogen. Peneliti mengambil subjek penelitian di kelas VII-B 

sebanyak 5 orang yang dianggap dapat mewakili tingkatan kognitif tinggi, sedang 

dan rendah. Pengambilan subjek penelitian didasarkan kepada hasil tes 

pendahuluan dan hasilnya diranking. 

Objek penelitian ini merupakan keseluruhan proses dan hasil pembelajaran 

matematika melalui model Auditory Intellectually Repetition (AIR) pada siswa 

kelas VII-B SMPN 3 Sukorejo. 
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3.3. Variable Penelitian 

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 38). Variabel dalam 

penelitian ini adalah karakter tanggung jawab, keterampilan pemecahan masalah, 

dan kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian yang merupakan hasil 

pembelajaran melalui model Auditory Intellectually Repetition pada kelas VII-B 

SMP Negeri 3 Sukorejo. 

 

3.4. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan setting kelas, yaitu 

tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas 

VII-B SMPN 3 Sukorejo. Dalam melakukan penelitian,  peneliti bertindak  sebagai 

guru yang menerapkan pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition pada 

materi luas dan keliling segi empat. Peneliti dibantu oleh seorang observer. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan peneliti 

yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisis data, 

tahap pembuatan laporan dan tahap penyusunan laporan. 

3.5.1. Tahap Persiapan Penelitian 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah (1) melakukan observasi; (2) 

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah beserta batasannya, mengkaji 
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berbagai literatur sebagai dasar untuk menentukan metode dan desain penelitian; 

(3) membuat proposal penelitian; (4) membuat instrumen penelitian dan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta bahan ajar penelitian yang disertai 

dengan proses bimbingan dengan dosen pembimbing; (5) mengajukan surat izin 

melaksanakan penelitian dari Universitas Negeri Semarang, menyampaikan surat 

izin dari Universitas Negeri Semarang kepada sekaligus meminta izin untuk  

melaksanakan penelitian  di  SMP N 3 Sukorejo;  (6) melakukan  uji  coba  

instrument untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda butir soal kemampuan pemecahan masalah; (7) menganalisis hasil uji 

coba instrumen yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda butir soal sehingga layak dipakai untuk dijadikan sebagai instrumen 

penelitian; dan (8) memperbaiki instrumen penelitian. 

3.5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan kegiatan adalah  (1) 

pemberian  tes  awal  kemampuan  pemecahan masalah; (2)  menganalisis  hasil  

tes awal; (3) pemilihan  subjek penelitian  yang terdiri  dari lima orang peserta 

didik berdasarkan hasil tes awal; (4) pengamatan  mengenai karakter tanggung 

jawab peserta didik sebelum penerapan pembelajaran dengan menggunakan model 

Auditory Intellectually Repetition; (5) pelaksanaan kegiatan  pembelajaran dengan  

menggunakan  model Auditory Intellectually Repetition, melaksanakan  observasi 

pada subjek penelitian mengenai karakter tanggung jawab dan keterampilan 

pemecahan masalah, melaksanakan wawancara terhadap subjek penelitian 
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mengenai karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah; (6) 

pelaksanaan tes akhir kemampuan pemecahan masalah. 

3.5.3. Tahap Analisis Data 

Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah (1) mengumpulkan 

data nilai tes akhir serta hasil pengamatan dan wawancara mengenai karakter 

tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah; (2) mengolah dan 

menganalisis data berupa hasil tes awal dan tes akhir kemampuan pemecahan 

masalah subjek penelitian, serta menganalisis hasil pengamatan dan wawancara. 

3.5.4. Tahap Pembuatan Kesimpulan 

Setelah data dianalisis, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. 

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat 

penelitian dan telah dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

3.5.5.  Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini hasil penelitian disusun dan dilaporkan. Penyusunan laporan 

berdasarkan pada sistematika penulisan skripsi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. 

 

3.6. Tahap Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data yang 

telah ada (Sugiyono, 2009: 241). Dengan menggunakan triangulasi, selain 
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mengumpulkan data, peneliti juga dapat menguji kredibilitas data. Patton 

sebagaimana dikutip oleh (Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa terdapat empat 

macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/triangulasi sumber (data 

triangulation); (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation); (3) triangulasi 

metode/triangulasi teknik (methodological triangulation); dan (4) triangulasi  

teoritis (theoretical triangulation). Dalam penelitian ini digunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti, peneliti mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Sumber dalam penelitian 

ini adalah peneliti, subjek penelitian, dan guru  matematika kelas sebagai observer. 

Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2009: 241).  

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, dan wawancara mendalam untuk 

sumber data yang sama yaitu subjek penelitian. 

3.6.1 Teknik Observasi Partisipatif 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap tingkah  laku 

dan aktifitas subjek penelitian. Menurut Arifin (2012: 182) observasi merupakan 

salah satu alat evaluasi jenis nontes dengan jalan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data peningkatan 

karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah. Dalam observasi 

partisipasif peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 
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atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2009:  227). 

Peneliti berperan sebagai guru dalam pembelajaran di kelas serta melakukan 

observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati, 

mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian sesuai dengan 

instrumen yang selanjutnya akan dianalisis. Pengamat atau observer juga 

menggunakan teknik ini untuk mengamati jalannya pembelajaran.  

3.6.2  Teknik Wawancara Mendalam 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009 : 231), teknik wawancara adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, teknik wawancara 

mendalam digunakan untuk mengumpulkan data pengembangan karakter tanggung 

jawab dan peningkatan keterampilan pemecahan masalah. 

Esterberg sebagaimana dikutip Sugiyono (2009: 233) mengemukakan 

beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan 

tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam, 

peneliti dibantu dengan instrumen pedoman wawancara untuk mengetahui karakter 

tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah subjek penelitian, namun 

pertanyaan yang dilakukan  lebih bersifat  terbuka  dan  tidak terbatas  pada apa 

yang ada pada instrumen. 
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3.6.3 Teknik Tes 

Tes yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

pemecahan masalah. Tes kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

terdiri dari tes awal, yaitu tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dan tes 

akhir, yaitu tes yang dilakukan sesudah proses pembelajaran. Tes awal mengujikan 

kemampuan pemecahan masalah mengenai materi sebelumnya, sedangkan tes 

akhir menguji kemampuan pemecahan masalah pada materi luas dan keliling segi 

empat. Tes tersebut diberikan kepada semua peserta didik kelas. Tes awal 

dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memilih subjek penelitian. 

Sedangkan tes akhir diberikan  kepada  semua peserta didik kelas yang di 

dalamnya terdapat subjek penelitian. Tes akhir digunakan untuk mengetahui 

apakah kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian yang dikenai 

pembelajaran dengan model  Auditory Intellectually Repetition mencapai KKM. 

  

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti, lembar observasi karakter tanggung 

jawab beserta rubiknya, lembar observasi keterampilan pemecahan masalah, soal 

tes kemampuan pemecahan masalah, pedoman wawancara dan alat perekam.  

3.7.1 Peneliti 

Peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen utama. Menurut Nasution 

yang dikutip dalam Sugiyono (2009 : 224) menyatakan ciri-ciri peneliti sebagai 

berikut: 
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(1) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan 

lingkungan yang bermakna atau tidak dalam penelitian. 

(2) Peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus. 

(3) Tiap situasi merupakan keseluruhan, tidak ada instrumen berupa tes atau 

angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi. 

(4) Suatu intereksi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami 

dengan pengetahuan semata-mata. 

(5) Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. 

(6) Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan dari 

data yang diperoleh. 

(7) Dengan manusia (peneliti) sebagai instrumen, repon yang aneh, yang 

menyimpang justru diberi perhatian. 

3.7.2 Lembar Observasi/ Lembar Pengamatan 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan. 

Dalam hal ini digunakan lembar observasi karakter tanggung jawab yang berisi 

pedoman dalam mengamati karakter tanggung jawab. 

Lembar karakter tanggung jawab berbentuk tabel yang terdiri atas indikator 

karakter tanggung jawab siswa beserta skor yang diperoleh dari hasil pengamatan 

karakter tanggung jawab masing-masing subjek penelitian selama pembelajaran 

berlangsung. 
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Dalam menyusun instrumen berupa lembar observasi yang perlu dilakukan 

adalah menetapkan indikator pengukuran. Kemudian dibuat kisi-kisi instrumen 

yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Dilanjutkan dengan 

penyusunan instrumen berupa indikator-indikator yang menunjukkan karakter 

tanggung jawab dengan bimbingan dosen pembimbing serta memberikan skala 

penilaian. Skala yang digunakan adalah Skala Likert yang dimodifikasi dengan 

skor tertinggi tiap butir 4 dan terendah 1. Masing-masing skor menunjukkan 

kriteria sebagai berikut: 4 (pencapaian penuh), 3 (pencapaian pokok), 2 

(pencapaian sebagian), 1 (pencapaian sedikit). Instrumen kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk dilakukan telaah instrumen 

untuk memperbaiki instrumen. 

Lembar keterampilan pemecahan masalah berbentuk tabel yang terdiri atas 

indikator keterampilan pemecahan masalah siswa beserta skor yang diperoleh dari 

hasil pengamatan karakter tanggung jawab masing-masing subjek penelitian 

selama pembelajaran berlangsung. 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan ranah psikomotorik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan lembar observasinya 

sama dengan langkah-langkah membuat lembar observasi karakter tanggung 

jawab. 

3.7.3 Instrumen Tes  

Instrumen tes pada penelitian ini merupakan tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VII B pada materi segi empat sub pokok bahasan luas dan 

keliling persegi panjang, persegi dan jajargenjang. Sebelum instrumen tes 
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digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

instrumen tes tersebut memenuhi kriteria instrumen tes yang baik dan dapat 

digunakan. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 

valid dan reliabel (Arikunto, 2010: 211). 

3.7.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun sebagai pedoman untuk melakukan 

wawancara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pelaksanaan 

penelitian tercapai. Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui observasi dan cross-check terhadap hasil pekerjaan subjek penelitian. 

3.7.5 Alat Perekam 

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang 

terlewatkan dan selama wawancara, peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang 

ditanyakan tanpa harus mencatat. Hal ini juga memudahkan peneliti mengulang 

kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai dengan apa 

yang disampaikan responden selama wawancara. 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. 

Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 

2010: 330). Dalam metode ini, setelah pengumpulan data, peneliti melakukan 

proses mereduksi data yang diperlukan dengan cara membandingkan hasil 
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pengumpulan data yang satu dengan yang lain sehingga tercapai keabsahan data 

dan bisa ditarik kesimpulan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

3.8.1 Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengadakan 

pengamatan langsung ke objek penelitian (Arikunto, 2010: 200). Metode ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

3.8.2 Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan  melakukan dialog 

langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstuktur, dimana 

responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, 

pandangan, dan perasaan secara natural. 

3.8.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai nama 

dan banyaknya peserta didik yang akan diteliti. Selain itu metode ini juga 

digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal dari siswa yang menjadi 

subjek penelitian penelitian. 

3.8.4 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes kemampuan keterampilan pemecahan masalah terdiri atas butir-butir 

soal uraian pada materi segi empat. Sebelum tes diujikan di kelas eksperimen, 

instrumen soal pada tes ini diuji cobakan di kelas uji coba. 
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3.9 Analisis Instrumen Penelitian 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data 

kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data secara 

keseluruhan sehingga diperoleh suatu kesimpulan pada penelitian ini, sedangkan 

analisis data kuantitatif digunakan hanya pada uji ketuntasan kemampuan 

pemecahan masalah. 

3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis ini digunakan untuk data kuantitatif pada tahap uji coba instrumen 

yang terdiri dari validitas butir, taraf kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas. 

3.9.1.1 Analisis Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid atau sahih 

apabila mampu menunjukkan apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211). 

Validitas butir soal  dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, yaitu: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 (Arikunto,  2010: 213) 

Keterangan :` 

rxy        = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N  = banyaknya peserta tes 

∑X  = jumlah skor tiap butir soal 

∑Y  = jumlah skor total butir soal 
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∑XY  = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑X
2
  = jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y
2
  = jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan harga kritik r product moment 

dengan taraf kesalahan 5% dan N = 32. Jika rxy > rtabel, maka instrumen tersebut 

dikatakan valid. 

Dengan responden sebanyak 22 peserta didik dan taraf signifikansi 5% 

diperoleh harga             . Dari 8 soal diperoleh soal nomer 3 tidak valid dan 

soal nomer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 valid. Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

3.9.1.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang dapat dipersaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga (Arikunto, 2010: 221). 

Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha 

sebagai berikut. 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

dengan  rumus varians tiap butir 

  
  

∑   
 ∑   

 

 
     dan       

  
∑  

  
(∑  )
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Keterangan: 

                                 

∑   
   = jumlah varians skor tiap butir soal 

  
      = varians total 

        = banyaknya butir soal 

N      = banyaknya peserta tes 

(Arikunto, 2010: 239) 

Harga       kemudian dibandingkan dengan harga kritik r product moment untuk 

dengan      dan taraf signifikan α = 5%. Apabila harga           , maka 

dikatakan instrumen tes reliabel. 

Berdasarkan perhtungan diperoleh          . Nilai    dibandingkan 

dengan        dengan taraf signifikansi 5% dengan responden 22, sehingga 

didapat               . Maka           , jadi item tes yang diuji cobakan 

reliable. Perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 18. 

3.9.1.3 Analisis Taraf Kesukaran 

Suatu tes tidak boleh terlalu mudah, dan juga tidak boleh terlalu sukar. 

Sebuah item (soal) yang tergolong baik dan ideal adalah soal yang tingkat 

kesukarannya rata-rata, artinya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu sulit (Arikunto, 

2010: 207). 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu disebut indeks 

kesukaran (difficult index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. 

Indeks kesukaran ini menunjukkan tingkat kesukaran soal.  
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0,00                    1,00 

Sukar                 Mudah 

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran soal adalah:   

 tesmengikuti yangdidik  pesertajumlah 

soalsuatu  pada  tespeserta siswaskor Jumlah 
mean  

ditetapkan yang maksimumskor 

mean
Kesukaran)(Tingkat TK   

(Arikunto, 2010: 208). 

Untuk menginterpolasikan tingkat kesukaran soal digunakan tolak ukur sebagai 

berikut:  

Kriteria: 

TK > 70%        : Item mudah 

30% ≤ TK ≤70%  : Item sedang 

TK < 30%        : Item sukar   

(Arikunto, 2010: 210). 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh tingkat kesukaran pada soal uji 

coba dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Butir soal nomor 2 dan 4 termasuk kategori mudah. 

2. Butir soal nomor 1, 3, 5 dan 7 termasuk kategori sedang. 

3. Butir soal nomor 6 termasuk kategori sukar. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

3.7.1.4. Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
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(berkemampuan rendah). Bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai 

maupun bodoh, maka soal tersebut termasuk tidak baik karena tidak mempunyai 

daya pembeda. Demikian pula jika semua siswa baik pandai maupun bodoh tidak 

dapat menjawab dengan benar. Soal tersebut tidak baik juga karena tidak 

mempunyai daya pembeda. (Arikunto, 2010: 211). 

  
                                                    

                   

 

Tabel 3.1  Kategori Daya Pembeda 

Indeks Diskriminasi (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

(Arikunto, 2010: 218) 

Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda pada soal uji coba, diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1. Butir soal dengan kriteria jelek yaitu butir soal nomer 3, 6, dan 7. 

2. Butir soal dengan criteria cukup yaitu butir soal nomor 1, 2 dan 8. 

3. Butir soal dengan criteria baik yaitu butir soal nomor 4 dan 5. 

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

3.9.1.5. Penentuan Instrumen Tes 

Setelah lolos validitas isi, instrumen dianalisis lebih lanjut menggunakan 

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

selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 
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3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data yaitu 

merangkum, memfokuskan data dan fakta pada hal-hal yang penting dan terpola 

serta menghapus data yang tidak terpola. Kemudian hasil reduksi dianalisis 

dengan analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk testruktur sehingga mudah 

dipahami. Selanjutnya diambil simpulan berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

model analisis Miles dan Huberman (2007: 16-19). Langkah-langkah analisis 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.9.2.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki 

pola, dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

3.9.2.2 Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar ketegori, flowchart dan sejenisnya. 

3.9.2.3  Conclusion Drawing / Verification 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan adalah penemuan baru. 

Temuan berupa diskripsi suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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3.9.3 Uji Peningkatan Karakter Tanggung Jawab dan Keterampilan 

Pemecahan Masalah  

Untuk menguji peningkatan karakter tanggung jawab dan keterampilan 

pemecahan masalah siswa digunakan indeks gain. Menurut Hake (1999: 1), 

indeks gain adalah gain ternormalisasi yang dapat dihitung dengan rumus berikut: 

                        
                         

                
 

Adapun kriteria indeks gain tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Gain 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Indeks gain digunakan untuk menentukan gain karakter tanggung jawab dan 

keterampilan pemecahan masalah siswa mengingat gain absolut (selisih antara 

skor tes akhir dan tes awal) tidak dapat menjelaskan secara tepat mana yang 

sebenarnya dikatakan gain tinggi dan mana yang dikatakan gain rendah. Misalnya, 

siswa yang memiliki gain 3 dari 2 ke 5 dan siswa yang memiliki gain 3 dari 6 ke 9 

dari suatu soal dengan skor maksimal 10. Gain absolut menyatakan bahwa kedua 

siswa memiliki gain yang sama. Padahal secara logis seharusnya siswa yang 

kedua memiliki gain yang lebih tinggi daripadda siswa yang pertama. Hal ini 

karena usaha untuk meningkatkan skor dari 6 ke 9 akan lebih berat daripada 

meningkatkan skor dari 2 ke 5. Dalam hal ini indeks gain menggantikan 

kedudukan rata-rata dalam pengujian. Hasil perhitungan gain dapat dilihat pada 

lampiran 33. 
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3.9.4 Uji Ketuntasan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pengukuran ketuntasan kemampuan pemecahan masalah menggunakan 

analisis data kuantitatif. Setelah siswa mengerjakan tes kemampuan pemecahan 

masalah selanjutnya diadakan penskoran dengan pedoman penskoran tes 

kemampuan pememcahan masalah. 

Sesuai dengan Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, 

pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK 

merupakan panilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). KKM yang ditetapkan adalah 75. Seorang siswa 

dikatakan tuntas apabila nilai siswa untuk indikator kemampuan pemecahan 

masalah ≥ 75. 

 

3.10 . Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelititan kualitatif meliputi uji credibility, 

dependability, confirmability, dan transferbility. 

3.10.1 Credibility (kredibilitas) 

Credibility mengarah pada apakah penelitian kualitatif dapat dipercaya 

dalam mengungkapkan kenyataan sebenarnya. Untuk memenuhi kriteria ini perlu 

dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. (Sugiyono, 2009: 270) 
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3.10.2 Dependability 

Dependability atau disebut reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dependability dilakukan oleh auditor 

yang independent, atau pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan pengamatan. Mulai dari menentukan masalah, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2009: 

277) 

3.10.3 Transferability 

Menurut Sugiyono (2009: 276) transferability menunjukkan derajad 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel 

tersebut diambil. Berkenaan dengan hal ini hasil penelitian kualitatif tidak secara 

apriori dapat digeneralisasikan, kecuali situasi tesebut memiliki karakteristik yang 

sama dengan situasi lapangan tempat penelitian. 

3.10.4 Confirmability 

Confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas 

penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan karakter tanggung jawab dengan menggunakan pokok 

bahasan keliling dan luas segi empat dilaksanakan melalui tahap 

pengetahuan, pelaksanaan dan pembiasaan. Evaluasi juga dilakukan pada 

setiap pertemuan untuk mengetahui perilaku peserta didik apa yang belum 

berkembang sehingga dapat dilakukan pengulangan. Kegiatan pembelajaran 

dengan model Auditory Intellectually Repetition memiliki proses-proses yang 

dapat mendorong peserta didik untuk bersikap dan berperilaku yang 

mencerminkan karakter tanggung jawab. 

2. Pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada materi 

luas dan keliling segi empat kelas VII dapat meningkatkan karakter tanggung 

jawab peserta didik. Peningkatan karakter tanggung jawab berdasarkan indeks 

gain dari pertemuan pertama hingga ketiga S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 berturut-

turut adalah 0,705; 0,75; 0,529; 0,5; dan 0,714.  

3. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah dapat dilakukan melalui 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition. Hal ini dilakasanakan 

dengan memberi latihan soal yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas 
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kepada peserta didik. Latihan dilaksanakan dalam suasana pembelajaran yang 

bermakna dan menyenangkan. 

4. Pembelajaran dengan model Auditory Intellectually Repetition pada materi 

luas dan keliling segi empat kelas VII dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik. Peningkatan karakter keterampilan 

pemecahan masalah berdasarkan indeks gain dari pertemuan pertama hingga 

ketiga S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 berturut-turut adalah 0,857; 0,722; 0,631; 0,72; 

dan 0,724. 

5. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh hasil bahwa 

kelima peserta didik memperoleh nilai diatas 75, jadi kelimanya dikatakan 

tuntas secara individual. Dari 23 anak di kelas penelitian, 20 diantaranya 

mendapatkan nilai di atas KKM individual, sehingga ketuntasan klasikalnya 

mencapai 86,95%. Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition pada kelas VII-B dapat 

mencapai ketuntasan klasikal. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru matematika dalam pembelajaran materi segi empat dapat 

memperbanyak latihan soal pemecahan masalah untuk meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan pemecahan masalah. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal, guru hendaknya 

memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik juga, bukan hanya 

memperhatikan aspek kognitifnya saja.  

3. Guru dapat menerapkan model pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition sabagai variasi dan inovasi baru dalam pembelajaran karena model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition memfasilitasi peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran dan mampu mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah perserta didik serta mampu mengembangkan karakter 

tanggung jawab peserta didik. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KELAS VII-B 

 

No Nama Kode 

1 Ade Ardiansyah B-01 

2 Agnes Aprilia B-02 

3 Ahmad Arif B-03 

4 Danang Yodansyah B-04 

5 Ela fatul Khamida B-05 

6 farida Yuliani B-06 

7 Ita Erfina Setyawati B-07 

8 Khoirul Anam B-08 

9 Kusmiyatun B-09 

10 Muhamad Hisyam Ali B-10 

11 Muhamad Furqon Yunus B-11 

12 Mulyasiroh B-12 

13 Mustakim B-13 

14 Nofi Astriyani B-14 

15 Nur Aliya Atika B-15 

16 Nur Sahurim B-16 

17 Ria Noviana B-17 

18 Rosidah B-18 

19 Samsul Ma'arif B-19 

20 Saroful Alim B-20 

21 Siswanto B-21 

22 Sofiyatul M B-22 

23 Tutur Isfaatun B-23 
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Lampiran 2 

JADWAL PENELITIAN 

 

Hari/Tanggal Waktu Materi Kelas 

Sabtu, 24 Mei 2014 09.30– 10.50 - Pelaksanaan tes uji 

coba. 

VII A 

Rabu, 28 Mei 2014 07.15 – 09.15 - Pelaksanaan tes 

pendahuluan 

pemecahan masalah. 

- Pembagian tugas 

terstruktur 1. 

VII B 

Jumat, 30 Mei 2014 09.30 – 10.50 - Pertemuan I, 

menjelaskan luas dan 

keliling persegi 

panjang. 

- Pelaksanaan kuis I. 

VII B 

Senin, 2 Juni 2014 09.30 – 10.50 - Pertemuan II, 

menjelaskan luas dan 

keliling persegi. 

- Pelaksanaan kuis II 

VII B 

Rabu, 4 Juni 2014 07.15 – 09.15 - Pertemuan III, 

menjelaskan luas dan 

keliling jajargenjang. 

- Pelaksanaan kuis III. 

VII B 

Jumat, 6 Juni 2014 09.30 – 10.50 - Pelaksanaan tes 

kemampuan 

pemecahan masalah. 

VII B 
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Lampiran 3 

SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial                                                                                                                                               

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaaannya.  

Kompetensi Inti 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Pendekatan Pembelajaran Instrumen Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya. 

Keliling 

dan 

luas 

Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran, memberikan  

serangakaian motivasi, mengecek tugas, 

TUGAS 

Menghitung keliling 

dan luas persegi 

2x40 

menit 

Buku 

teks 

mate 
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2.1 Menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam 

memecahkan masalah.  

 

3.6 Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan 

luas. 

 

4.7 Menyelesaikan 

permasalahan nyata yang 

terkait penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, persegi, 

persegi 

panjang 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Auditory (peserta didik belajar dengan 

membaca dan mendengar) 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru mengenai model yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan 

apersepsi. (menanya) 

Intellectually (memecahkan masalah dan 

merenung) 

 Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan LKPD. 

 Peserta didik melakukan  tanya jawab 

secara terbuka mengenai hasil diskusi. 

(menanya) 

 Peserta didik mengerjakan latihan soal 

secara berkelompok, setelah selesai hasil 

panjang. 

OBSERVASI 

Tanggung jawab dan 

keterampilan 

pemecahan masalah. 

TES 

Keliling dan luas 

persegi panjang. 

 

matika, 

Buku 

peserta 

didik, 

LKPD. 
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dan jajargenjang. 

 

didiskusikan bersama. (mengumpulkan 

data) 

 Peserta didik merenungkan rumus keliling 

dan luas persegi panjang yang telah mereka 

temukan dan soal-soal yang telah mereka 

kerjakan tanpa bimbingan guru. 

(mengasosiasi) 

 Peserta didik diminta bertanya dan 

mengevaluasi diri. Jika ada pertanyaan 

guru menjawab. (mengasosiasi) 

Repetition (Pengulangan) 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh peserta didik. 

Penutup 

 Peserta didik bersama-sama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberi penghargaan 

pada peserta didik yang aktif dan 
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memberikan serangkaian motivasi. Peserta 

didik diberi PR dan guru menutup 

pelajaran. 

  Keliling 

dan 

luas 

persegi 

Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran, memberikan 

serangkaian motivasi, mengecek tugas dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Auditory (peserta didik belajar dengan 

membaca dan mendengar) 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru mengenai model yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan 

apersepsi.  

Intellectually (memecahkan masalah dan 

merenung) 

 Peserta didik dibagi dalam beberapa 

TUGAS 

Menghitung keliling 

dan luas persegi. 

OBSERVASI 

Tanggung jawab dan 

keterampilan 

pemecahan masalah. 

TES 

Keliling dan luas 

persegi. 

 

2x40 

menit 

Buku 

teks 

mate 

matika, 

Buku 

peserta 

didik, 

Alat 

peraga 

persegi, 

LKPD. 



112 

 

 

 

kelompok  

 Dengan menggunakan LKPD peserta didik 

dibimbing untuk menemukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang, 

kemudian salah satu kelompok 

mempresentasikannya didepan kelas. 

(mengamati) 

 Peserta didik melakukan  tanya jawab 

secara terbuka mengenai hasil diskusi. 

(menanya) 

 Peserta didik mengerjakan latihan soal 

secara berkelompok, setelah selesai hasil 

didiskusikan bersama. (mengumpulkan 

data) 

 Peserta didik merenungkan rumus keliling 

dan luas persegi panjang yang telah mereka 

temukan dan soal-soal yang telah mereka 

kerjakan tanpa bimbingan guru. 
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(mengasosiasi) 

 Peserta didik diminta bertanya dan 

mengevaluasi diri. Jika ada pertanyaan 

guru menjawab. (mengomunikasi) 

Repetition (Pengulangan) 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh peserta didik. 

Penutup 

 Peserta didik bersama-sama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberi penghargaan 

pada peserta didik yang aktif dan 

memberikan serangkaian motivasi. Peserta 

didik diberi PR dan guru menutup 

pelajaran. 

 Keliling 

dan 

luas 

Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran, memberikan 

serangakaian motivasi, mengecek tugas, 

TUGAS 

Menghitung keliling 

dan luas jajargenjang. 

2x40 

menit 

Buku 

teks 

mate 
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jajargen

jang 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Auditory (peserta didik belajar dengan 

membaca dan mendengar) 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru mengenai model yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan 

apersepsi. 

Intellectually (memecahkan masalah dan 

merenung) 

 Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok  

 Dengan menggunakan LKPD peserta didik 

dibimbing untuk menemukan rumus 

keliling dan luas jajargenjang, kemudian 

salah satu kelompok mempresentasikannya 

didepan kelas. (mengamati) 

OBSERVASI 

Tanggung jawab dan 

keterampilan 

pemecahan masalah. 

TES 

Keliling dan luas 

jajargenjang. 

 

matika, 

Buku 

peserta 

didik, 

Alat 

peraga 

jajargenja

ng, 

LKPD. 
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 Peserta didik melakukan  tanya jawab 

secara terbuka mengenai hasil diskusi. 

(menanya) 

 Peserta didik mengerjakan latihan soal 

secara berkelompok, setelah selesai hasil 

didiskusikan bersama. (mengumpulkan 

data) 

 Peserta didik merenungkan rumus keliling 

dan luas persegi panjang yang telah mereka 

temukan dan soal-soal yang telah mereka 

kerjakan tanpa bimbingan guru. 

(mengasosiasi) 

 Peserta didik diminta bertanya dan 

mengevaluasi diri. Jika ada pertanyaan guru 

menjawab. (mengkomunikasi) 

Repetition (Pengulangan) 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh peserta didik. 
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Penutup 

 Peserta didik bersama-sama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberi penghargaan 

pada peserta didik yang aktif dan 

memberikan serangkaian motivasi. Peserta 

didik diberi PR dan guru menutup 

pelajaran. 

 

Kendal,   Mei 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika        Peneliti 

        
Subli Daryono, S.Pd., M.A      Nurul Fatkhi Arfiasih 

NIP 19591001 199103 1 008      NIM 4101410064 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 

 

SatuanPendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

Materi Pokok  : Segi empat 

Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.1.1  Menunjukkan perilaku ingin 

tahu dan bertanggung jawab dalam 

menyelidiki sifat-sifat persegi 

panjang. 

3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 3.6.1 Menggunakan sifat-sifat pada 
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bangun datar dan menggunakannya 

untuk menentukan keliling dan luas. 

persegi panjang untuk menemukan 

rumus keliling persegi panjang. 

3.6.2 Menghitung keliling persegi 

panjang. 

3.6.3 Menggunakan sifat-sifat pada 

persegi panjang untuk menemukan 

rumus luas persegi panjang. 

3.6.4  Menghitung luas persegi 

panjang. 

4.7 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat persegi panjang, persegi, dan 

jajargenjang. 

4.7.1 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat persegi panjang. 

 

C. TujuanPembelajaran 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory IntellectuallyRepetiton) 

berbantuan LKPD peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling persegi panjang. 

2. Menemukan rumus luas daerah persegi panjang 

3. Menghitung keliling persegi panjang. 

4. Menghitung luas daerah persegi panjang. 

5. Menyelesaikan masalah yang terkait penerapan sifat-sifat persegi 

panjang. 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Persegi Panjang 

 

 

 

Gambar 2.1 Model persegi panjang ABCD 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh ukuran panjang sisinya. 

Jika ABCD persegi panjang dengan panjang p satuan panjang dan lebar l 

satuan panjang, maka keliling ABCD =               atau 

                . 

2. Luas Daerah Persegi Panjang  

 

 

 

Gambar 2.2 Model daerah persegi panjang ABCD 

Luas daerah persegi panjang sama dengan hasil kali ukuran sisi panjang dan 

ukuran sisi lebar. Jika ABCD adalah persegi panjang dengan ukuran 

panjang p satuan panjang dan lebar l satuan panjang, maka luas daerah 

persegi panjang ABCD adalah      . 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : AIR (Auditory Intellectually Repetiton) 

Metode : Pemecahan Masalah dan Drill (pemberian tugas) 

F. Sumber Belajar 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika. Jakarta: 

Kemendikbud. 

 

D 

B A 

C 

D 

B A 

C 
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G. Media Pembelajaran 

LKPD 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Fase Kegiatan Guru Kegiatan 

Peserta Didik 

Keterangan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1.  Guru datang tepat 

waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, 

berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan 

menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

Peserta didik 

datang tepat 

waktu, 

menyiapkan 

peralatan 

belajar. 

 

Kegiatan Inti (60 menit) 

2. Auditory Guru menyampaikan 

pertanyaan apersepsi 

untuk mengingatkan 

peserta didik tentang 

sifat-sifat persegi 

panjang. 

Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan. 

Menanya 

3. Guru membagi peserta 

didik ke dalam 

beberapa kelompok 

dan membagikan 

LKPD 1 kepada 

masing-masing 

kelompok. 

Peserta didik 

mengelompok 

secara tertib. 

Mengamati 

4. Intellectually Guru membimbing 

peserta didik untuk 

mendiskusikan 

masalah yang ada di 

LKPD 1. 

Peserta didik 

berdiskusi 

bersama 

kelompoknya. 

 

5. Guru menyuruh salah 

satu kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

memandu peserta 

didik untuk 

mendapatkan jawaban 

yang benar. 

Peserta didik 

menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

menanggapinya. 

Mengkomunikasi 

 Rincian KMP: Memahami Masalah 

6. Guru mengajukan 

masalah tentang 

Peserta didik 

menuliskan apa 

Mengamati. 
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keliling dan luas 

persegi panjang yang 

disajikan pada latihan 

soal. 

yang diketahui 

dari masalah. 

Rincian KMP: Merencakan Penyelesaian 

7. 

 

Guru melakukan tanya 

jawab dengan peserta 

didik secara per 

kelompok untuk 

memancing peserta 

didik menggunakan 

konsep maupun 

teorema yang bisa 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

konsep atau 

teorema yang 

bisa dipakai 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 

 

Mananya 

Rincian KMP: Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 

8. Guru mengamati 

pekerjaan peserta 

didik dan 

membimbing peserta 

didik jika terjadi 

kesalahan dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

penyelesaian 

masalah sesuai 

rencana 

penyelesaian 

masalah 

Mengumpulkan 

data 

Rician KMP: Melihat kembali Jawaban 

9. Guru mengingatkan 

peserta didik untuk 

menuliskan simpulan 

dari masalah 

Peserta didik 

menuliskan 

simpulan dari 

masalah 

Mengumpulkan 

data 

10.  Guru memberikan 

penjelasan 

menyeluruh dari 

penyelesaian masalah 

yang disajikan 

Peserta didik 

memperhatikan 

dan mengamati 

penjelasan guru 

 

11. Repetition Guru memberikan 

kuis. 

Peserta didik 

mengerjakan 

kuis secara 

individu. 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

12.  Guru memandu 

peserta didik untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

Peserta didik 

berfikir 

kemudian salah 

satu peserta 

didik 

menyampaikan 

Mengasosiasi 
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kesimpulan 

yang diperoleh, 

siswa yang lain 

menanggapi. 

13. Guru merefleksi 

pembelajaran hari ini 

dan memotivasi 

peserta didik untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan 

rumah. 

Peserta didik 

mecatat materi 

selanjutnya 

untuk dipelajari 

di rumah. 

 

14. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

berdoa. 

Ketua kelas 

memimpin 

peserta didik 

untuk berdoa. 

 

 

I. Penilaian 

Teknik: 

Tes 

Keliling sebuah persegi panjang adalah 42cm dan panjangnya 2 kali lebarnya. 

Tentukan luas persegi panjang tersebut! 

Tujuan: 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menerapkan keliling dan luas persegi panjang. 

Nontes (Observasi dan wawancara) 

Tujuan: 

Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter tanggung jawab dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

Instrumen: 

Lembar pengamatan karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan 

masalah serta pedoman wawancara. 
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Kendal, Mei 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

     

Subli Daryono, S.Pd., M.A.   Nurul Fatkhi Arfiasih 

NIP.19581001 199103 1 008   NIM. 4101410064 
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LKPD 1 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Tujuan: 

1. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling persegi panjang. 

2. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus luas 

daerah persegi panjang. 

3. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah persegi panjang untuk menyelesaikan 

masalah. 

Kelompok:  

Anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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D 

B A 

C 

1. Berbentuk apa model bangun diatas? …. 

2. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling 

berhadapan pada model di atas? …. 

3. Ada berapa pasang sisi yang sejajar pada 

model di atas? . . .  

4. Bagaimana dengan besar keempat sudut model 

di atas? …. 

5. Berapa besar masing-masing sudut pada 

model di atas?. . .  

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan: 

Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang 

memiliki . . . sisi sejajar dan memiliki . . . sudut siku-siku. 
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Misalkan pojok-pojok langan tersebut adalah A, B, C, D, maka kalian 

berlari mengelilingi lapangan tersebut mulai dari A ke B ke C ke D dan 

kembali lagi ke A. Dengan demikian keliling lapangan diperoleh dengan 

manjumlahkan AB + ... + ... + ... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkah kalian berlari 

mengelilingi lapangan? . . .  

Berbentuk apakah 

permukaan lapangan 

tersebut? . . .  

Keliling Persegi Panjang 

 

Berdasarkan sifat persegi panjang, 

maka  

AB =. . . 

BC = . . .  
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Jika ABCD adalah persegi panjang, maka AB = p dan BC =l, 

maka AB = CD = . . . dan BC = AD = . . .  

Jadi, keliling persegi ABCD = AB + . . .+. . .+. . .  

             =  p  + . . . + . . . + . . . 

             = (2 x p) + (. . .x . . .) 

= 2 (. . .+. . .) 

 

Simpulan 

Jika persegi dengan sisi s dan keliling K, maka 

keliling persegi ditulis K = 2 (. . . + . . .) 
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LUAS DAERAH  

PERSEGI PANJANG 

1. Apa nama bangun datar di samping? . . .  

2. Berapa panjangnya? . . . satuan panjang 

3. Berapa lebarnya? . . . satuan panjang 

4. Berapa luas daerahnya? . . . satuan luas 

1. Apa nama bangun datar di samping? . . .  

2. Berapa panjangnya? . . . satuan panjang 

3. Berapa lebarnya? . . . satuan panjang 

4. Berapa luas daerahnya? . . . satuan luas 
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1. Apa nama bangun datar diatas? . . .  

2. Berapa panjangnya? . . . satuan 

3. Berapa lebarnya? . . . satuan 

4. Berapa luas daerahnya? . . . x . . .  

l 

p 

Simpulan 

Jika persegi panjang dengan panjang p, lebar l maka 

Luas daerah persegi panjang ditulis L = . . . x . . . 
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KUNCI SOAL KUIS 1 

PERSEGI PANJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini! 

1. Diketahui persegi panjang dengan panjang (x+4) dan 

lebar (x-2). Kelilingnya adalah 24 satuan. Hitunglah 

panjang dan lebar persegi panjang tersebut! 

2. Luas suatu model persegi panjang (2x+12) cm2. Jika 

panjangnya 6 cm dan lebarnya x. Hitunglah luas 

sebenarnya persegi panjang tersebut? 

Latihan soal 

Jawab: 
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KUNCI SOAL KUIS 1 

PERSEGI PANJANG 

 

 

Keliling sebuah persegi panjang adalah 42 satuan dan panjangnya 2 kali lebarnya. 

Tentukan luas daerah persegi panjang tersebut! 

 

Jawab: 

Langkah Polya Jawaban Skor 

Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Keliling persegi panjang= 42 

panjangnya 2 kali lebarnya  

Ditanya: Luas daerah persegi panjang 

20 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Untuk menghitung luas daerah persegi panjang, 

carilah panjang dan lebarnya dengan rumus 

Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

Kemudian hitung luas daerahnya dengan rumus 

Luas daerah persegi panjang,  L = p x l 

10 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

panjangnya 2 kali lebarnya atau bisa ditulis 

     
Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

             
           
       
        

     

    maka  
              

      
        

      

60 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, luas daerah persegi panjang tersebut adalah 98 

satuan luas. 

10 

Skor total 100 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 2 

 

SatuanPendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

MateriPokok  : Segi empat 

Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

2.1.1  Menunjukkan perilaku ingin 

tahu dan bertanggung jawab dalam 
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bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

menyelidiki sifat-sifat persegi. 

3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan menggunakannya 

untuk menentukan keliling dan luas. 

3.6.1 Menggunakan sifat-sifat pada 

persegi untuk menemukan rumus 

keliling persegi. 

3.6.2 Menghitung keliling persegi. 

3.6.3 Menggunakan sifat-sifat pada 

persegi untuk menemukan rumus luas 

persegi. 

3.6.4  Menghitung luas persegi. 

4.7 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat persegi panjang, persegi, dan 

jajargenjang. 

4.7.1 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat persegi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetiton) 

berbantuan LKPD peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling persegi. 

2. Menemukan rumus luas daerah persegi 

3. Menghitung keliling persegi. 

4. Menghitung luas daerah persegi. 

5. Menyelesaikan masalah yang terkait penerapan sifat-sifat persegi. 
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D. Materi Pembelajaran 

1) Keliling Persegi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Persegi KLMN 

Keliling persegi sama dengan jumlah seluruh ukuran panjang sisinya. 

Jika KLMN persegi dengan panjang sisi s satuan panjang, maka keliling 

KLMN =          atau       

2) Luas Daerah Persegi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Daerah Persegi KLMN 

Luas daerah persegi adalah hasil kali ukuran panjang sisi-sisinya. Jika KLMN 

adalah persegi dengan panjang sisinya s satuan panjang, maka maka luas 

daerah KLMN adalah      . 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : AIR (Auditory Intellectually Repetiton). 

Metode : Pemecahan Masalah dan drill (pemberian tugas) 

F. Sumber Belajar 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika. Jakarta: 

Kemendikbud. 

G. Media Pembelajaran 

LKPD 

 

 

 

N 

L K 

M 

N 

L K 

M 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Fase Kegiatan Guru Kegiatan 

Peserta Didik 

Keterangan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1.  Guru datang tepat 

waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, 

berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan 

menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

Peserta didik 

datang tepat 

waktu, 

menyiapkan 

peralatan 

belajar dan 

mengumpulkan 

tugas. 

 

Kegiatan Inti (60 menit) 

2. Auditory Guru menyampaikan 

pertanyaan apersepsi 

untuk mengingatkan 

peserta didik tentang 

sifat-sifat persegi. 

Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan. 

Menanya 

3. Guru membagi peserta 

didik ke dalam 

beberapa kelompok 

dan membagikan 

LKPD 2 kepada 

masing-masing 

kelompok, dimana 

anggota kelompok 

sudah dibagi  pada 

pertemuan 

sebelumnya. 

Peserta didik 

mengelompok 

secara tertib. 

 

4. Intellectually Guru membimbing 

peserta didik untuk 

mengamati masalah 

yang ada di LKPD 2 

dan menunjuk peserta 

didik secara acak 

untuk menjawab 

pertanyaan. 

Peserta didik 

berdiskusi 

bersama 

kelompoknya. 

Mangamati 

5. Guru menyuruh salah 

satu kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

memandu peserta 

didik untuk 

Peserta didik 

menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

menanggapinya. 

Mengkomunikasi 
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mendapatkan jawaban 

yang benar. 

 Rincian KMP: Memahami Masalah 

6. Guru mengajukan 

masalah tentang 

keliling dan luas 

persegi yang disajikan 

pada latihan soal. 

Peserta didik 

menuliskan apa 

yang diketahui 

dari masalah. 

Mengamati. 

Rincian KMP: Merencakan Penyelesaian 

7. 

 

Guru melakukan tanya 

jawab dengan peserta 

didik secara per 

kelompok untuk 

memancing peserta 

didik menggunakan 

konsep maupun 

teorema yang bisa 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

konsep atau 

teorema yang 

bisa dipakai 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 

 

Mananya 

Rincian KMP: Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 

8. Guru mengamati 

pekerjaan peserta 

didik dan 

membimbing peserta 

didik jika terjadi 

kesalahan dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

penyelesaian 

masalah sesuai 

rencana 

penyelesaian 

masalah. 

Mengumpulkan 

data 

Rician KMP: Melihat kembali Jawaban 

9. Guru mengingatkan 

peserta didik untuk 

menuliskan simpulan 

dari masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

simpulan dari 

masalah. 

Mengumpulkan 

data 

10. 

 

Guru meminta salah 

satu peserta didik 

untuk maju 

menuliskan jawaban 

dan 

mempresentasikannya. 

Peserta didik 

menyampaikan 

hasil 

pekerjaannya 

dan ditanggapi 

oleh kelompok 

lain. 

Mengkomunikasi 

11. Guru memberikan 

umpan balik berupa 

penjelasan 

menyeluruh dari 

penyelesaian masalah 

Peserta didik 

memperhatikan 

dan mengamati 

penjelasan guru. 
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yang disajikan 

12. Repetition Guru memberikan 

kuis. 

Peserta didik 

mengerjakan 

kuis secara 

individu. 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

13.  Guru memandu 

peserta didik untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

dan meminta salah 

satu peserta didik 

untuk 

menyampaikannya. 

Peserta didik 

berfikir 

kemudian salah 

satu peserta 

didik 

menyampaikan 

kesimpulan 

yang diperoleh, 

siswa yang lain 

menanggapi. 

Mengasosiasi 

14. Guru merefleksi 

pembelajaran hari ini 

dan memotivasi 

peserta didik untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan 

rumah. 

Peserta didik 

mecatat materi 

selanjutnya 

untuk dipelajari 

di rumah. 

 

15. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

berdoa. 

Ketua kelas 

memimpin 

peserta didik 

untuk berdoa. 

 

 

I. Penilaian 

Teknik: 

Tes 

Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12m. dalam taman 

tersebut terdapat kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7m 

dan lebar 6m. Berapakah sisa luas taman yang dapat ditanami rumput? 

Tujuan: 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menerapkan keliling dan luas persegi. 

Nontes (Observasi dan wawancara) 

Tujuan: 
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Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter tanggung jawab dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

Instrumen: 

Lembar pengamatan karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan 

masalah serta pedoman wawancara. 

Kendal, Mei 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

      

Subli Daryono, S.Pd., M.A.   Nurul Fatkhi Arfiasih 

NIP.19581001 199103 1 008   NIM. 4101410064 
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LKPD 2 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Tujuan: 

1. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus keliling 

persegi. 

2. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus luas 

daerah persegi. 

3. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah persegi untuk menyelesaikan masalah  

Kelompok:  

Anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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D C 

B A 

1. Berbentuk apa model bangun diatas? …. 

2. Bagaimana keempat sisi model tersebut? …. 

3. Bagaimana dengan besar keempat sudut model 

tersebut? …. 

4. Berapa besar keempat sudut pada model 

tersebut?.... 

….  

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan: 

Persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki . . . 

sisi sama panjang dan memiliki . . . sudut siku-siku. 
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Pernahkah kalian bermain 

rubik? . . .  

Berbentuk apakah permukaan 

rubik tersebut? . . .  

Keliling Persegi 

D C 

B A 

Misalkan salah satu pojok-pojok permukaan 

tersebut adalah A, B, C, dan D. maka keliling 

salah satu permukaan rubik tersebut dapat 

dihitung dengan menjumlahkan  

AB + …+…+… 

 

Berdasarkan sifat persegi, maka AB = BC = . . . = . . .  
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Jika ABCD adalah persegi, maka AB = BC = . . . = . . . = s 

Jadi, keliling persegi ABCD = AB + . . .+. . .+. . .  

   =  s  + . . . + . . . + . . . 

             = . . . . 

 

Simpulan 

Jika persegi dengan sisi s dan keliling K, maka 

keliling persegi ditulis K = . . . x . . . 

LUAS DAERAH PERSEGI 

 

1. Apa nama bangun datar di samping? . . .  

2. Berapa panjangnya? . . . satuan panjang 

3. Berapa lebarnya? . . . satuan panjang 

4. Berapa luas daerahnya? . . . satuan luas 
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5. Apa nama bangun datar di samping? . . .  

6. Berapa panjangnya? . . . satuan panjang 

7. Berapa   lebarnya? . . . satuan panjang 

8. Berapa luas daerahnya? . . . satuan luas 

Simpulan 

Jika persegi dengan sisi s dan luas L, maka Luas daerah 

persegi ditulis L = . . . x . . . 

a. Apakah nama bangun datar di samping? 

…. 

b. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

d. Berapa luas daerahnya? …. (satuan luas) 

= …. x …. 

A 

D C 

B 

𝒔 

𝒔 
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Kerjakanlah soal-soal dibawah ini! 

1. Diketahui panjang sisi suatu persegi (2x-2)cm 

dan kelilingnya (3x+12) cm.  Hitunglah panjang 

sisi dan keliling yang sebenarnya! 

2. Rumah Tata berukuran 20 x 10 m. Jika luas 

rumah tata dibanding luas kamar Tata adalah 

5 : 2. Berapakah luas kamar Tata? 

Latihan Soal 

Jawab: 
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KUNCI SOAL KUIS 2 

PERSEGI 

 

Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12m. dalam taman 

tersebut terdapat kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7m dan 

lebar 6m. Berapakah sisa luas taman yang dapat ditanami rumput? 

Jawab: 

Langkah Polya Jawaban Skor 

Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: panjang taman berbentuk persegi 12cm 

Kolam berbentuk persegi panjang dengan 

p = 7cm dan lebar 6cm 

Ditanya: luas taman yang dapat ditanami rumput 

20 

Perencanaan 

Penyelesaian 

                 

                         
10 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

                 

                    

                  

                         
                          

                         
 

                                       

             

          
 

60 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, luas taman yang dapat ditanami rumput adalah 

        

10 

Skor total 100 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 3 

 

SatuanPendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

MateriPokok  : Segi empat 

Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

2.1.1  Menunjukkan perilaku ingin 

tahu dan bertanggung jawab dalam 



147 

 

 

 

bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

menyelidiki sifat-sifat jajargenjang. 

3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan menggunakannya 

untuk menentukan keliling dan luas. 

3.6.1 Menggunakan sifat-sifat pada 

jajargenjang untuk menemukan 

rumus keliling jajargenjang. 

3.6.2 Menghitung keliling 

jajargenjang. 

3.6.3 Menggunakan sifat-sifat pada 

jajargenjang untuk menemukan 

rumus luas jajargenjang. 

3.6.4  Menghitung luas jajargenjang. 

4.7 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat persegi panjang, persegi, dan 

jajargenjang. 

4.7.1 Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan sifat-

sifat jajargenjang. 

 

C. TujuanPembelajaran 

Dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetiton) 

berbantuan LKPD peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling jajargenjang. 

2. Menemukan rumus luas daerah jajargenjang 

3. Menghitung keliling jajargenjang. 

4. Menghitung luas daerah jajargenjang. 

5. Menyelesaikan masalah yang terkait penerapan sifat-sifat jajargenjang. 
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D. Materi Pembelajaran 

1) Keliling Jajar genjang 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Jajar genjang PQRS 

Keliling jajar genjang sama dengan dua kali jumlah panjang sisi yang 

saling berdekatan. Jika PQRS jajar genjang dengan panjang sisi   satuan 

panjang dan   satuan panjang, maka           atau dapat ditulis  

                

2) Luas Daerah Jajar genjang 

 

 

 

Gambar 2.6 Daerah Jajar genjang PQRS 

Jika PQRS jajar genjang dengan panjang alas a satuan panjang dan 

tinggi t satuan panjang, maka luas jajar genjang PQRS sama dengan hasil kali 

alas dan tinggi atau dapat ditulis          . 

3) Model dan Metode Pembelajaran 

Model : AIR (Auditory Intellectually Repetiton) 

Metode : Pemecahan masalah dan drill (pemberian soal) 

4) Sumber Belajar 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika. Jakarta: 

Kemendikbud. 

 

 

P Q 

R 
S 

P Q 

R S 
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5) Media dan Pembelajaran 

Media : LKPD 

6) Langkah-langkah Pembelajaran 

No Fase Kegiatan Guru Kegiatan 

Peserta Didik 

Keterangan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1.  Guru datang tepat 

waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, 

berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan 

menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

Peserta didik 

datang tepat 

waktu, 

menyiapkan 

peralatan 

belajar dan 

mengumpulkan 

tugas. 

 

Kegiatan Inti (60 menit) 

2. Auditory Guru menyampaikan 

pertanyaan apersepsi 

untuk mengingatkan 

peserta didik tentang 

sifat-sifat jajar 

genjang. 

Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan. 

Menanya 

3. Guru membagi peserta 

didik ke dalam 

beberapa kelompok 

dan membagikan 

LKPD 3 kepada 

masing-masing 

kelompok, dimana 

anggota kelompok 

sudah dibagi  pada 

pertemuan 

sebelumnya. 

Peserta didik 

mengelompok 

secara tertib. 

 

4. Intellectually Guru membimbing 

peserta didik untuk 

mengamati masalah 

yang ada di LKPD 3 

dan menunjuk peserta 

didik secara acak 

untuk menjawab 

pertanyaan. 

Peserta didik 

berdiskusi 

bersama 

kelompoknya. 

Mangamati 

5. Guru menyuruh salah 

satu kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Peserta didik 

menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

Mengkomunikasi 



150 

 

 

 

kelompok dan 

memandu peserta 

didik untuk 

mendapatkan jawaban 

yang benar. 

menanggapinya. 

 Rincian KMP: Memahami Masalah 

6. Guru mengajukan 

masalah tentang 

keliling dan luas jajar 

genjang yang 

disajikan pada latihan 

soal. 

Peserta didik 

menuliskan apa 

yang diketahui 

dari masalah. 

Mengamati. 

Rincian KMP: Merencakan Penyelesaian 

7. 

 

Guru melakukan tanya 

jawab dengan peserta 

didik secara per 

kelompok untuk 

memancing peserta 

didik menggunakan 

konsep maupun 

teorema yang bisa 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

konsep atau 

teorema yang 

bisa dipakai 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 

 

Mananya 

Rincian KMP: Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 

8. Guru mengamati 

pekerjaan peserta 

didik dan 

membimbing peserta 

didik jika terjadi 

kesalahan dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

penyelesaian 

masalah sesuai 

rencana 

penyelesaian 

masalah. 

Mengumpulkan 

data 

Rician KMP: Melihat kembali Jawaban 

9. Guru mengingatkan 

peserta didik untuk 

menuliskan simpulan 

dari masalah. 

Peserta didik 

menuliskan 

simpulan dari 

masalah. 

Mengumpulkan 

data 

10. 

 

Guru meminta salah 

satu peserta didik 

untuk maju 

menuliskan jawaban 

dan 

mempresentasikannya. 

Peserta didik 

menyampaikan 

hasil 

pekerjaannya 

dan ditanggapi 

oleh kelompok 

lain. 

Mengkomunikasi 

11. Guru memberikan Peserta didik  
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umpan balik berupa 

penjelasan 

menyeluruh dari 

penyelesaian masalah 

yang disajikan. 

memperhatikan 

dan mengamati 

penjelasan guru. 

12. Repetition Guru memberikan 

kuis. 

Peserta didik 

mengerjakan 

kuis secara 

individu. 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

13.  Guru memandu 

peserta didik untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

dan meminta salah 

satu peserta didik 

untuk 

menyampaikannya 

dan meminta salah 

satu peserta didik 

yang lain untuk 

mengulanginya. 

Peserta didik 

berfikir 

kemudian salah 

satu peserta 

didik 

menyampaikan 

kesimpulan 

yang diperoleh, 

peserta didik 

yang lain 

menanggapi. 

Mengasosiasi 

14. Guru merefleksi 

pembelajaran hari ini 

dan memotivasi 

peserta didik untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan 

rumah. 

Peserta didik 

mecatat materi 

selanjutnya 

untuk dipelajari 

di rumah. 

 

15 Guru memberikan 

apresiasi kepada 

peserta didik yang 

memprentasikan hasil 

pekerjaan 

kelompoknya didepan 

kelas. 

Salah satu 

kelompok 

menerima 

hadiah. 

 

16. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

berdoa. 

Ketua kelas 

memimpin 

peserta didik 

untuk berdoa. 

 

 

I. Penilaian 

Teknik: 

Tes 
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Sebuah jajargenjang dengan perbandingan sisi-sisinya adalah 5 : 3. Jika 

Kelilingnya 128cm. Tentukan panjang sisi-sisinya! 

Tujuan: 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menerapkan keliling dan luas jajargenjang. 

Bentuk Instrumen: 

Kuis dan PR 

Nontes (Observasi dan wawancara) 

Tujuan: 

Mengetahui apakah peserta didik menunjukkan karakter tanggung jawab dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

Instrumen: 

Lembar pengamatan karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan 

masalah serta pedoman wawancara. 

  

 

Kendal, Mei 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

      

Subli Daryono, S.Pd., M.A.   Nurul Fatkhi Arfiasih 

NIP.19581001 199103 1 008   NIM. 4101410064 
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LKPD 3 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Kelompok:  

Anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tujuan: 

1. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling jajargenjang. 

2. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menemukan rumus luas 

daerah jajargenjang. 

3. Dengan LKPD ini peserta didik dapat menggunakan rumus 

keliling dan luas jajargenjang untuk menyelesaikan masalah. 
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1. Berbentuk apa bangun diatas? …. 

2. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan? … 

3. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? …. 

4. Bagaimana dengan sudut-sudut yang saling berhadapan?….  

 

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan: 

Jajargenjang adalah bangun datar segi empat dengan sisi-sisi 

yang berhadapan . . . dan . . . serta sudut yang berhadapan…. 

1. Apa nama bangun datar di 

samping? . . .  

2. Berapa panjangnya? . . . satuan 

3. Berapa lebarnya? . . . satuan 

4. Berapa luas daerahnya? . . . x . . .  

 

D 

B A 

C 

p 

l 

A B 

C D 
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Pernahkah kalian 

memperhatikan atap rumah? . . 

.  

Berbentuk apakah atap rumah  

tersebut? . . .  

Misalkan pojok-pojok permukaan atap rumah 

tersebut adalah 𝐴 𝐵 𝐶  dan 𝐷 maka kalian dapat 

menghitung keliling permukaan atap rumah mulai 

dari 𝐴 ke 𝐵 ke 𝐶 ke 𝐷dan kembali lagi ke 𝐴. Dengan 

demikian keliling permukaan atap rumah diperoleh 

dengan menjumlahkan 𝐴𝐵   …    …    …  

Keliling Jajargenjang 

 

Berdasarkan sifat jajargenjang, maka  

AB =  . . . = a 

 BC =  . . . = b 

Maka keliling jajargenjang ABCD adalah 

AB + …+…+… = a + …+ …+ … 

= 2a + … 

= 2 (…+…) 

 

 

 

Simpulan 

Jika jajargenjang dengan alas a dan b serta keliling K, 

maka keliling persegi ditulis K = 2(. . . + . . .) 

A B 

C D 
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Luas Daerah Jajargenjang 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 1? …. 

b. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

Ubah bangun datar pada gambar 1 sedemikian rupa menjadi bangun 

datar seperti pada gambar 2. 

d. Apakah nama bangun datar pada gambar 2? …. 

e. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

f. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

g. Apakah luas daerah bangun datar pada gambar 1 sama dengan luas 

daerah bangun datar pada gambar 2? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 1   = Luas gambar 2 

Luas daerah jajargenjang  = Luas daerah …. 

= …. x …. 

= …. 
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Simpulan 

Jika jajargenjang dengan alas a, tinggi t dan luas L, maka 

Luas daerah jajargenjang ditulis L = . . . x . . . 

𝑎 

𝑡 𝑙 

𝑝 

Gambar 3 Gambar 4 

a. Apakah nama bangun datar pada gambar 3? …. 

b. Berapa alasnya? …. (satuan panjang) 

c. Berapa tingginya? …. (satuan panjang) 

Ubah bangun datar pada gambar 3 sedemikian rupa menjadi 

bangun datar seperti pada gambar 4. 

d. Apakah nama bangun datar pada gambar 4? …. 

e. Berapa panjangnya? …. (satuan panjang) 

f. Berapa lebarnya? …. (satuan panjang) 

g. Apakah luas bangun datar pada gambar 3 sama dengan luas 

bangun datar pada gambar 4? …. 

Sehingga, 

Luas gambar 3   = Luas gambar 4 

Luas daerah jajargenjang  = Luas daerah …. 

= …. x …. 
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Kerjakanlah soal-soal dibawah ini! 

1. Sebuah taman berbentuk jajargenjang dengan 

perbandingan alas  dan tingginya 3 : 1. Jika luasnya 192 

m
2
. Berapakah tinggi dan alas jajargenjang tersebut! 

2. Gambarkan 3 model jajargenjang yang memiliki keliling 

50 cm! 

Jawab: 

 

Latihan Soal 
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KUNCI SOAL KUIS 3 

JAJARGENJANG  

 

Sebuah model jajargenjang dengan perbandingan sisi-sisinya adalah 5 : 3. Jika 

Kelilingnya 128cm. Tentukan panjang sisi-sisinya! 

Jawab: 

Langkah Polya Jawaban Skor 

Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Keliling jajargenjang = 128 

 Perbandingan sisinya = 5 : 3 

Ditanya: Panjang sisi-sisinya 

20 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Misal panjang sisi-sisinya adalah a dan b maka 

                              

10 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

Perbandingan sisinya = 5 : 3, maka 

              

                              

                

             

          

          

     

              

              

 

60 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, panjang sisi-sisinya adalah 40cm dan 24 cm. 10 

Skor total 100 
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Lampiran 7 

LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Materi Pokok  : Matematika  

Kelas   : VII 

Petunjuk  : 

1. Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan 

tanda (v) pada skor yang sesuai dengan penilaian pada setiap indikator. 

2. Apabila bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada 

bagian keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

No Uraian 
Skor Keterangan 

1 2 3 4  

A. Kelengkapan Komponen RPP      

 a. Identitas Mata Pelajaran 

b. Kompetensi Inti 

c. Kompetensi Dasar 

d. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

e. Tujuan Pembelajaran 

f. Materi Ajar 

g. Alokasi Waktu 

h. Model Pembelajaran 

i. Penilaian 

j. Sumber Belajar 

Kriteria penilaian: 

Skor 1: memuat a,b,c dan dua 

dari d sampai k 

Skor 2: memuat a,b,c dan 

empat dari d sampai k 

Skor 3: memuat a,b,c dan enam 

dari d sampai k 

Skor 4: memuat semua 

komponen 

B. Perencanaan Pengelolaan 

Kegiatan Pembelajaran 

     

1. Perumusan tujuan pembelajaran.      

2. Penentuan metode pembelajaran.      



161 

 

 

 

3.  Penentuan cara-cara memotivasi 

peserta didik. 

     

4. Penentuan langkah-langkah 

pembelajaran. 

     

C. Perencanaan Pengelolaan Kelas      

1. Penentuan lokasi penggunaan 

waktu pembelajaran. 

     

2. Penentuan cara mengorganisir 

peserta didik agar terlibat secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

     

D. Perencanaan Penggunaan Model 

AIR 

     

1. Auditory (belajar dengan 

mendengar dan membaca). 

     

2. Intellectually (memecahkan 

masalah dan merenung). 

     

3. Repetition(mengulang dengan 

memberi latihan soal). 

     

E. Perencanaan penggunaan 

Pemecahan Masalah 

     

1. Memahami Masalah.      

2. Merencanakan Penyelesaian 

Masalah. 

     

3. Menyelesaikan masalah sesuai 

rencana. 

     

4. Memeriksa kembali proses dan 

hasil. 

     

F. Perencanaan Penilaian Prestasi 

Peserta Didik Untuk Kepentingan 

Pembelajaran 

     

1. Perencanaan teknik penilaian hasil 

belajar. 

     

Jumlah skor  

Skor total  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4: uraian sesuai, sangat jelas, sangat tepat, dan sangat operasional 



162 

 

 

 

Skor 3: uraian sesuai, jelas, tepat, dan operasional 

Skor 2: uraian sesuai, jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Skor 1: uraian tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Rata-rata keseluruhan :   
          

            
 

   

   
   

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai): 

□ Sangat baik   : 3,25 ≤ x ≤ 4 (dapat digunakan tanpa revisi) 

□ Baik            : 2,5 ≤ x ≤ 3,23 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

□ Cukup         : 1,75 ≤ x ≤ 2,5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 

□ Tidak baik  : 1 ≤ x ≤ 1,75 (belum dapat digunakan) 

Komentar dan saran: 

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

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

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

Semarang, 14 Mei 2014 

Validator 

 

Drs. Sugiarto, M.Pd. 

NIP. 195205151978031003 
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Lampiran 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN AJAR 

KELILING DAN LUAS 
PERSEGI PANJANG 

DIKEMBANGKAN OLEH 
NURUL FATKHI ARFIASIH 

4101410063 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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Gambar persegi panjang ABCD 

 

URAIAN MATERI 

Pengertian Persegi Panjang 

 

Persegi panjang adalah bangun datar segi empat 

yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan empat 

sudut siku-siku. 

Sifat-sifat persegi panjang: 

1. Mempunyai empat sisi, dengan sepasang sisi 

yang berhadapan sama panjang dan sejajar; 

2. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan 

sudut siku-siku; 

3. Kedua diagonalnya sama panjang dan 

berpotongan membagi dua sama besar; dan 

4. Model persegi panjang dapat menempati 

bingkainya kembali dengan empat cara. 

D 

B A 

C 
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Gambar dibawah menunjukkan bangun persegi panjang ABCD 

dengan panjang sisi = AB = CD = 4 satuan dan lebar sisi BC = AD = 3 

satuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling ABCD =AB + BC + CD + DA 

    = (4 + 3 + 4 + 3) satuan 

    = (4 + 4 + 3 + 3) satuan 

    = 2 (4+3) satuan 

    = 14 satuan panjang 

Panjang  AB = CD disebut panjang (p) 

Panjang BC = AD disebut lebar (l) 

Jadi secara umum keliling persegi dengan panjang p dan lebar l adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = 2(p+l) 

Keliling Persegi Panjang 

URAIAN MATERI 

B 

C D 

A 
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Luas persegi ABCD = AB x BC 

           = (4 x 3) satuan 

           = 12 satuan luas 

Jadi luas persegi panjang dengan panjang p dan lebar l adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L = p x l 

Luas Daerah Persegi 

Panjang 
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Kerjakanlah soal-soal dibawah ini! 

1. Jika diketahui keliling suatu model persegi panjang adalah 

90cm dan panjang sisi 5 cm. Hitunglah lebar dan luas persegi 

panjang tersebut! 

2. Ayah ingin membuat lapangan badminton dengan panjang 10 

meter dan lebar 8 meter. Berapa total biaya yang harus 

dikeluarkan Ayah, jika biaya pembuatannya Rp 50.000, 00 per 

m
2
? 

3. Diketahui persegi panjang dengan panjang (x+6) dan lebar (x-

1). Kelilingnya adalah 34. Hitunglah luas persegi panjang 

tersebut! 

4. Dedi mempunyai kawat dengan panjang     𝑚. Jika kawat 

tersebut akan digunakan untuk membuat rangka berbentuk 

persegi panjang dengan panjang    𝑐𝑚 dan lebar 5cm. Berapa 

banyak rangka berbentuk persegi yang dapat dibuat Pak Doni? 

5. Keliling suatu model persegi panjang adalah 72 cm. Jika 

lebarnya 8 cm kurang dari panjangnya, hitunglah panjang dan 

lebarnya! 
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Gambar Model Persegi ABCD 

 

URAIAN MATERI 

Pengertian Persegi 

 

Pesegi adalah bangun datar segi empat yang 

memiliki empat sisi sama panjang dan empat sudut 

siku-siku.  

Sifat-sifat persegi: 

1. Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

2. Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama 

besar oleh digonal-diagonalnya. 

3. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan 

sama panjang membentuk sudut siku-siku.  

4. Model persegi dapat menempati bingkainya 

dengan delapan cara. 
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Gambar dibawah menunjukkan bangun persegi ABCD dengan panjang  

sisi = AB = BC = CD = AD = 4 satuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling ABCD =AB + BC + CD + DA 

    = (4 + 4 + 4 + 4) satuan 

    = 16 satuan panjang 

Panjang  AB = BC = CD = DA disebut sisi (s) 

Jadi secara umum keliling persegi dengan panjang sisi s  adalah 

 

 

 

 

 

Luas persegi ABCD = AB x BC 

           = (4 x 4) satuan 

           = 16 satuan luas 

Jadi luas daerah persegi dengan panjang sisi s adalah 

 

 

 

 

 

B 

C 

A 

D 

K = 4s 

L = s x s 

= s
2
 

Keliling Persegi 

URAIAN MATERI 

Luas Daerah Persegi 
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Kerjakanlah soal-soal dibawah ini! 

1. Kamar Dini berbentuk persegi dengan ukuran   𝑚. Di dalam kamar 

terdapat tempat tidur yang berbentuk persegi. Jika luas kamar 

dibandingkan dengan luas tempat tidur adalah  ÷  . Berapakah luas 

tempat tidur Dini? 

2. Luas model persegi sama dengan luas persegi panjang dengan 

panjang = 16 cm dan lebar = 4 cm. tentukan keliling persegi tersebut! 

3. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman akan ditanami 

pohon pinus dengan jarak antar pohon 3 m. panjang sisi taman itu 

adalah 30m, berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan? 

4. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6m. lantai 

tersebut akan dipasang ubin berukuran 30 x 30cm. tentukan 

banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai! 

5. Permukaan sebuah kolam renang berbentuk persegi dengan ukuran 

20 x 20 m. Pada sekeliling kolam terdapat jalan yang lebarnya 2m. 

tentukan luas jalan itu! 
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Gambar Model Jajargenjang ABCD 

 

URAIAN MATERI 

Pengertian Jajargenjang 

 

Jajargenjang adalah bangun datar segi empat dengan sisi-

sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang serta sudut 

yang berhadapan sama besar. 

Sifat-sifat jajar genjang: 

1. Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajargenjang 

sama panjang dan sejajar. 

2. Sudut-sudut yang berhadapan pada setiap 

jajargenjang sama besar. 

3. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada 

setiap jajargenjang adalah 180º. 

4. Pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya saling 

membagi dua sama panjang. 

A B 

C D 
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Luas gambar 3 = luas gambar 4 

Luas daerah jajargenjang = Luas daerah persegi panjang 

        = p x l 

       = a x t 

 

 

 

 

Gambar dibawah menunjukkan jajargenjang ABCD dengan panjang  

sisi = AB = CD dan BC = AD. 

 

 

 

 

 

 

Keliling ABCD =AB + BC + CD + DA 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

Gambar 3 Gambar 4 

Keliling jajargenjang adalah jumlah panjang sisi-sisinya 

URAIAN MATERI 

Luas Jajargenjang 

A B 

C D 
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Misalkan AB = alas dan DE = tinggi, maka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L = a x t 

Latihan soal! 

1. Pada sebuah model jajargenjang diketahui luasnya 250cm
2
. Jika 

panjang alas jajargenjang 5x dan tingginya 2x, tentukan panjang 

alas dan tinggi jajargenjang! 

2. Diketahui KLMN suatu jajargenjang dengan diagonal KM dan NL 

yang berpotongan di titik P. Jika KP = 4a+5, KM = 13a dan PL = 

a+8, maka PN adalah…. 

3. Dalam sebuah jajargenjang diketahui alasnya adalah 1 kurangnya 

dari tinggi jajargenjang. Jika luasnya 56cm
2
, hitunglah panjang alas 

dan tinggi jajargenjang! 

4. Perhatikan gambar berikut 

DE= 5cm, FC = 3 cm, DC = 10cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukan: a. Luas jajargenjang 

  b. Keliling jajargenjang 

 

A B 

C D 

E 

F 

A B 

C D 

E 
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Lampiran 9 

SOAL TEST AWAL 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang, Persegi dan Jajargenjang 

Alokasi Waktu : 40 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah! 

1. Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

Jika AB = (3x + 2) cm, BC = x cm dan CD = (4x – 5) cm. Tentukan panjang 

AB, BC dan keliling persegi panjang tersebut! 

2. Perhatikan model jajargenjang di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Diagonal jajargenjang berpotongan di titik T. Jika Panjang ET = 6 cm, 

panjang HT = 4 cm dan sudut EFT = 30º, sudut TFG = 45º. Tentukan panjang 

EG, HF dan sudut EHG!  

3. Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang     dan lebar    . Seluruh alas garasi akan dipasang keramik 

berbentuk persegi dengan ukuran      . Berapakah banyak keramik yang 

harus dipasang? 

A 

D C 

B 

T 

H 
G 

F 
E 



177 

 

 

 

4. Pak Doni mempunyai kawat dengan panjang    . Jika kawat tersebut akan 

digunakan untuk membuat rangka berbentuk persegi dengan panjang sisi 

     . Berapa banyak rangka berbentuk persegi yang dapat dibuat Pak Doni? 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

TES AWAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Langkah 

Polya 

Jawaban Skor 

1 Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: ABCD persegi 

AB = (3x + 2) 

BC = x 

CD = (4x – 5) 

Ditanya: panjang AB, BC dan keliling persegi 

panjang  

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Karena ABCD persegi panjang, maka panjang 

AB = CD 

Misal panjang persegi panjang p, lebar l dan 

kelilingnya K, maka  

K = 2 (p + l) 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

      AB = CD 

↔ 3x + 2 = 4x – 5 

↔3x – 4x = -5 -2 

↔        -x = -7 

↔         x = 7 cm 

AB = 3x + 2 = 3(7) +2 = 21 + 2 = 23  

AB = CD= 23 

BC = 7 

K = 2 ( p + l) 

↔ K = 2 ( 23 + 7) 

↔ K = 2 (30) 

↔ K = 60  

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, panjang AB = CD = 23 cm, panjang BC = 

7 cm dan keliling ABCD = 60 cm. 

5 

Skor total 25 

2. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: ET = 6 

HT = 4 

Sudut EFT = 30º 

sudut TFG = 45º 

Ditanya: panjang EG, HF dan sudut EHG 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Karena EFGH jajar genjang maka panjang 

diagonal EG = 2 x panjang ET 

Sudut EHG = sudut EFG 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

EG = 2 x ET 

↔ EG = 2 x 6 

↔ EG = 12 

HF = 2 x HT 

10 
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↔ HF = 2 x 4  

↔ HF = 8 

Sudut EHG = sudut EFG  

↔ Sudut EHG = sudut EFT + sudut TFG 

↔ Sudut EHG = 30 + 45 

↔ Sudut EHG = 75 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, panjang EH adalah 12 cm, panjang HF  

adalah 8cm dan besar sudut EHG adalah 75º 

5 

Skor Total 25 

3. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Garasi berbentuk persegi panjang 

Panjang (p) = 6 

Lebar (l) = 5 

Alas garasi akan dipasang keramik berbentuk 

persegi dengan ukuran 50 cm 

Ditanya: berapa banyak keramik yang harus 

dipasang? 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Luas garasi berbentuk persegi panjang, L1=p x l 

Luas keramik berbentuk persegi, L2 = s x s 

Banyak keramik yang harus dipasang  

 
  

  
 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

L1 = p x l 

↔ L1 = 6 x 5 

↔ L1= 30  

L2 = s x s 

↔ L2 = 50 x 50 

↔ L2 = 2500 

Banyak keramik yang harus dipasang  
  

  
 

 
   

     
 

 
      

     
 

= 120 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyak keramik yang harus dipasang di 

garasi Pak Aldi ada 120 keramik. 

5 

Skor Total 25 

4. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: kawat dengan panjang 2 m 

Sisi persegi (s) = 10 cm 

Ditanya: Berapa banyak persegi yang dapat 

dibuat? 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Keliling persegi, K = 4 x s 

Banyak persegi yang dapat dibuat  
             

                
 

5 

 Pelaksanaan K = 4 x s 10 
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Perhitungan ↔ K = 4 x 10 

↔ K = 40 

Banyak persegi yang dapat dibuat 

 
             

                
 

 
  

  
 

 
    

  
 

   

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyak persegi yang dapat dibuat adalah 4 

buah. 

5 

Skor Total 25 

Jumlah skor keseluruhan 100 

 

Nilai = skor keseluruhan 
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Lampiran 11 

DAFTAR NILAI TES AWAL DAN PEMILIHAN SUBJEK PENELITIAN 

 

Kode Nama Nilai Kelompok Kelas Keterangan 

B-18 Rosidah 95   S1 

B-15 Nur Aliya Atika 90   S2 

B-16 Nur Sahurim 90     

B-17 Ria Noviana 90 atas   

B-06 farida Yuliani 85     

B-07 Ita Erfina Setyawati 85     

B-22 Sofiyatul M 85     

B-23 Tutur Isfaatun 85     

B-14 Nofi Astriyani 80   S3 

B-04 Danang Yodansyah 80   S4 

B-05 Ela fatul Khamida 80     

B-02 Agnes Aprilia 70     

B-01 Ade Ardiansyah 60 tengah   

B-09 Kusmiyatun 60     

B-11 Muhamad Hisyam Ali 60     

B-13 Mustakim 60     

B-10 Muhamad Furqon Yunus 55   S5 

B-12 Mulyasiroh 50     

B-20 Saroful Alim 30 

 

  

B-21 Siswanto 30 bawah   

B-03 Ahmad Arif 25     

B-08 khorul Anam 25     

B-19 Samsul Ma'arif 25     
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Lampiran 12 

KISI-KISI TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Segi empat 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial                                                                                                                                               

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaaannya.  

Kompetensi Inti 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata.  

Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
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mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

Banyak Soal   : 8 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Soal Nomor Soal 

4.7 Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, dan 

jajargenjang. 

 

Persegi Panjang Peserta didik dapat 

menggambarkan persegi panjang 

jika diketahui kelilingnya. 

 1, 3 

 Peserta didik dapat menghitung 

banyak keramik yang harus 

dipasang jika diketahui keliling 

serta perbandingan panjang dan 

lebar rumah.. 

 5, 7 

 

 Persegi Peserta didik dapat menghitung 

jarak tempuh jika diketahui 

panjang sisi persegi. 

 2, 4 

 Jajargenjang Peserta didik dapat menentukan  6, 8 
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panjang dan lebar jajargenjang 

sebenarrnya jika diketahui 

panjang dan lebarnya dalam x. 
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Lampiran 13 

SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang, Persegi dan Jajargenjang 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

PETUNJUK: 

a) Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b) Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada tempat yang telah disediakan. 

c) Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

disediakan. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah!  

1. Gambarkan 3 persegi panjang yang memiliki keliling 40 cm. 

2. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi     . Jika Anto berlari 

mengelilingi taman sebanyak empat kali, berapakah   jarak yang ditempuh 

Anto? 

3. Gambarkan 3 persegi panjang dengan keliling 30 cm. 

4. Sebuah lapangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 23 m. jika Rudi 

mengelilingi lapangan tersebut 3 kali berapa meter jarak yang ditempuh Rudi? 

5. Rendi ingin memasang keramik pada rumahnya yang berbentuk persegi panjang, 

keliling rumah Rendi      . Panjang rumah dibandingkan lebar rumah adalah 

3  . Rendi membutuhkan 9 keramik untuk setiap     . Berapakah banyaknya 

keramik yang dibutuhkan Rendi? 
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6. Sebuah jajargenjang memiliki luas 200 cm
2
. Jika panjang alasnya 4x dan 

tingginya 2x. Tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut! 

7. Dodi ingin memasang keramik pada rumahnya yang berbentuk persegi panjang, 

keliling rumah Dodi     . Panjang rumah dibandingkan lebar rumah adalah 

   . Dodi membutuhkan 9 keramik untuk setiap     . Berapakah banyaknya 

keramik yang dibutuhkan Dodi? 

8. Sebuah jajargenjang memiliki luas 294 cm
2
. Jika panjang alasnya 3x dan 

tingginya 2x. Tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut! 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Langkah Polya Jawaban Skor 

1 Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: keliling persegi panjang 40cm 

Ditanya: Gambarkan 3 persegi panjang yang 

memiliki keliling 40 cm 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

 

5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

K = 2 (p + l) 

↔ 40 = 2 (p + l) 

↔ 20 = p + l 

Kita harus mencari dua bilangan yang jumlahnya 

20. 

Misal 5 dan 15, 12 dan 8, 6 dan 14, dll 

 

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Ini merupakan soal terbuka, jadi jawaban siswa bisa 

bermacam-macam 

5 

Skor total 25 

2. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: taman berbentuk persegi dengan s = 27 

m 

Anto berlari 4 putaran 

Ditanya: jarak yang ditempuh Anto? 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Untuk mencari jarak tempuh maka kita harus 

dihitung keliling taman 

K= 4s 

5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

K= 4s 

↔ K = 4 x 27 

↔ K = 108 

Jarak yang ditempuh Anto = 4 x K 

↔ Jarak yang ditempuh Anto = 4 x 108  

↔ Jarak yang ditempuh Anto = 432  

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jarak yang ditempuh Anto adalah 432 meter. 5 

Skor Total 25 

3. Pemahaman Diketahui: keliling persegi panjang 30cm 5 
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Masalah Ditanya: Gambarkan 3 persegi panjang yang 

memiliki keliling 40 cm 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

 

5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

K = 2 (p + l) 

↔ 30 = 2 (p + l) 

↔ 15 = p + l 

Kita harus mencari dua bilangan yang jumlahnya 

15. 

Misal 10 dan 5, 6 dan 8,  9 dan 6, dll 

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Ini merupakan soal terbuka, jadi jawaban siswa bisa 

bermacam-macam 

5 

Skor Total 25 

4. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: lapangan berbentuk persegi dengan s = 

23 m 

Rudi berlari 3 putaran 

Ditanya: jarak yang ditempuh Anto? 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Untuk mencari jarak tempuh maka kita harus 

dihitung keliling lapangan 

K= 4s 

5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

K= 4s 

↔ K = 4 x 23 

↔ K = 92 

Jarak yang ditempuh Rudi = 3 x K 

↔ Jarak yang ditempuh Rudi = 3 x 92  

↔ Jarak yang ditempuh Rudi = 276  

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jarak yang ditempuh Rudi adalah 276 meter. 5 

Skor Total 25 

5. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: rumah Rendi berbentuk persegi panjang 

Keliling PP= 100 m 

Panjang PP: lebar PP = 3 :     

1   membutuhkan 9 keramik 

Ditanya: banyaknya keramik yang dibutuhkan 

Rendi? 

5 

Perencanaan Pertama dicari panjang dan lebar rumah dengan 

rumus keliling persegi panjang 

5 
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Penyelesaian K = 2 (p + l) 

Untuk menentukan banyak keramik, dicari luas 

rumah kemudian dikalikan banyaknya keramik per 

m
2
 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

Panjang: lebar = 2 : 1 

Maka panjang = 3x 

Lebar = 2x 

K = 2 (p + l) 

               
            
         

   
   

  
 

      
p = 3x 

  p =  3 x 10 

  p = 30 

l = 2x 

↔ l  = 2 x 10 

↔ l = 20  

L = p x l 

↔ L = 30  x 20  

↔ L = 600 
 

                                              

                            

                        

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyaknya keramik yang dibutuhkan Rendi 

ada 5400 buah 

5 

Skor Total 25 

6. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Luas Jajargenjang = 200 cm
2 

Alas = 4x  

tingginya = 2x 

Ditanya: panjang alas dan tinggi jajargenjang  

 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

                       5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

                       
            

         

        

10 
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   √     atau -5 

Karena x merupakan panjang sisi, maka harus 

bilangan positif, x = 5 

Alas = 4x 

      = 4 x 5 

      = 20 

Tinggi = 2x 

        = 2 x 5 

        = 10  

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jajargenjang tersebut memiliki alas 20 cm dan 

tinggi 10 cm. 

5 

Skor Total 25 

7. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: rumah dodi berbentuk persegi panjang 

Keliling PP = 90 m 

Panjang PP : lebar PP = 3 : 2  

     membutuhkan 9 keramik 

Ditanya: banyaknya keramik yang dibutuhkan 

Dodi? 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

Pertama dicari panjang dan lebar rumah dengan 

rumus keliling 

K = 2 (p + l) 

Untuk menentukan banyak keramik, dicari luas 

rumah kemudian dikalikan banyaknya keramik per 

m
2
 

5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

Panjang PP : lebar PP = 3 : 2 

Maka panjang, p = 3x 

Lebar, l = 2x 

K = 2 (p + l) 

              

           

        

   
  

  
 

     
p = 3x 

  p =  3 x 9 

  p = 27 

l = 2x 

  l = 2 x 9 

  l = 18 

10 
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L = p x l 

↔ L = 27  x 18  

↔ L = 486 
 

                                              

                          

                        

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyaknya keramik yang dibutuhkan Dodi ada 

4372 buah 

5 

Skor Total 25 

8. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Luas Jajargenjang = 294 cm
2 

Alas = 3x  

tingginya = 2x 

Ditanya: panjang alas dan tinggi jajargenjang  

 

5 

Perencanaan 

Penyelesaian 

                       5 

Pelaksanaan 

Perhitungan 

                       

           

         

        

   √            
Karena x harus positif maka x = 7 

Alas, a = 3x 

↔ a = 3 x 7 

↔ a = 21 

Tinggi, t = 2x 

↔ t = 2 x 7 

↔ t = 14 

10 

Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jajargenjang tersebut memiliki alas 21 cm dan 

tinggi 14 cm 

5 

Skor Total 25 

Jumlah skor keseluruhan 200 
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Lampiran 15 

LEMBAR VALIDASI  

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Materi Pokok   : Segi empat 

Kelas   : VII 

Petunjuk: 

1. Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan 

tanda (√) pada skor yang sesuai dengan penilaian pada setiap indikator. 

2. Apabila bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada 

bagian keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO Uraian/Aspek 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Soal sesuai dengan indikator.     

2. 
Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 

sudah sesuai. 

    

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi.     

4. 
Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 

jenis sekolah atau tingkat kelas. 

    

5. 
Soal-soal yang ditanyakan realistik, berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

    

6. 
Gambar simbol dan satuan disajikan dengan nyata 

jelas, dan terbaca. 

    

7. 
Ada petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaan 

soal. 

    

8. Ada pedoman penskoran.     

9. 
Soal yang disajikan merupakan soal pemecahan 

masalah. 
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10. Rumusan kalimat soal komunikatif.     

11. 
Butir soal menggunakan bahasa indonesia yang 

baku. 

    

12. 

Tidak menggunakan kata uangkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian. 

    

13. 
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 

saja/bahasa daerah. 

    

Jumlah skor  

Skor total  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4: uraian sesuai, sangat jelas, sangat tepat, dan sangat operasional 

Skor 3: uraian sesuai, jelas, tepat, dan operasional 

Skor 2: uraian sesuai, jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Skor 1: uraian tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Rata-rata keseluruhan :   
          

            
 

   

   
   

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai): 

□ Sangat baik: 3,25 ≤ x ≤ 4 (dapat digunakan tanpa revisi) 

□ Baik: 2,5 ≤ x ≤ 3,23 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

□ Cukup : 1,75 ≤ x ≤ 2,5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 

□ Tidak baik: 1 ≤ x ≤ 1,75 (belum dapat digunakan) 

Komentar dan saran: 

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

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

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

Semarang, 14 Mei 2014 

Validator 

 

Drs. Sugiarto, M.Pd. 

NIP. 195205151978031003 
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Lampiran 16 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

No Kode 
No Soal 

Y Y
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-04 5 25 5 25 15 5 15 10 105 11025 

2 UC-05 15 20 15 15 25 5 10 15 120 14400 

3 UC-06 20 20 15 15 15 5 15 10 115 13225 

4 UC-07 5 15 5 20 25 5 5 5 85 7225 

5 UC-08 25 25 10 25 25 10 25 20 165 27225 

6 UC-14 10 25 10 25 10 10 15 5 110 12100 

7 UC-15 25 20 20 25 25 10 15 10 150 22500 

8 UC-16 5 25 5 25 25 5 20 5 115 13225 

9 UC-17 15 20 15 25 10 10 10 20 125 15625 

10 UC-20 15 15 15 25 5 5 10 5 95 9025 

11 UC-22 20 20 25 20 15 10 5 15 130 16900 

12 UC-01 5 20 15 20 5 5 10 5 85 7225 

13 UC-02 15 25 10 15 15 5 0 0 85 7225 

14 UC-03 5 15 10 10 0 5 5 0 50 2500 

15 UC-09 5 10 20 10 10 10 10 5 80 6400 

16 UC-10 5 20 5 15 10 5 5 5 70 4900 

17 UC-11 10 10 10 15 5 0 10 0 60 3600 

18 UC-12 10 10 10 15 5 0 0 5 55 3025 

19 UC-13 5 15 10 10 15 0 15 0 70 4900 

20 UC-18 15 15 15 15 0 5 10 10 85 7225 
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21 UC-19 10 10 10 20 10 5 15 5 85 7225 

22 UC-21 10 15 10 15 5 5 15 5 80 6400 

  X 255 395 265 405 275 125 240 160 2120 223100 

  (∑X)
2
 65025 156025 70225 164025 75625 15625 57600 25600 4494400   

  ∑X
2
 3875 7675 3775 8075 4875 925 3400 1900   

   ∑XY 27625 40175 26700 41375 30025 13475 25325 18400   

 
  RXY 0.734 0.638 0.351 0.688 0.678 0.711 0.573 0.801   

 

validitas 

pembilang 67150 46450 25600 51650 77550 31450 48350 65600   

 penyebut 8369105000 5306985000 5306985000 5638025000 13086425000 1955205000 7117360000 6703560000   

 penyebut 91482.813 72849.056 72849.056 75086.783 114395.913 44217.700 84364.447 81875.271   

 RXY 0.734 0.638 0.351 0.688 0.678 0.711 0.573 0.801   

   Rtabel 0, 423                 

   kriteria valid Valid tidak valid Valid valid Valid valid valid   

 
tingkat 

kesukaran 

P 0.464 0.718 0.482 0.736 0.500 0.227 0.436 0.291   

 kriteria sedang Mudah Sedang Mudah sedang Sukar sedang sukar   

 

daya beda 

rata-rata atas 14.545 20.909 12.727 22.273 17.727 7.273 13.182 10.909   

 rata-rata bawah 8.636 15.000 11.364 14.545 7.273 4.091 8.636 3.636   

 D 0.236 0.236 0.055 0.309 0.418 0.127 0.182 0.291   

 kriteria cukup Cukup Jelek Baik baik Jelek jelek cukup   

 

reliabilitas 

varian tiap soal 41.787 26.498 26.498 28.151 65.341 9.762 35.537 33.471 

  jumlah varian 267.045               

  varian total 854.959 854.959 854.959 854.959 854.959 854.959 854.959 854.959 

  R 0.786               

    keterangan dipakai Dipakai diperbaiki Dipakai dipakai Diperbaiki diperbaiki dipakai 
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XIY X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Y X8Y XI
2
 X2

2
 X3

2
 X4

2
 X5

2
 X6

2
 X7

2
 X8

2
 

525 2625 525 2625 1575 525 1575 1050 25 625 25 625 225 25 225 100 

1800 2400 1800 1800 3000 600 1200 1800 225 400 225 225 625 25 100 225 

2300 2300 1725 1725 1725 575 1725 1150 400 400 225 225 225 25 225 100 

425 1275 425 1700 2125 425 425 425 25 225 25 400 625 25 25 25 

4125 4125 1650 4125 4125 1650 4125 3300 625 625 100 625 625 100 625 400 

1100 2750 1100 2750 1100 1100 1650 550 100 625 100 625 100 100 225 25 

3750 3000 3000 3750 3750 1500 2250 1500 625 400 400 625 625 100 225 100 

575 2875 575 2875 2875 575 2300 575 25 625 25 625 625 25 400 25 

1875 2500 1875 3125 1250 1250 1250 2500 225 400 225 625 100 100 100 400 

1425 1425 1425 2375 475 475 950 475 225 225 225 625 25 25 100 25 

2600 2600 3250 2600 1950 1300 650 1950 400 400 625 400 225 100 25 225 

425 1700 1275 1700 425 425 850 425 25 400 225 400 25 25 100 25 

1275 2125 850 1275 1275 425 0 0 225 625 100 225 225 25 0 0 

250 750 500 500 0 250 250 0 25 225 100 100 0 25 25 0 

400 800 1600 800 800 800 800 400 25 100 400 100 100 100 100 25 

350 1400 350 1050 700 350 350 350 25 400 25 225 100 25 25 25 

600 600 600 900 300 0 600 0 100 100 100 225 25 0 100 0 

550 550 550 825 275 0 0 275 100 100 100 225 25 0 0 25 

350 1050 700 700 1050 0 1050 0 25 225 100 100 225 0 225 0 

1275 1275 1275 1275 0 425 850 850 225 225 225 225 0 25 100 100 

850 850 850 1700 850 425 1275 425 100 100 100 400 100 25 225 25 

800 1200 800 1200 400 400 1200 400 100 225 100 225 25 25 225 25 
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Lampiran 17 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy        = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N  = banyaknya peserta tes 

∑X  = jumlah skor tiap butir soal 

∑Y  = jumlah skor total butir soal 

∑XY  = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑X
2
  = jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y
2
  = jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika             maka butir soal dikatakan valid. 

Perhitungan: 

Berikut perhitungan butir soal nomor 1: 

No Kode    Y   
         

1 UC-4 5 105 25 625 525 

2 UC-5 15 120 225 50625 1800 

3 UC-6 20 115 400 160000 2300 

4 UC-7 5 85 25 625 425 

5 UC-8 25 165 625 390625 4125 

6 UC-14 10 110 100 10000 1100 

7 UC-15 25 150 625 390625 3750 

8 UC-16 5 115 25 625 575 

9 UC-17 15 125 225 50625 1875 

10 UC-20 15 95 225 50625 1425 

11 UC-22 20 130 400 160000 2600 

12 UC-1 5 85 25 625 425 

13 UC-2 15 85 225 50625 1275 
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14 UC-3 5 50 25 625 250 

15 UC-9 5 80 25 625 400 

16 UC-10 5 70 25 625 350 

17 UC-11 10 60 100 10000 600 

18 UC-12 10 55 100 10000 550 

19 UC-13 5 70 25 625 350 

20 UC-18 15 85 225 50625 1275 

21 UC-19 10 85 100 10000 850 

22 UC-21 10 80 100 10000 800 

Jumlah 255 2120 3875 1409375 27625 

Kuadrat 65025 4494400 

   

    

Berdasarkan table tersebut diperoleh: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

    
                       

√{                  }{                       }
 

    
             

√{           }{                }
 

    
     

√                 
 

    
     

√          
 

    
     

         
 

          

Pada taraf nyata 5% dengan N = 22 diperoleh             . 

Karena             maka butir soal dikatakan valid. 
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Lampiran 18 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Dengan rumus varians tiap butir 

  
  

∑   
 ∑   

 

 
     dan     

  
∑  

  
(∑  )

 

 

 
   

Keterangan: 

                                 

∑   
   = jumlah varians skor tiap butir soal 

  
      = varians total 

        = banyaknya butir soal 

N      = banyaknya peserta tes 

Kriteria: 

Jika             maka butir soal dikatakan reliable. 

Perhitungan: 

Berdasarkan table pada analisis butir soal diperoleh: 

  
  

∑  
  

 ∑   
 

 

 
 

  
  

     
     

  

  
 

  
         

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama.Sehingga diperoleh 

∑  
           

  
  

∑   
 ∑   

 

 
 

  
  

       
       

  

  
 

  
          

Jadi,  
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    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

    (
 

   
) (  

       

       
) 

          

Pada taraf nyata 5% dengan N = 22 diperoleh             . 

Karena             maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 19 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

                      
    

                             
 

Kriteria: 

TK > 70%      : Item mudah 

TK 30% -70%  : Item sedang 

TK < 30%        : Item sukar   

Perhitungan: 

Berikut perhitungan butir soal nomor 1: 

No Kode    

1 UC-4 5 

2 UC-5 15 

3 UC-6 20 

4 UC-7 5 

5 UC-8 25 

6 UC-14 10 

7 UC-15 25 

8 UC-16 5 

9 UC-17 15 

10 UC-20 15 

11 UC-22 20 

12 UC-1 5 

13 UC-2 15 

14 UC-3 5 

15 UC-9 5 

16 UC-10 5 

17 UC-11 10 

18 UC-12 10 

19 UC-13 5 

20 UC-18 15 

21 UC-19 10 

22 UC-21 10 

Jumlah 255 
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Berdasarkan table tersebut diperoleh: 

   
    

                             
 

   

   

  

  
 

         

Jadi, butir soal 1 termasuk kriteria sedang. 

Selanjutnya butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama sebagaimana 

terlihat pada tabel analisis butir. 
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Lampiran 20 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Rumus: 

  
                                                    

                  
 

Kriteria: 

Indeks Diskriminasi (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

Perhitungan: 

Berikut perhitungan butir soal nomor 1: 

Kelompok atas Kelompok bawah 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 UC-4 5 12 UC-1 5 

2 UC-5 15 13 UC-2 15 

3 UC-6 20 14 UC-3 5 

4 UC-7 5 15 UC-9 5 

5 UC-8 25 16 UC-10 5 

6 UC-14 10 17 UC-11 10 

7 UC-15 25 18 UC-12 10 

8 UC-16 5 19 UC-13 5 

9 UC-17 15 20 UC-18 15 

10 UC-20 15 21 UC-19 10 

11 UC-22 20 22 UC-21 10 

Jumlah 160 Jumlah 95 

 

  

   

  
 

  

  

  
 

  
            

  
 

        

Jadi, butir soal 1 termasuk kriteria cukup.. 
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Selanjutnya butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama sebagaimana 

terlihat pada tabel analisis butir. 
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Lampiran 21 

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BUTIR UJI COBA PEMECAHAN MASALAH 

 

No Analisis 
No Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Validitas 0.734 0.638 0.351 0.688 0.678 0.711 0.573 0.801 

Kriteria Valid valid tidak valid valid valid Valid valid valid 

2 
Tingkat kesukaran 0.464 0.718 0.482 0.736 0.500 0.227 0.436 0.291 

Kriteria Sedang mudah Sedang mudah sedang Sukar sedang sukar 

3 
Daya Beda 0.236 0.236 0.055 0.309 0.418 0.127 0.182 0.291 

Kriteria Cukup cukup Jelek baik baik Jelek jelek cukup 

  Keterangan Dipakai dipakai Diperbaiki dipakai dipakai Diperbaiki diperbaiki dipakai 

4 Reliabilitas 0.786               

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisa butir soal diatas, maka diambil keputusan untuk memperbaiki soal nomor 3, 6 dan 7. 
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Lampiran 22 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Segi empat 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Kompetensi Inti  

Kompetensi Inti 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial                                                                                                                                               

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaaannya.  

Kompetensi Inti 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Banyak Soal   : 8 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Soal Nomor Soal 

4.7 Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, dan 

jajargenjang. 

 

Persegi Panjang Peserta didik dapat menggambarkan 

persegi panjang jika diketahui kelilingnya. 

 1, 3 

 Peserta didik dapat menghitung banyak 

keramik yang harus dipasang jika diketahui 

keliling serta perbandingan panjang dan 

lebar rumah.. 

 5, 7 

 

 Persegi Peserta didik dapat menghitung jarak 

tempuh jika diketahui panjang sisi persegi. 

 2, 4 

 Jajargenjang Peserta didik dapat menentukan panjang 

dan lebar jajargenjang sebenarrnya jika 

diketahui panjang dan lebarnya dalam x. 

 6, 8 
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Lampiran 23 

SOAL TES 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang, Persegi dan Jajargenjang 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

PETUNJUK: 

a) Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b) Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada tempat yang telah disediakan. 

c) Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah!  

1. Gambarkan 3 persegi panjang berbeda yang masing-masing memiliki keliling 

40 cm! 

2. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi     . Jika Anto berlari 

mengelilingi taman sebanyak empat kali, berapakah   jarak yang ditempuh 

Anto? 

3. Gambarkan 3 persegi panjang berbeda yang masing-masing memiliki keliling 

20cm! 

4. Sebuah lapangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 23 m. jika Rudi 

mengelilingi lapangan tersebut 3 kali berapa meter jarak yang ditempuh Rudi? 

5. Rendi ingin memasang keramik pada rumahnya yang berbentuk persegi 

panjang, keliling rumah Rendi      . Panjang rumah dibandingkan lebar 

rumah adalah 3  . Rendi membutuhkan 9 keramik untuk setiap     . 

Berapakah banyaknya keramik yang dibutuhkan Rendi? 

6. Sebuah jajargenjang memiliki luas 100 cm
2
. Jika panjang alasnya 4x dan 

tingginya 1x. Tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut! 
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7. Dodi ingin memasang keramik pada rumahnya yang berbentuk persegi 

panjang, keliling rumah Dodi     . Panjang rumah dibandingkan lebar rumah 

adalah    . Dodi membutuhkan 4 keramik untuk setiap     . Berapakah 

banyaknya keramik yang dibutuhkan Dodi? 

8. Sebuah jajargenjang memiliki luas 294 cm
2
. Jika panjang alasnya 3x dan 

tingginya 2x. Tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut! 
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Lampiran 24 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Langkah Polya Jawaban Skor 

1 Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: keliling persegi panjang 40cm 

Ditanya: Gambarkan 3 persegi panjang yang 

memiliki keliling 40 cm 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

K = 2 (p + l) 

↔ 40 = 2 (p + l) 

↔ 20 = p + l 

Kita harus mencari dua bilangan yang jumlahnya 

20. 

Misal 5 dan 15, 12 dan 8, 6 dan 14, dll 

 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Ini merupakan soal terbuka, jadi jawaban siswa 

bisa bermacam-macam 

5 

Skor total 25 

2. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: taman berbentuk persegi dengan s = 

27 m 

Anto berlari 4 putaran 

Ditanya: jarak yang ditempuh Anto? 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Untuk mencari jarak tempuh maka kita harus 

dihitung keliling taman 

K= 4s 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

K= 4s 

↔K = 4 x 27 

↔K = 108 

Jarak yang ditempuh Anto, J = 4 x K 

↔ J = 4 x 108  

↔ J = 432 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jarak yang ditempuh Anto adalah 432 meter. 5 

Skor Total 25 

3. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: keliling persegi panjang 30cm 

Ditanya: Gambarkan 3 persegi panjang yang 

memiliki keliling 20 cm 

5 

 Perencanaan Keliling persegi panjang = 2 (p + l) 

 

5 
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Penyelesaian 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

↔ K = 2 (p + l) 

↔ 20 = 2 (p + l) 

↔ 10 = p + l 

Kita harus mencari dua bilangan yang jumlahnya 

10. 

Misal 3 dan 7, 2 dan 8,  4 dan 6, dll 

 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Ini merupakan soal terbuka, jadi jawaban siswa 

bisa bermacam-macam 

5 

Skor Total 25 

4. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: lapangan berbentuk persegi dengan s = 

23 m 

Rudi berlari 3 putaran 

Ditanya: jarak yang ditempuh Anto? 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Untuk mencari jarak tempuh maka kita harus 

dihitung keliling lapangan 

K= 4s 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

K= 4s 

↔K = 4 x 23 

↔K = 92 

Jarak yang ditempuh Rudi, J = 3 x K 

↔ J = 3 x 92 

↔ J = 276 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jarak yang ditempuh Rudi adalah 276 meter. 5 

Skor Total 25 

5. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: rumah Rendi berbentuk persegi 

panjang 

Keliling persegi = 100 m 

Panjang PP : lebar PP = 3 :     
    membutuhkan 9 keramik 

Ditanya: banyaknya keramik yang dibutuhkan 

Rendi? 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Pertama dicari panjang dan lebar rumah dengan 

rumus keliling persegi panjang 

K = 2 (p + l) 

Untuk menentukan banyak keramik, dicari luas 

rumah kemudian dikalikan banyaknya keramik 

per m
2
 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

Panjang PP : lebar PP = 2 : 1 

Maka panjang PP = 3x 

Lebar PP = 2x 

↔               

10 
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↔  
   

  
 

↔     

Panjang PP, p = 3x 

↔ p =  3 x 10 

↔ p = 30  

Lebar PP, l= 2x 

↔l = 2 x 10 

↔l = 20  

Luas PP, L = p x l 

↔ L = 30 x 20 

↔ L = 600
 

                 
                             

                         

                        

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyaknya keramik yang dibutuhkan Rendi 

ada 5400 buah. 

5 

Skor Total 25 

6. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Luas Jajargenjang = 100 cm
2 

Alas = 4x  

tingginya = 1x 

Ditanya: panjang alas dan tinggi jajargenjang  

 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

                       5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

                       

           

         

        

   √     
Alas, a = 4x 

  a  = 4 x 5 

  a = 20 

Tinggi, t = 1x 

↔ t = 1 x 5 

↔ t = 5 

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jajargenjang tersebut memiliki alas 20 cm 

dan tinggi 5 cm. 

5 

Skor Total 25 

7. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: rumah dodi berbentuk persegi panjang 

Keliling PP = 80 m 

Panjang PP : lebar PP = 3 : 2 

      membutuhkan 4 keramik 

5 
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Ditanya: banyaknya keramik yang dibutuhkan 

Dodi? 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

Pertama dicari panjang dan lebar rumah dengan 

rumus keliling 

K = 2 (p + l) 

Untuk menentukan banyak keramik, dicari luas 

rumah kemudian dikalikan banyaknya keramik 

per m
2
 

5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

Panjang PP : lebar PP = 3 : 2 

Maka panjang PP, p = 3x 

Lebar PP, l = 2x 

              

           

        

   
  

  
 

     
Panjang PP, p = 3x 

↔ p =  3 x 8 

↔ p = 24 

Lebar PP, l = 2x 

↔ l = 2 x 8 

↔ l = 16 

Luas PP, p = p x l 

↔ p = 24 x 16  

↔ p = 384
 

                 
                             

                          

                        

10 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, banyaknya keramik yang dibutuhkan Dodi 

ada 1536 buah 

5 

Skor Total 25 

8. Pemahaman 

Masalah 

Diketahui: Luas Jajargenjang = 294 cm
2 

Alas = 3x  

tingginya = 2x 

Ditanya: panjang alas dan tinggi jajargenjang  

 

5 

 Perencanaan 

Penyelesaian 

                       5 

 Pelaksanaan 

Perhitungan 

                       

           

↔        

↔       

   √            

10 
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Karena x merupakan panjang, maka x = 7 

Alas, a = 3x 

↔ a = 3 x 7 

↔ a = 21 

Tinggi, t = 2x 

↔ t = 2 x 7 

↔ t = 14 

 Pemeriksaan 

Kembali Hasil 

Jadi, jajargenjang tersebut memiliki alas 21 cm 

dan tinggi 14 cm 

5 

Skor Total 25 

Jumlah skor keseluruhan 200 
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Lampiran 25 

KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF 

( KARAKTER TANGGUNG JAWAB) 

 

NO Indikator Aspek yang Dinilai No butir 

1. Menggunakan waktu secara efektif Siswa mengikuti pelajaran matematika dan datang tepat 

waktu 

1 

2. Melakukan persiapan sebelum 

pembelajaran 

Siswa menyiapkan bahan ajar 2 

Siswa membuat rangkuman tentang materi yang akan 

dipelajari hari ini 

3 

3. Melaksanakan tugas individu yang 

diterima 

Siswa mengerjakan kuis secara individu 9 

Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 4 

4. Melaksanakan proses diskusi Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya 5 

Ada keinginan membantu teman dalam kegiatan diskusi 6 

Siswa mampu menjelaskan hasil diskusi kelompoknya 7 

5. Mengerjakan soal dengan teliti Siswa berusaha meyelesaikan tugas dengan teliti 8 

Siswa mengerjakan latihan yang bukan menjadi tugasnya 10 
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Lampiran 26 

LEMBAR OBSERVASI ASPEK AFEKTIF 

(KARAKTER TANGGUNG JAWAB) 

 

Nama  : 

Kode siswa : 

Pertemuan ke- : 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berikut daftar penilaian karakter tanggung jawab peserta didik pada saat 

mengikuti pembelajaran. Berikan penilain dengan memberikann tanda cek (√) 

pada kolom yang sesuai. 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1 2 3 4 

1 Siswa mengikuti pelajaran matematika dan datang 

tepat waktu 

    

2 Siswa menyiapkan bahan ajar     

3 Siswa membuat rangkuman tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini 

    

4 Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     

5 Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya     

6 Ada keinginan membantu teman dalam kegiatan 

diskusi 

    

7 Siswa mampu menjelaskan hasil diskusi kelompoknya     

8 Siswa berusaha meyelesaikan tugas dengan teliti     

9 Siswa mengerjakan kuis secara individu     

10 Siswa mengerjakan latihan yang bukan menjadi 

tugasnya 

    

Skor Total  

 

Skor maksimal = 40 

   
                        

  
     

Kendal,   Mei 2014 

Pengamat 

 

 

…………… 
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Lampiran 27 

RUBRIK PENSKORAN ASPEK AFEKTIF 

(KARAKTER TANGGUNG JAWAB) 

 

No Aspek yang Dinilai Skor Kiteria 

1 Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang tepat 

waktu 

1 Siswa tidak mengikuti pelajaran 

matematika 

2 Siswa datang 15 menit atau lebih 

setelah pelajaran dimulai 

3 Siswa datang setelah guru 

memasuki ruang kelas 

4 Siswa datang tepat waktu 

2 Siswa menyiapkan bahan ajar 1 Siswa tidak membawa bahan 

ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran 

2 Siswa hanya membawa catatan 

3 Siswa membawa bahan ajar 

tetapi tidak lengkap 

4 Siswa membawa semua bahan 

ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran 

3 Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajari hari ini 

1 Siswa tidak membuat 

rangkuman tentang materi yang 

akan dipelajari hari ini 

2 Siswa membuat rangkuman asal-

asalan 

3 Siswa membuat rangkuman 

secara rapi tetapi tidak memuat 

hal-hal yang penting 

4 Siswa membuat rangkuman 

secara rapi dan  memuat hal-hal 

yang penting 

4 Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

1 Siswa tidak mengumpulkan 

tugas 

2 Siswa terlambat mengumpulkan 

tugas 

3 Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu tetapi tidak lengkap 

4 Siswa  mengumpulkan tugas 

tugas tepat waktu dan lengkap 

5 Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya 

1 Siswa tidak mampu berdiskusi 

dan berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya 

2 Siswa mampu berdiskusi dan 

berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya tetapi kurang 
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efektif untuk menyelesaikan 

masalahnya 

3 Siswa mampu berdiskusi dan 

berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya dan cukup 

efektif untuk menyelesaikan 

masalahnya 

4 Siswa mampu berdiskusi dan 

berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya dan sangat 

efektif untuk menyelesaikan 

masalahnya 

6 Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan diskusi 

1 Siswa tidak pernah membantu 

teman yang mengalami kesulitan 

dalam kegiatan diskusi 

2 Siswa berusaha membantu 

teman yang mengalami kesulitan 

dalam kegiatan diskusi 

3 Siswa mampu membantu teman 

yang mengalami kesulitan dalam 

kegiatan diskusi namun belum 

bisa menyelesaikan masalah 

4 Siswa mampu membantu teman 

yang mengalami kesulitan dalam 

kegiatan diskusi dan bisa 

menyelesaikan masalah 

7 Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya 

1 Siswa tidak mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas 

2 Siswa mampu menjelaskan hasil 

diskusi kelompoknya di depan 

kelas namun argumentasinya 

kurang meyakinkan 

3 Siswa mampu menjelaskan hasil 

diskusi kelompoknya di depan 

kelas dan argumentasinya cukup 

meyakinkan 

4 Siswa mampu menjelaskan hasil 

diskusi kelompoknya di depan 

kelas dan argumentasinya sangat 

meyakinkan 

8 Siswa berusaha meyelesaikan 

tugas dengan teliti 

1 Siswa tidak mau menyelesaikan 

tugas 

2 Siswa mau menyelesaikan tugas 

namun masih asal-asalan dan 

tidak seluruhnya 

3 Siswa mau menyelesaikan tugas 

namun masih belum teliti 
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4 Siswa mampu menyelesaikan 

tugas secara teliti dan 

jawabannya benar 

9 Siswa mengerjakan kuis 

secara individu 

1 Siswa selalu bertanya atau 

melihat pekerjaan temannya 

pada saat mengerjakan kuis 

2 Siswa sesekali bertanya atau 

melihat pekerjaan temannya 

pada saat mengerjakan kuis 

3 Siswa bekerjasama atau 

memberiakan jawaban kepada 

temannya pada saat mengerjakan 

kuis 

4 Siswa mengerjakan kuis secara 

individu tanpa bantuan teman 

10 Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi tugasnya 

1 Siswa tidak pernah mengerjakan 

latihan yang tidak menjadi tugas 

2 Siswa mengerjakan latihan yang 

tidak menjadi tugas tetapi masih 

jarang 

3 Siswa mengerjakan latihan yang 

tidak menjadi tugas tetapi belum 

secara kontinu 

4 Siswa mengerjakan latihan yang 

tidak menjadi tugas secara 

kontinu 
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Lampiran 28 

KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

 

No Indikator Aspek yang Dinilai No Butir 

1. Memahami pokok persoalan Keterampilan untuk menuliskan apa yang diketahui dari soal 1 

Keterampilan untuk menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal 2 

2. Mendiskusikan alternatif 

pemecahan 

Keterampilan dalam bekerjasama dalam diskusi kelompok 3 

Keterampilan mengeluarkan pendapat dalam diskusi kelompok 4 

3. Memecah persoalan utama menjadi 

bagian-bagian kecil 

Keterampilan memecah soal menjadi bagian bagian kecil 5 

Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang harus dicari dalam soal 6 

4. Menggunakan pengalaman masa 

lampau dan menggunakan intuisi 

dalam menemukan alternative 

jawaban 

Keterampilan dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki 

7 

Keterampilan memilih dan menggunakan rumus 8 

6. Mencoba berbagai cara, bekerja 

secara sistematis, mencatat apa 

yang terjadi, mengecek hasilnya 

dengan mengulang kembali 

Keterampilan dalam menunjukkan langkah-langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah 

9 

Ketelitian perhitungan dengan mengecek hasilnya dan mengulangi langkah 10 

Keterampilan menarik kesimpulan dari pemecahan masalah 11 
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langkah-langkahnya. 
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Lampiran 29 

LEMBAR OBSERVASI ASPEK PSIKOMOTORIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

 

Nama  : 

Kode siswa : 

Pertemuan ke- : 

Petunjuk Pengisian: Berikut daftar penilaian karakter tanggung jawab peserta 

didik pada saat mengikuti pembelajaran. Berikan penilain dengan memberikann 

tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 
Keterampilan untuk menuliskan apa yang diketahui dari 

soal         

2 
Keterampilan untuk menuliskan apa yang ditanyakan 

dalam soal         

3 
Keterampilan dalam bekerjasama dalam diskusi kelompok 

        

4 
Keterampilan mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok         

5 
Keterampilan memecah soal menjadi bagian bagian kecil 

        

6 
Keterampilan dalam menentukan hal-hal yang harus dicari 

dalam soal         

7 
Keterampilan dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki   

  

  

8 Keterampilan memilih dan menggunakan rumus 

 

      

9 
Keterampilan dalam menunjukkan langkah-langkah 

sistematis dalam pemecahan masalah 

 

      

10 
Ketelitian perhitungan dengan mengecek hasilnya dan 

mengulangi langkah         
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11 
Keterampilan menarik kesimpulan dari pemecahan 

masalah         

Jumlah Skor Total   

 

 

Skor maksimal = 44 

   
                        

  
     

Kendal,   Mei 2014 

Pengamat 

 

 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

Lampiran 30 

RUBRIK PENSKORAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

(KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH) 

 

No Aspek yang Dinilai Skor Kiteria 

1 Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal 

1 Siswa tidak dapat menuliskan sama 

sekali apa yang diketahui soal 

2 Siswa hanya dapat menuliskan 50% dari 

apa yang diketahui soal 

3 Siswa dapat menuliskan 75% dari apa 

yang diketahui soal 

4 Siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui soal dengan lengkap 

2 Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal 

1 Siswa tidak dapat menuliskan sama 

sekali apa yang ditanyakan dari soal 

2 Siswa dapat menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal tetapi masih kurang 

tepat 

3 Siswa dapat menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal tetapi 

penafsirannya kurang tepat 

4 Siswa dapat menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal dengan penafsiran 

yang tepat 

3 Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam 

diskusi kelompok 

1 Siswa tidak mengungkapkan ide dan 

tekesan acuh 

2 Siswa hanya mengikuti dan mengiyakan 

ide sari teman-temannya 

3 Siswa menyampaikan ide dalam diskusi 

4 Siswa mampu mengkoordinir dan 

menghidupkan diskusi 

4 Keterampilan 

mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi kelompok 

1 Siswa acuh dan tidak memberi saran 

sama sekali 

2 Siswa mampu memberikan saran tetapi 

masih pasif 

3 Siswa memberikan saran tetapi belum 

merujuk kepada pemecahan masalah 

4 Siswa memberikan saran tetapi merujuk 

kepada pemecahan masalah 

5 Keterampilan memecah 

soal menjadi bagian-

bagian kecil 

1 Siswa tidak dapat memecah soal 

menjadi bagian-bagian kecil 

2 Siswa sudah dapat memecah soal 

menjadi bagian-bagian kecil tetapi tidak 
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relevan 

3 Siswa dapat memecah soal menjadi 

bagian-bagian kecil merujuk pada 

penyelesaian soal tetapi masih ada yang 

salah 

4 Siswa dapat memecah soal menjadi 

bagian-bagian kecil yang sesuai dengan 

pemecahan masalah 

6 Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal 

1 Siswa tidak dapat menentukan hal-hal 

yang harus dicari dalam soal 

2 Siswa dapat menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal tetapi tidak 

relevan 

3 Siswa dapat menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal tetapi tetapi 

masih ada yang salah 

4 Siswa dapat menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal dengan tepat 

dan lengkap 

7 Keterampilan dalam 

memanfaatkan 

pengetahuan dan 

pengalaman yang telah 

dimiliki 

1 Siswa tidak dapat menentukan intuisi 

untuk memilih alternative strategi 

pemecahan masalah dari pengetahuan 

yang dimiliki  

2 Siswa dapat menentukan intuisi untuk 

memilih alternative strategi pemecahan 

masalah dari pengetahuan yang dimiliki 

tetapi belum relevan 

3 Siswa dapat menentukan intuisi untuk 

memilih alternative strategi pemecahan 

masalah dari pengetahuan yang dimiliki 

tetapi masih ada yang salah 

4 Siswa dapat menentukan intuisi untuk 

memilih alternative strategi pemecahan 

masalah dari pengetahuan yang dimiliki 

dengan benar 

8 Keterampilan memilih 

dan menggunakan rumus 

1 Siswa memilih rumus yang salah dalam 

memecahkan masalah 

2 Siswa memilih rumus yang benar dalam 

memecahkan masalah tetapi salah 

dalam mengkombinasikannya 

3 Siswa memilih rumus yang benar dan 

dapat mengkombinasikan tetapi tidak 

tuntas atau ada kesalahan 

4 Siswa memilih rumus yang benar dan 

dapat mengkombinasikannya dengan 

benar 
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9 Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah 

1 Siswa tidak dapat menunjukkan 

langkah-langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah 

2 Siswa dapat menunjukkan langkah-

langkah pemecahan masalah tetapi 

masih kurang sistematis  

3 Siswa dapat menunjukkan langkah-

langkah pemecahan masalah secara 

sistematis tetapi masih ada kesalahan 

4 Siswa dapat menunjukkan langkah-

langkah pemecahan masalah secara 

sistematis tanpa kesalahan 

10 Ketelitian perhitungan 

dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi 

langkah 

1 Siswa tidak teliti dalam memecahan 

masalah dan tidak mengecek hasilnya 

2 Siswa masih kurang teliti dalam 

memecahan masalah meski sudah 

mengecek hasilnya 

3 Siswa teliti dalam memecahan masalah 

namun tidak mengecek hasilnya 

4 Siswa teliti dalam memecahan masalah 

dan mengecek hasilnya 

11 Keterampilan menarik 

kesimpulan dari 

pemecahan masalah 

1 Siswa tidak dapat menarik kesimpulan 

pemecahan masalah 

2 Siswa dapat menarik kesimpulan 

pemecahan masalah tetapi dari hasil 

yang salah 

3 Siswa dapat menarik kesimpulan 

pemecahan masalah dari hasil yang 

benar tetapi masih terdapat kesalahan 

4 Siswa dapat menarik kesimpulan yang 

benar dari hasil pemecahan masalah 

yang benar 
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Lampiran 31 

LEMBAR VALIDASI  

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/ semester : VII/ 2 

Petunjuk  : 

1. Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan 

tanda (√) pada skor yang sesuai dengan penilaian pada setiap indikator. 

2. Apabila bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada 

bagian keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO Uraian/Aspek 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan sesuai dengan rumusan 

indikator aktivitas siswa sesuai dengan model 

pembelajaran yang akan digunakan. 

    

2. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas.     

3. Kalimatnya merupakan pernyataan yang diperlukan 

saja. 

    

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau 

dapat diinterpretasikan sebagai fakta. 

    

5. Ada pedoman penskoran.     

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara pengisian 

lembar pengamatan. 

    

7. Rumusan kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

    

8. Butir pertanyaan menggunakan bahasa indonesia 

yang baku. 

    

9. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda/salah pengertian. 

    

10. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

    

Jumlah skor  

Skor total  
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Kriteria Penilaian: 

Skor 4: uraian sesuai, sangat jelas, sangat tepat, dan sangat operasional 

Skor 3: uraian sesuai, jelas, tepat, dan operasional 

Skor 2: uraian sesuai, jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Skor 1: uraian tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Rata-rata keseluruhan :   
          

            
 

   

   
   

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai): 

□ Sangat baik  : 3,25 ≤ x ≤ 4 (dapat digunakan tanpa revisi) 

□ Baik       : 2,5 ≤ x ≤ 3,23 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

□ Cukup        : 1,75 ≤ x ≤ 2,5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 

□ Tidak baik   : 1 ≤ x ≤ 1,75 (belum dapat digunakan) 

Komentar dan saran: 

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

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

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

Semarang, 14 Mei 2014 

Validator 

 

Drs. Sugiarto, M.Pd. 

NIP. 195205151978031003 
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Lampiran 32 

HASIL PENGAMATAN PESERTA DIDIK 

Nama  : Rosidah (S1) 

Kode siswa : B18 

 

Lembar Pengamatan Karakter Tanggung Jawab 

No Aspek Yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang tepat 

waktu 
 

   √        √          √ 

2 
Siswa menyiapkan bahan 

ajar        √       √         √ 

3 

Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini   √        √            √ 

4 
Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu    √          √        √   

5 
Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya    √         √        √    

6 
Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan diskusi    √        √          √   

7 
Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya      √        √        √   

8 

Siswa berusaha 

meyelesaikan tugas dengan 

teliti    √          √          √ 

9 
Siswa mengerjakan kuis 

secara individu   √           √          √ 

10 

Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi 

tugasnya  √          √          √   

Jumlah Skor Total  23 28   35 

NA  57,5%  70%  87,5% 

 

 

 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal   √             √           √ 

2 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal         √       √           √ 

3 

Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam 

diskusi kelompok       √         √         √   

4 

Keterampilan 

mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi kelompok         √         √         √ 

5 

Keterampilan memecah 

soal menjadi bagian 

bagian kecil       √         √           √ 

6 

Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal         √       √           √ 

7 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan 

pengetahuan dan 

pengalaman yang telah 

dimiliki     √             √         √ 

8 
Keterampilan memilih 

dan menggunakan rumus         √         √         √ 

9 

Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah       √         √           √ 

10 

Ketelitian perhitungan 

dengan mengecek 

hasilnya dan mengulangi 

langkah       √        √            √ 

11 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari 

pemecahan masalah         √         √         √ 

Jumlah Skor Total  37 38  43  

NA  84%  86,4% 97%  
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Nama  : Nur Aliya Atika (S2) 

Kode Siswa : B15 

 

Lembar Pengamatan Karakter Tanggung Jawab 

No Aspek Yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang 

tepat waktu 
 

     √        √        √ 

2 
Siswa menyiapkan bahan 

ajar      √          √        √ 

3 

Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini      √        √          √ 

4 
Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu      √        √          √ 

5 
Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya    √        √          √   

6 

Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan 

diskusi      √        √        √   

7 
Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya      √        √          √ 

8 

Siswa berusaha 

meyelesaikan tugas dengan 

teliti    √          √          √ 

9 
Siswa mengerjakan kuis 

secara individu      √        √          √ 

10 

Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi 

tugasnya    √         √         √   

Jumlah Skor Total  28  31 37 

NA  70%  77,5%  92,5% 

 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal     √           √      √   
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2 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal  √         

 

√           √ 

3 

Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam diskusi 

kelompok      √        √        √   

4 

Keterampilan mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi 

kelompok    √        √          √   

5 
Keterampilan memecah soal 

menjadi bagian bagian kecil      √      √          √   

6 

Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal      √      √            √ 

7 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah 

dimiliki    √         √           √ 

8 
Keterampilan memilih dan 

menggunakan rumus        √    √          √   

9 

Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah    √        √          √   

10 

Ketelitian perhitungan 

dengan mengecek hasilnya 

dan mengulangi langkah    √        √            √ 

11 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari pemecahan 

masalah  √             √         √ 

Jumlah Skor Total 26 29 39  

NA  52,2% 65,9%  88,6%  
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Nama  : Nofi Astriyani (S3) 

Kode Siswa : B14 

 

Lembar Pengamatan Karakter Tanggung Jawab 

No Aspek Yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang tepat 

waktu 
 

   √        √        √   

2 Siswa menyiapkan bahan ajar    √        √            √ 

3 

Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini  √          √          √   

4 
Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu      √        √        √   

5 
Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya    √          √        √   

6 
Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan diskusi    √          √        √   

7 
Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya      √        √        √   

8 
Siswa berusaha meyelesaikan 

tugas dengan teliti     √         √        √   

9 
Siswa mengerjakan kuis 

secara individu    √          √          √ 

10 
Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi tugasnya    √          √        √   

Jumlah Skor Total  23  28  32 

NA  57,5%  70%  80% 

 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal  √            √          √ 

2 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal  √          √          √   



234 

 

 

 

3 

Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam diskusi 

kelompok      √        √        √   

4 

Keterampilan mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi 

kelompok      √        √        √   

5 
Keterampilan memecah soal 

menjadi bagian bagian kecil      √        √        √   

6 

Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal      √        √        √   

7 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah 

dimiliki      √        √        √   

8 
Keterampilan memilih dan 

menggunakan rumus      √        √        √   

9 

Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-langkah 

sistematis dalam pemecahan 

masalah  √            √          √ 

10 

Ketelitian perhitungan dengan 

mengecek hasilnya dan 

mengulangi langkah      √      √           √  

11 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari pemecahan 

masalah  √          √            √ 

Jumlah Skor Total  25 30  37  

NA  56%  68% 84%  
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Nama  : Danang Yodhansyah (S4) 

Kode Siswa : B4 

 

Lembar Pengamatan Karakter Tanggung Jawab 

No Aspek Yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang tepat 

waktu 
 

   √        √          √ 

2 Siswa menyiapkan bahan ajar    √        √          √   

3 

Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini  √          √          √   

4 
Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu    √          √        √   

5 
Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya    √        √          √   

6 
Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan diskusi    √        √        √     

7 
Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya    √          √       √    

8 
Siswa berusaha meyelesaikan 

tugas dengan teliti    √          √        √   

9 
Siswa mengerjakan kuis 

secara individu    √          √          √ 

10 
Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi tugasnya    √          √        √   

Jumlah Skor Total  20 26  31  

NA  50%  65%  77,5% 

 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal  √          √          √   

2 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal  √          √            √ 
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3 

Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam diskusi 

kelompok    √        √          √   

4 

Keterampilan mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi 

kelompok    √          √        √   

5 
Keterampilan memecah soal 

menjadi bagian bagian kecil    √          √        √   

6 

Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal    √          √        √   

7 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah 

dimiliki   √           √        √   

8 
Keterampilan memilih dan 

menggunakan rumus      √        √         √  

9 

Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-langkah 

sistematis dalam pemecahan 

masalah   √        √            √ 

10 

Ketelitian perhitungan dengan 

mengecek hasilnya dan 

mengulangi langkah  √            √        √   

11 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari pemecahan 

masalah  √        √             √  

Jumlah Skor Total  19 27 37  

NA  43%  61%  84% 
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Nama  : Muhammad Furqon Yunus (S5) 

Kode Siswa : B11 

 

Lembar Pengamatan Karakter Tanggung Jawab 

No Aspek Yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Siswa mengikuti pelajaran 

matematika dan datang tepat 

waktu 
 

   √        √          √ 

2 
Siswa menyiapkan bahan 

ajar    √        √          √   

3 

Siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang akan 

dipelajarai hari ini  √          √          √   

4 
Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu    √          √        √   

5 
Siswa mampu berdiskusi 

dengan kelompoknya    √        √          √   

6 

Ada keinginan membantu 

teman dalam kegiatan 

diskusi    √        √          √   

7 
Siswa mampu menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya    √          √          √ 

8 

Siswa berusaha 

meyelesaikan tugas dengan 

teliti    √            √        √ 

9 
Siswa mengerjakan kuis 

secara individu    √         √          √ 

10 

Siswa mengerjakan latihan 

yang bukan menjadi 

tugasnya √          √          √   

Jumlah Skor Total  19 26   34 

NA  47,5%  65%  85% 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang 

diketahui dari soal  √          √            √ 

2 
Keterampilan untuk 

menuliskan apa yang √           √            √ 
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ditanyakan dalam soal 

3 

Keterampilan dalam 

bekerjasama dalam diskusi 

kelompok    √        √          √   

4 

Keterampilan mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi 

kelompok    √        √        √     

5 
Keterampilan memecah soal 

menjadi bagian bagian kecil  √           √         √   

6 

Keterampilan dalam 

menentukan hal-hal yang 

harus dicari dalam soal  √            √        √   

7 

Keterampilan dalam 

memanfaatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah 

dimiliki   √           √        √   

8 
Keterampilan memilih dan 

menggunakan rumus    √          √        √   

9 

Keterampilan dalam 

menunjukkan langkah-

langkah sistematis dalam 

pemecahan masalah  √          √          √   

10 

Ketelitian perhitungan 

dengan mengecek hasilnya 

dan mengulangi langkah  √            √          √ 

11 

Keterampilan menarik 

kesimpulan dari pemecahan 

masalah  √            √          √ 

Jumlah Skor Total  15 28  36  

NA 34%   63,6% 81,8%  

Kendal,  Mei 2014 

Pengamat 

 
Lutfi Imania Arfiliani 
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Lampiran 33 

PERHITUNGAN GAIN LEMBAR PENGAMATAN 

 

Rumus: 

                        
                         

                
 

Kriteria: 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Perhitungan: 

Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) Subjek 

Penelitian 1 (S1) 

Pertemuan I II III 

Skor Total 37 38 43 

 

1. Gain Pertemuan 

a. Gain pertemuan I ke II 

                        
                         

                
 

 
     

     
 

 
 

 
 

       

b. Gain Pertemuan II ke III 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, gain S1 untuk skor keterampilan pemecahan 

masalah kriterianya sebagai berikut: 

Pertemuan I II III 

Skor Total 37 38 43 

Gain Pertemuan 0, 142 0, 83 

Kriteria Rendah Tinggi 

 

Perhitungan gain karakter tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah 

serta penentuan kriteria untuk S2, S3, S4 dan S5 dapat dilakukan dengan cara 

yang sama. 
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Lampiran 34 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom “ya” 

atau “tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan 
Terpenuhi Skor Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1 

Guru datang tepat waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

      
 

2 

Guru menyampaikan pertanyaan 

apersepsi untuk mengingatkan peserta 

didik tentang sifat-sifat persegi panjang. 

      
 

3 

Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dan membagikan 

LKPD 1 kepada masing-masing 

kelompok. 

      
 

4 

Guru membimbing peserta didik untuk 

mendiskusikan masalah yang ada di 

LKPD 1. 

      
 

5 

Guru menyuruh salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan memandu peserta didik 

untuk mendapatkan jawaban yang 

benar. 

      
 

6 

Guru mengajukan masalah tentang 

keliling dan luas daerah persegi panjang 

yang disajikan pada latihan soal. 

      
 

7 

Guru melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik secara per kelompok untuk 

memancing peserta didik menggunakan 

konsep maupun teorema yang bisa 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

       

8 

Guru mengamati pekerjaan peserta didik 

dan membimbing peserta didik jika 

terjadi kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah. 
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9 
Guru mengingatkan peserta didik untuk 

menuliskan simpulan dari masalah 
       

10 

Guru memberikan umpan balik berupa 

penjelasan menyeluruh dari 

penyelesaian masalah yang disajikan 

       

11 Guru memberikan kuis.        

12 
Guru memandu peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
       

13 

Guru merefleksi pembelajaran hari ini 

dan memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan rumah. 

       

14 
Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa. 
       

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 36 

Skor maksimum = 56 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

 

Kendal,     Mei 2014 

 

       Observer, 
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Lampiran 35 

HASIL PENGAMATAN TERHADAP GURU 

PERTEMUAN 1 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom “ya” 
atau “tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan 
Terpenuhi Skor Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1 

Guru datang tepat waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

V 
    

V 
 

2 

Guru menyampaikan pertanyaan 

apersepsi untuk mengingatkan peserta 

didik tentang sifat-sifat persegi panjang. 

V 
    

V 
 

3 

Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dan membagikan 

LKPD 1 kepada masing-masing 

kelompok. 

V 
   

V 
  

4 

Guru membimbing peserta didik untuk 

mendiskusikan masalah yang ada di 

LKPD 1. 

V 
  

V 
   

5 

Guru menyuruh salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan memandu peserta didik 

untuk mendapatkan jawaban yang 

benar. 

V 
    

V 
 

6 

Guru mengajukan masalah tentang 

keliling dan luas daerah persegi panjang 

yang disajikan pada latihan soal. 

V 
    

V 
 

7 

Guru melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik secara per kelompok untuk 

memancing peserta didik menggunakan 

konsep maupun teorema yang bisa 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
 

8 

Guru mengamati pekerjaan peserta didik 

dan membimbing peserta didik jika 

terjadi kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
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9 
Guru mengingatkan peserta didik untuk 

menuliskan simpulan dari masalah 
V 

   
V 

  

10 

Guru memberikan umpan balik berupa 

penjelasan menyeluruh dari 

penyelesaian masalah yang disajikan 

V 
    

V 
 

11 Guru memberikan kuis. V 
    

V 
 

12 
Guru memandu peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
V 

   
V 

  

13 

Guru merefleksi pembelajaran hari ini 

dan memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan rumah. 

V 
    

V 
 

14 
Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa. 
V      V 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 38 

Skor maksimum = 56 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

5. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

6. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

7. Baik   :      persentase keterampilan guru      

8. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

 

Kendal,     Mei 2014 

       Observer, 

        

Subli Daryono, S.Pd., M.A. 

NIP.19581001 199103 1 008 
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HASIL PENGAMATAN TERHADAP GURU 

PERTEMUAN 2 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom “ya” 

atau “tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan 
Terpenuhi Skor Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1 

Guru datang tepat waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

V 
    

V 
 

2 

Guru menyampaikan pertanyaan 

apersepsi untuk mengingatkan peserta 

didik tentang sifat-sifat persegi. 

V 
    

V 
 

3 

Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dan membagikan 

LKPD 2 kepada masing-masing 

kelompok. 

V 
    

V 
 

4 

Guru membimbing peserta didik untuk 

mendiskusikan masalah yang ada di 

LKPD 2. 

V 
    

V 
 

5 

Guru menyuruh salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan memandu peserta didik 

untuk mendapatkan jawaban yang 

benar. 

V 
    

V 
 

6 

Guru mengajukan masalah tentang 

keliling dan luas daerah persegi yang 

disajikan pada latihan soal. 

V 
    

V 
 

7 

Guru melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik secara per kelompok untuk 

memancing peserta didik menggunakan 

konsep maupun teorema yang bisa 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
 

8 

Guru mengamati pekerjaan peserta didik 

dan membimbing peserta didik jika 

terjadi kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
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9 
Guru mengingatkan peserta didik untuk 

menuliskan simpulan dari masalah 
V 

    
V 

 

10 

Guru memberikan umpan balik berupa 

penjelasan menyeluruh dari 

penyelesaian masalah yang disajikan 
     

V 
 

11 Guru memberikan kuis. V 
    

V 
 

12 
Guru memandu peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
V 

    
V 

 

13 

Guru merefleksi pembelajaran hari ini 

dan memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan rumah. 

V 
    

V 
 

14 
Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa. 
V      V 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 43 

Skor maksimum = 56 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

 

Kendal,     Juni 2014 

       Observer, 

        

Subli Daryono, S.Pd., M.A. 

NIP.19581001 199103 1 008 
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HASIL PENGAMATAN TERHADAP GURU 

PERTEMUAN 3 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada kolom “ya” 

atau “tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan 
Terpenuhi Skor Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1 

Guru datang tepat waktu, menyiapkan 

kondisi fisik kelas, berdoa, meyiapkan 

peralatan belajar dan menyuruh siswa 

mengumpulkan tugas. 

V 
    

V 
 

2 

Guru menyampaikan pertanyaan 

apersepsi untuk mengingatkan peserta 

didik tentang sifat-sifat jajargenjang. 

V 
    

V 
 

3 

Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dan membagikan 

LKPD 3 kepada masing-masing 

kelompok. 

V 
    

V 
 

4 

Guru membimbing peserta didik untuk 

mendiskusikan masalah yang ada di 

LKPD 3. 

V 
    

V 
 

5 

Guru menyuruh salah satu kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan memandu peserta didik 

untuk mendapatkan jawaban yang 

benar. 

V 
    

V 
 

6 

Guru mengajukan masalah tentang 

keliling dan luas daerah jajar genjang 

yang disajikan pada latihan soal. 

V 
    

V 
 

7 

Guru melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik secara per kelompok untuk 

memancing peserta didik menggunakan 

konsep maupun teorema yang bisa 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
 

8 

Guru mengamati pekerjaan peserta didik 

dan membimbing peserta didik jika 

terjadi kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah. 

V 
    

V 
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9 
Guru mengingatkan peserta didik untuk 

menuliskan simpulan dari masalah 
V 

    
V 

 

10 

Guru memberikan umpan balik berupa 

penjelasan menyeluruh dari 

penyelesaian masalah yang disajikan 

V 
    

V 
 

11 Guru memberikan kuis. V 
    

V 
 

12 
Guru memandu peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
V 

     
V 

13 

Guru merefleksi pembelajaran hari ini 

dan memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dan 

memberikan pekerjaan rumah. 

V 
     

V 

14 
Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa. 
V      V 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 45 

Skor maksimum = 56 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

9. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

10. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

11. Baik   :      persentase keterampilan guru      

12. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

Kendal,     Juni 2014 

       Observer, 

        

Subli Daryono, S.Pd., M.A. 

NIP.19581001 199103 1 008 
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Lampiran 36 

LEMBAR VALIDASI  

LEMBAR PENGAMATAN KEGIATAN GURU 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 3 Sukorejo 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/ semester : VII / 2 

Petunjuk  : 

1. Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan 

tanda (√) pada skor yang sesuai dengan penilaian pada setiap indicator. 

2. Apabila bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada 

bagian keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO Uraian / Aspek 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan sesuai dengan 

rumusan indikator aktivitas siswa yang akan 

diukur 

    

2. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas     

3. Kalimatnya merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

    

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau 

dapat diinterpretasikan sebagai fakta 

    

5. Ada pedoman penskoran     

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara pengisisan 

lembar pengamatan 

    

7. Rumusan kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif 

    

8. Butir pertanyaan menggunakan bahasa indonesia 

yang baku 

    

9. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda/salah pengertian 

    

10. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

    

Jumlah skor  

Skor total  
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Kriteria Penilaian: 

Skor 4: uraian sesuai, sangat jelas, sangat tepat, dan sangat operasional 

Skor 3: uraian sesuai, jelas, tepat, dan operasional 

Skor 2: uraian sesuai, jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Skor 1: uraian tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat, dan tidak operasional 

Rata-rata keseluruhan :   
          

            
 

   

   
   

Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai): 

□ Sangat baik  : 3,25 ≤ x ≤ 4 (dapat digunakan tanpa revisi) 

□ Baik       : 2,5 ≤ x ≤ 3,23 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

□ Cukup        : 1,75 ≤ x ≤ 2,5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 

□ Tidak baik   : 1 ≤ x ≤ 1,75 (belum dapat digunakan) 

Komentar dan saran: 

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

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

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

Semarang, 14 Mei 2014 

Validator 

 

Drs. Sugiarto, M.Pd. 

NIP. 195205151978031003 
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Lampiran 37 

PEDOMAN WAWANCARA GURU PENGAMPU 

 

1. Apakah dalam wawancara Bapak pernah menggunakan model pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition atau model pembelajaran lainnya? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition pada pembeljaran matematika? 

3. Apakah model Auditory Intellectually Repetition baik diterapkan pada model 

pembelajaran matematika? 

4. Bagaimana karakter masing-masing peserta didik yang menjadi subjek 

penelitian? 

5. Apakah Bapak memberikan soal-soal tipe pemecahan masalah kepada peserta 

didik? 

6. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik sebelum penelitian 

ini, terutama terhadap kelima subjek penelitian? 

7. Apakah peserta didik dibiasakan menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah dengan langkah-langkah pemecahan masalah? 

8. Apakah ada perbedaan penilaian antara peserta didik yang menggunakan cara 

langsung dan langkah-langkah yang lengkap? 

9. Masuk ke pandapat guru mengenai masing-masiing subjek penelitian. 

a. Pada saat tes pendahuluan kemampuan pemecahan masalah, siswa ini 

(nama subjek penelitian) mendapat nilai sekian. Namun, di tes akhir 

kemampuan pemecahan masalah siswa ini mendapat nilai sekian. 

Bagaimana pendapat Bapak? 

b. Bagaimana keseharian siswa ini? Apakah tergolong siswa yang rajin dan 

aktif? 

c. Dalam memecahkan masalah apakah siswa ini biasa mengerjakannya secara 

runtut atau dengan cara langsung/instan? 

d. Apakah siswa ini selalu mengumpulkan tugas tepat waktu? 

e. Apakah siswa ini sering mencontek atau tidak? 
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Lampiran 38 

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 

 

Pertanyaan Pendahuluan 

1. Menanyakan identitas siswa: 

a. Siapakah namamu? 

b. Adek kelas VIIB ya? (untuk mempertegas identitas siswa) 

2. Pertanyaan tentang pembelajaran matematika matematika: 

a. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

b. Menurut kamu apakah pembelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition dapat mendorong kamu untuk belajar? 

c. Mana yang lebih kamu sukai, belajar sendiri atau belajar secara 

berkelompok? 

Pertanyaan Inti 

1. Masuk ke dalam pertanyaan tentang karakter tanggung jawab siswa. 

a. Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? Mengapa? 

b. Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

c. Apakah kamu mempelajari materi yang akan dipelajari sebelumnya di 

rumah? 

d. Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan tepat 

waktu? Mengapa? 

e. Apakah kamu secara rutin berlatih mengerjakan soal? Mengapa? 

f. Apakah dengan mengerjakan soal secara rutin kamu dapat terampil dalam 

menyelesaikan soal? 

g. Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesultan? Jika iya apa 

yang kamu lakukan? 

h. Ketika mengerjakan kuis apakah kamu mengerjakan secara individu? 

i. Apakah kamu takut bertanya kepada guru apabila belum paham dengan apa 

yang diajarkan? 

j. Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 

2. Wawancara mengenai keterampilan pemecahan masalah 
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a. Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu kesulitan 

dalam menyampaikan idea tau mengajukan pertanyaan? 

b. Apakah kamu tahu soal pemecahan masalah seperti apa? 

c. Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan pertama? 

d. Apakah dalam memahami soal kamu sering mengalami kesulitan? 

e. Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

f. Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, apakah 

ada kesulitan dalam perhitungan? 

g. Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah runtut 

atau secara langsung? 

h. Apakah kamu mengecek kembali pekerjaanmu sebelum membuat 

kesimpulan? 

i. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan dari soal? 

Pertanyaan Penutup: 

Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih, maaf dan 

mengucapkan salam. 
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Lampiran 39 

Hasil Wawancara  

 

Hasil wawancara Guru Pengampu 

Peneliti : Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ada 

beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan tentang siswa kelas VIIB.  

Guru :  Iya, silahkan mbak.  

Peneliti :  Bagaimana motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran matematika?  

Guru : Beda-beda mbak, ada yang suka ada yang tidak. Mungkin karena dari 

dulu mereka beranggapan bahwa matematika itu susah, jadi anaknya 

sudah malas untuk belajar.  

Peneliti : Kalau tentang tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas 

bagaimana Pak?  

Guru : Kalau tugas kadang ada yang tidak mengumpulkan, kadang ada yang 

mengumpulkan tapi tidak lengkap juga mbak.  

Peneliti : Kalau dalam pembelajaran, sudah ada penilaian tenteng karakter 

tanggung jawab belum Pak?  

Guru : Untuk penilaian karakter secara spesifik belum ada, tapi kalau penilaian 

afektif, psikomotorik dan kognitif sudah ada.  

Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana kemampuan kognitifnya siswa kelas VIIB? 

Guru : Beda-beda mbak, ada yang mudah menangkap materi, ada yang susah 

mengikuti pelajaran mbak.   

Peneliti : Apakah Bapak sering memberikan soal-soal pemecahan masalah 

kepada siswa? 

Guru : Iya. 

Peneliti : Bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

kemapuan masalah? 

Guru : Ada yang bisa cepat menyelesaikan soal, ada yang bisa memahami tapi 

kadang kurang teliti dalam mengerjakan. 

Peneliti : Apa peserta didik dibiasakan mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

penyelesaiannya? 
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Guru : Sebenarnya sudah, tapi kadang ada yang menggunakan cara langsungan 

tanpa menuliskan diketahui, ditanya. 

Peneliti : Apakah ada perbedaan penilaian antara peserta didik yang 

menggunakan cara langsung dan langkah-langkah yang lengkap? 

Guru : Ya kalau ada siswa yang caranya singkat tapi langkah-langkahnya 

sudah benar ya ki benarkan tetapi kalau ada yang sudah memahami soal 

dengan menuliskan langkah-langkahnya tapi pengerjaannya salah, saya 

beri poin. 

Peneliti : Model pembelajaran apa yang pernah digunakan dalam pembelajaran? 

Guru : Biasanya memakai metode ceramah, tanya jawab, kadang-kadang juga 

diskusi kelompok, tergantung materinya.  

Peneliti : Apakah pernah menggunakan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition? 

Guru : Belum pernah mbak. 

Peneliti : Dalam penelitian nanti, saya akan memfokuskan pada lima siswa 

sebagai subyek penelitian. Mereka adalah Rosidah (S1), Nur aliya (S2), 

Nofi (S3), Danang (S4) dan Muhamad Furqon (S5). Menurut Bapak 

bagaimana karakter dan prestasi kelima subyek penelitian ini? 

Guru : Kalau Rosidah pretasinya tinggi, nilai matematikanya diatas rata-rata, 

anaknya juga aktif. Kalau Nur Aliya nilainya juga bagus tapi tidak 

terlalu aktif. Nofi nilainya lumayan, cukup rajin dan memperhatikan 

bila diterangkan. Kalau Danang dan Furqon kadang bagus kadang juga 

kurang, beberapa kali juga ikut remidi. 
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Hasil Wawancara Peserta Didik 

1. Hasil wawancara subjek Penelitian 1 (S1) 

Tanggal 30 Mei 2014 

P : Siapa namamu? 

S1 : Rosidah 

P : Adek kelas VIIB ya? (untuk mempertegas identitas siswa) 

S1 : Iya bu.  

P : Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

S1 : Iya bu, suka. Matematika itu banyak itung-itungannya tapi asik, kalau 

belum ketemu jawabannya belum puas. 

P : Menurut kamu apakah pembelajaran dengan model Auditory 

Intellectually Repetition dapat mendorong kamu untuk belajar? 

S1 : Iya bu, kan belajarnya berkelompok jadi kalau ada yang belum bisa 

tanya ke teman-teman yang lain. Banyak latihan soalnya juga jadi lebih 

paham meterinya. 

P : Jadi kamu lebih suka belajar berkelompok? Kenapa? 

S1 : Iya bu, kan bisa belajar bareng sama teman-teman bu, kalau ada yang 

belum paham bisa tanya. 

P : Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu 

kesulitan dalam menyampaikan idea tau mengajukan pertanyaan? 

S1 : Enggak bu. 

P : Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? Mengapa? 

S1 : Kalau cuma rangkuman rumus-rumus gitu buat bu tapi kalau 

rangkuman materi kalau disuruh baru buat. 

P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

S1 : Iya bu. 

P : Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan 

tepat waktu? Mengapa? 

S1 : Iya bu, sekalian buat belajar. 

P : Apakah dengan mengerjakan soal secara rutin kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 
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S1 : Iya bu, kalau latihan terus kan nanti lama-lama juga bisa mengerjakan 

yang sulit-sulit bu. 

P : Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesultan? Jika iya 

apa yang kamu lakukan? 

S1 : Sering bu. Biasanya usaha dulu, kalau masih tidak bisa tanya ke teman. 

P : Gak Tanya ke guru? 

S1 : Enggak bu, takut. 

P : Kenapa takut? Apa pernah dimarahi jika bertanya? 

S1 : Enggak si bu, tapi biasanya kalau tanya ke pak guru nanti malah balik 

dikasih pertanyaan. 

P : Itu kan biar kalian lebih paham caranya, kalau langsung dikasih tau 

jawabannya nanti gak tau prosesnya. Lain kali jangan takut bertanya ya. 

S1 :  Iya bu 

P : Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 

S1 : Kalau bisa mengerjakan berani bu, tapi kalau gak bisa gak berani bu, 

takut diejek teman-teman. 

P : Apakah kamu tahu soal pemecahan masalah seperti apa? 

S1 : Tau bu, soal yang susah, gak cuma pakai satu rumus saja. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S1 : Biasa si mencoba-coba dulu bu. 

P : Bagaimana dengan kuis yang tadi? Ketika mengerjakan kuis apakah 

kamu mengerjakan secara individu? 

S1 : Tadi agak bingung bu, tapi saya mengerjakan sendiri. 

P : Apakah kamu berusaha mengerjakan permasalahan yang diberikan 

sampai batas waktu yang ditetapkan? 

S1 : Iya Bu 

P : Ini lembar jawabanmu kan? 

S1 : Iya bu 

P : Apakah kamu menemui kesulitan? Dimana letak kesulitannya? 

S1 : Tadi awalnya agak bingung si bu 
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P : Coba apa yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

S1 : Kelilingnya 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S1 : Luas persegi panjang. 

P : Jadi, bagaimana mencarinya? Coba jelaskan. 

S1 : Kelilingnya kan 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya, jadi p = 2l, terus 

dicari dulu panjang dan lebarnya, K = 2 (p+l), 42 = 2(l+2l), 42=2(3l), 

42=6l,l=42:6, l=7, terus dicari lebarnya, p=2l, p=2x7, p=14, sekarang 

dicari luasnya, L=pxl, L=14x7=98. 

P : Bagus, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S1 : Jadi, luas persegi panjangnya 98cm
2
 bu. 

P : Kenapa langkah-langkahnya tidak ditulis? 

S1 : Malas bu, biasanya juga tidak disuruh. 

 

Tanggal 2 Juni 2014 

P : Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

S1 : Kadang mencoba-coba bu. 

P : Kalau menduga-duga, apakah bisa membuktikan dugaan-dugaan itu? 

Bagaimanakah langkah-langkahnya? 

S1 : Kadang ada yang tau jawabannya tapi bingung nulisnya gima bu, paling 

ya pakai rumus-rumus yang sudah dipelajari. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, 

apakah ada kesulitan dalam perhitungan? 

S1 : Bingungnya kalau ada pecahannya bu. 

P : Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

runtut atau secara langsung? 

S1 : Enak secara langsung bu, kalau pakai langkah-langkah terlalu lama. 

P : Bagaimana dengan kuis hari ini?Ada kesulitan? 

S1 : Tadi, kayaknya bisa mengerjakan bu. 
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P : Ini lembar jawabmu kan? 

S1 : Iya bu. 

P : Coba dijelaskan bagaimana caranya. 

S1 : Itu kan taman berbentuk persegi, sisinya 12 m, terus didalamnya ada 

taman berbentuk persegi panjang, p = 7meter dan l = 6 meter. Ini dicari 

keliling dulu atau luasnya bu? 

P : Coba dicermati lagi, apa pertanyaannya? 

S1 : Oh iya luas bu, dicari dulu luas persegi dan persegi panjangnya, 

                    ,                            , 

                                         . Setelah itu 

             –                             –          . 

P : Jadi, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S1 : Luas taman yang bisa ditanami rumput 102 meter persegi bu. 

P : Pintar. 

P : Biasanya apa kamu mengecek kembali pekerjaanmu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S1 : Malas bu, malas menghitung lagi. 

P : Hmm sebaiknya sebelum menarik kesimpulan diteliti lagi, agar tidak 

terjadi kesalahan. 

S1 : Baik bu. 

 

Tanggal 4 Juni 2014 

P : Setelah mengikuti pelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition, apakah kalian jadi lebih berani mengungkapkan ide-ide 

matematika kalian baik secara lisan maupun tertulis? 

S1 : Berani. Tapi mending ditanya langsung kayak gini bu, kalau didepan 

kelas malu. 

P : Sejauh ini adakah kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika? 

S1 : Bisa mengikuti si bu, tapi paling kurang teliti saat mengerjakan soal aja 

bu. 

P : Waktu mengerjakan kuis dicek lagi atau tidak? 
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S1 : Iya bu, tak cek lagi, tapi gak tau benar atau tidak. 

P : Sekarang coba perhatikan soal kuis ini. Apa yang diketahui? 

S1 : Perbandingan sisi-sisi jajargenjang 5 : 3 dan kelilingnya 128cm. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S1 : Panjang sisi-sisinya. 

P : Bagaimana caranya? 

S1 : Dicari menggunakan keliling bu, kan sisi        dan sisi       . 

                  , jadi                  ,            , 

         ,               . Maka          dan        

       . 

P : Bagus. Apa kesimpulannya? 

S1 : Panjang sisinya 40 cm dan 24 cm. 

 

2. Hasil wawancara subjek penelitian 2 (S2) 

Tanggal 30 Mei 2014 

P : Siapakah namamu? 

S2 : Nur Aliya 

P : Adek kelas VIIB ya? (untuk mempertegas identitas siswa) 

S2 : Iya bu. 

P : Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

S2 : Suka bu, tapi kadang kalau dapat soal yang sulit jadi pusing bu. 

P : Menurut kamu apakah pembelajaran dengan model Auditory 

Intellectually Repetition dapat mendorong kamu untuk belajar? 

S2 : Iya bu 

P : Apakah kamu lebih suka belajar berkelompok? Kenapa? 

S2 : Suka bu, kalau tidak bisa kan bisa tanya ke teman bu. 

P : Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu 

kesulitan dalam menyampaikan idea tau mengajukan pertanyaan? 

S2 : Tidak bu. 

P : Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? Mengapa? 

S2 : tidak bu, gak pernah disuruh sama Pak Guru. 
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P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

S2 : Kadang-kadang si bu. 

P : Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan 

tepat waktu? Mengapa? 

S2 : Iya bu. 

P : Apakah dengan mengerjakan soal secara rutin kamu dapat terampil 

dalam menyelesaikan soal? 

S2 : Iya bu, kan bisa sekalian belajar soal-soal. 

P : Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesultan? Jika iya 

apa yang kamu lakukan? 

S2 : Sering bu. Biasanya tanya ke teman atau kakak. 

P : Gak Tanya ke guru? 

S2 : Tidak bu, takut. 

P : Kenapa takut? 

S2 : Takut aja si bu. 

P : Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 

S2 : Malu bu, diliatin teman-teman. 

P : Apakah kamu tahu soal pemecahan masalah seperti apa? 

S2 : Tau bu, yang kayak kuis tadi. 

P : Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

S2 : Mencoba-coba bu. 

P : Kalau menduga-duga, apakah bisa membuktikan dugaan-dugaan itu? 

Bagaimanakah langkah-langkahnya? 

S2 : Kadang bingung nulisnya gimana bu. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, 

apakah ada kesulitan dalam perhitungan? 

S2 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

runtut atau secara langsung? 
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S2 : Secara langsung bu, kalau pake langkah-langkah lama. 

P : Bagaimana dengan kuis yang tadi? Ketika mengerjakan kuis apakah 

kamu mengerjakan secara individu? 

S2 : Bingung bu. 

P : Ini lembar jawabanmu kan? 

S2 : Iya bu 

P : Coba apa yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

S2 : Kelilingnya 44cm, panjangnya 2 kali lebarnya. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S2 : Luas persegi panjang. 

P : Jadi, bagaimana mencarinya? Coba jelaskan. 

S2 : Kelilingnya kan 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya, jadi p = 2l. 

P : Nah ini kan sudah diketahui kelilingnya, sekarang dicari dulu lebar dan 

panjangnya. Pakai rumus apa coba? 

S2 : Pakai rumus keliling kan bu?            ,             , 

        ,      ,       ,    , terus dicari lebarnya,     , 

     ,     . 

P : Nah sekarang sudah tahu panjang dan lebarnya, tinggal mencari 

luasnya. 

S2 :      ,              . 

P : Iya, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S2 : Jadi, luas persegi panjangnya 98cm
2
 bu. 

P : Iya, pintar. Tapi kenapa kesimpulannya tidak ditulis? 

S2 : Biasanya tidak disuruh menulis bu. 

P : Lain kali ditulis ya. 

 

Tanggal 2 Juni 2014 

P : Bagaimana dengan kuis hari ini?Ada kesulitan? 

S2 : Tadi, kayaknya bisa mengerjakan bu. 

P :  Ini lembar jawabmu kan? 

S2 : Iya bu. 
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P : Coba dijelaskan bagaimana caranya. 

S2 : Itu kan taman berbentuk persegi, sisinya 12 cm, terus didalamnya ada 

taman berbentuk persegi panjang, p = 7meter dan l = 6 meter. Terus 

dicari luasnya bu. 

P : Iya pintar. 

S2 :                 ,                       , luas persegi 

panjang          . 

P : Eh luas persegi panjang apa rumusnya? 

S2 : Oh iya bu rumusnya panjang x lebar,          . Setelah itu luas 

persegi – luas persegi panjang       –          . 

P : Jadi, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S2 : Luas taman yang bisa ditanami rumput 102 meter persegi. 

P : Iya. 

P : Biasanya apa kamu mengecek kembali pekerjaanmu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S2 : Malas bu, malas menghitung lagi. 

P : Hmm sebaiknya sebelum menarik kesimpulan dicek lagi, biar gak salah 

seperti tadi, tadi lupa kan rumus luasnya? 

S2 : Oh iya bu, besok tak cek lagi. 

 

Tanggal 4 Juni 2014 

P : Setelah mengikuti pelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition, apakah kalian jadi lebih berani mengungkapkan ide-ide 

matematika kalian baik secara lisan maupun tertulis? 

S2 : Iya bu, berani. 

P : Sejauh ini adakah kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika? 

S2 : Bisa mengikuti bu, tapi kadang-kadang kurang teliti. 

P : Waktu mengerjakan kuis tadi dicek lagi atau tidak? 

S2 : Iya bu, saya cek lagi. 

P : Nah apa yang diketahui dari soal ini? 

S2 : Perbandingan sisi-sisi jajargenjang 5 : 3 dan kelilingnya 128cm. 
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P : Apa yang ditanyakan? 

S2 : Panjang sisi-sisinya. 

P : Bagaimana caranya? 

S2 : Dicari menggunakan keliling, sisi        dan sisi       . 

                  , jadi 

                                                      . 

Maka              dan               . 

P : Pintar. Apa kesimpulannya? 

S2 : Panjang sisinya 40 cm dan 24 cm. 

 

3. Hasil wawancara subjek penelitian 3 (S3) 

Tanggal 30 Mei 2014 

P : Namanya siapa? 

S3 : Nofi 

P : Nofi kelas VIIB ya? (untuk mempertegas identitas siswa) 

S3 : Iya bu 

P : Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

S3 : Sedikit bu, soalnya sulit. 

P : Menurut kamu apakah pembelajaran dengan model Auditory 

Intellectually Repetition dapat mendorong kamu untuk belajar? 

S3 : Iya bu, kan banyak latihan soalnya. 

P : Apakah kamu lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? Kenapa? 

S3 : Kelompok, soalnya bisa berdiskusi sama teman. 

P : Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu 

kesulitan dalam menyampaikan idea tau mengajukan pertanyaan? 

S3 : Tidak bu. 

P : Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? Mengapa? 

S3 : tidak, tidak pernah disuruh. 

P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

S3 : Iya bu, dipelajari lagi. 
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P : Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan 

tepat waktu? Mengapa? 

S3 : Iya lengkap dan tepat waktu bu. 

P : Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesulitan? Jika iya 

apa yang kamu lakukan? 

S3 : Kadang-kadang bu, biasanya tanya ke teman. 

P : Gak Tanya ke guru? 

S3 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 

S3 : Berani bu kalau disuruh. 

P : Apakah kamu tahu soal pemecahan masalah seperti apa? 

S3 : Tau bu. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S3 : Dipahami soalnya dulu bu. 

P : Bagaimana dengan kuis yang tadi? Ketika mengerjakan kuis apakah 

kamu mengerjakan secara individu? 

S3 : iya dikerjakan sendiri bu. 

P : Ini lembar jawabanmu kan? 

S3 : Iya bu 

P : Informasi apa yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

S3 : Kelilingnya 44cm, panjangnya 2 kali lebarnya. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S3 : Luas persegi panjang. 

P : Jadi, bagaimana mencarinya? Coba jelaskan. 

S3 : Kelilingnya kan 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya, jadi           

                                                 terus 

dicari lebarnya,                . 

P : Terus sekarang dicari apa lagi?. 

S3 : Luas persegi panjang bu                    . 

P : Iya, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? 
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S3 : Jadi, luas persegi panjangnya 98cm
2
 bu. 

P : Iya, pintar. 

S3 : kenapa langkah-langkahnya tidak ditulis? 

P : Biasanya juga tidak disuruh menulis bu. 

 

Tanggal 2 Juni 2014 

P : Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

S3 : Mencoba-coba. 

P : Kalau mencoba-coba  bisa membuktikan langkah-langkahnya tidak? 

S3 : kadang-kadang bu. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, 

apakah ada kesulitan dalam perhitungan? 

S3 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

runtut atau secara langsung? 

S3 : Tadi pake langkah-langkah bu, ditulis diketahui, ditanya. 

P : Bagaimana dengan kuis hari ini?Ada kesulitan? 

S3 : bisa bu, tapi agak bingung pas diakhirnya. 

P :  Ini lembar jawabmu kan? 

S3 : Iya bu. 

P : Coba dijelaskan bagaimana caranya. 

S3 : Itu kan taman berbentuk persegi, sisinya 12 cm, terus didalamnya ada 

taman berbentuk persegi panjang, p = 7meter dan l = 6 meter. Terus 

dicari luasnya bu. 

P : Iya pintar. 

S3 :                     ,                             , 

                            ,               . Terus saya bingung 

bu. 



271 

 

 

 

P : Ini kan taman persegi panjangnya ada didalam taman yg berbentuk 

persegi, Jadi diapakan? 

S3 : Dikurangi ya bu,             –                          –    

   . 

P : Jadi, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S3 : Luas taman yang bisa ditanami rumput 102 meter persegi. 

P : Pintar. 

P : Biasanya apa kamu mengecek kembali pekerjaanmu sebelum membuat 

kesimpulan? 

S3 : Iya bu, kalau masih ada waktu. 

 

Tanggal 4 Juni 2014 

P : Setelah mengikuti pelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition, apakah kalian jadi lebih berani mengungkapkan ide-ide 

matematika kalian baik secara lisan maupun tertulis? 

S3 : Iya bu, berani. 

P : Sejauh ini adakah kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika? 

S3 : Bisa mengikuti. 

P : Waktu mengerjakan kuis tadi dicek lagi atau tidak? 

S3 : Iya, saya cek lagi. 

P : Apa saja yang diketahui dari soal ini? 

S3 : Perbandingan sisi-sisi jajargenjang 5 : 3 dan kelilingnya 128cm, yang 

ditanyakan panjang sisi jajargenjang. 

P : Bagaimana caranya? 

S3 : Dicari menggunakan keliling, sisi        dan sisi       . 

                  , jadi                  ,            , 

       ,           .  

P : Sudah cuma ini yang ditanyakan? Panjang sisinya berapa? 

S3 : Oh iya, panjang                dan               . 

P : Bagus. Apa kesimpulannya? 

S3 : Panjang sisinya 55 cm dan 33 cm. 
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4. Hasil wawancara subjek penelitian 4 (S4) 

Tanggal 30 Mei 2014 

P : Namanya siapa? 

S4 : Danang 

P : Kelas VIIB  kan ya, mas? (untuk mempertegas identitas siswa) 

S4 : Iya bu 

P : Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

S4 : Sedikit bu, bikin pusing. 

P : Menurut kamu apakah pembelajaran dengan model Auditory 

Intellectually Repetition dapat mendorong kamu untuk belajar? 

S4 : Iya, kan banyak latihan soalnya bu. 

P : Apakah kamu lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? 

S4 : Kelompok, bisa diskusi sama teman-teman. 

P : Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu 

kesulitan dalam menyampaikan idea tau mengajukan pertanyaan? 

S4 : Tidak. 

P : Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? 

S4 : Tidak bu, malas. 

P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

S4 : Tidak. 

P : Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan 

tepat waktu? Mengapa? 

S4 : Tadi lupa kalau ada tugas bu. 

P : Kan kemarin sudah dikasih tahu kalau ada tugas. Nanti dibuat ya 

S4 : Iya bu. 

P : Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesulitan? Jika iya 

apa yang kamu lakukan? 

S4 : Sering bu, biasanya tanya ke teman. 

P : Gak tanya ke guru? 

S4 : Tidak, takut bu. 

P : Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 
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S4 : Berani. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S4 : mencoba-coba dulu. 

P : Bagaimana dengan kuis yang tadi? Ketika mengerjakan kuis apakah 

kamu mengerjakan secara individu? 

S4 : Bingung bu. 

P : Ini lembar jawabanmu kan? 

S4 : Iya bu 

P : Apa saja yang diketahui dari soal? 

S4 : Kelilingnya 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S4 : Luas persegi panjang. 

P : Nah, kalau sudah diketahui kelilingnya, dicari apanya dulu? 

S4 : Panjang dan lebarnya. 

P : Ini kan panjangnya 2 kali lebarnya, jadi       . Coba dicari panjang 

dan lebarnya berapa? 

S4 : Iya bu,       .            ,             ,         , 

     ,      ,    , terus dicari panjangnya,     ,      , 

    . 

P : Terus sekarang dicari apa lagi?. 

S4 : Luas      ,              . 

P : Iya, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S4 : Jadi, luas persegi panjangnya 98cm
2
 bu. 

P : Iya, pintar. 

 

Tanggal 2 Juni 2014 

P : Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

S4 : Mencoba-coba. 
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P : Kalau mencoba-coba  bisa membuktikan langkah-langkahnya tidak? 

S4 : Kadang bisa, kadang tidak bu. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, 

apakah ada kesulitan dalam perhitungan? 

S4 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

runtut atau secara langsung? 

S4 : Secara langsung. 

P : Kenapa tidak ditulis langkah-langkahnya? 

S4 : Tidak pernah disuruh bu. 

P : Bagaimana dengan kuis hari ini?Ada kesulitan? 

S4 : Bisa bu. 

P : Ini lembar jawabmu kan? 

S4 : Iya bu. 

P : Coba dijelaskan bagaimana caranya. 

S4 : Sisi persegi = 12 cm, panjang persegi panjang = 7meter dan lebarnya = 

6 meter. 

P : Iya terus dicari apanya? 

S4 : Luas persegi dan luas persegi panjang,                         

    ,                                  , terus luas persegi – luas 

persegi panjang = 144 – 48 = 96. 

P : Jadi, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S4 : Luas taman yang bisa ditanami rumput 96 meter persegi. 

P : Kok rumus luasnya tidak ditulis? 

S4 : Lupa bu. 

P : Lain  kali ditulis yang lengkap ya. Biasanya apa kamu mengecek 

kembali pekerjaanmu sebelum membuat kesimpulan? 

S4 : Tidak. 

Tanggal 4 Juni 2014 
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P : Setelah mengikuti pelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition, apakah kalian jadi lebih berani mengungkapkan ide-ide 

matematika kalian baik secara lisan maupun tertulis? 

S4 : Iya bu, berani. 

P : Sejauh ini adakah kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika? 

S4 : Kadang-kadang bu. 

P : Waktu mengerjakan kuis tadi dicek lagi atau tidak? 

S4 : Iya, saya cek lagi. 

P : Apa saja yang diketahui dari soal ini? 

S4 : Perbandingan sisi-sisi jajargenjang 5 : 3 dan kelilingnya 128cm, yang 

ditanyakan panjang sisi jajargenjang. 

P : Bagaimana caranya? 

S4 : Dicari menggunakan keliling, sisi        dan            . 

                  , jadi                  ,        ,     

    ,               . Jadi,                dan            

   . 

P : Bagus. Apa kesimpulannya? 

S4 : Panjang sisinya 40 cm dan 24 cm. 

 

5. Hasil wawancara subjek penelitian 5 (S5) 

Tanggal 30 Mei 2014 

P : Namanya siapa? 

S5 : Furqon Yunus. 

P : Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

S5 : Matematika bikin pusing, soalnya susah bu. 

P : Kalau mendapat soal yang susah apa yang kamu lakukan? 

S5 : Kadang tanya ke teman. 

P : Kalau dapat soal yang susah kamu tertantang atau malah menjadi 

beban? 

S5 : Jadi beban, soalnya gak ketemu-ketemu jawabannya. 

P : Kamu lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? 
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S5 : Kelompok, bisa tanya ke teman. 

P : Dalam memecahkan masalah secara berkelompok apakah kamu 

kesulitan dalam menyampaikan idea atau mengajukan pertanyaan? 

S5 : Tidak. 

P : Apa kamu secara rutin membuat rangkuman? 

S5 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu mengulang pelajaran yang baru dipelajari di rumah? 

S5 : Tidak bu. 

P : Apakah tugasmu selalu dikerjakan dengan lengkap dan dikumpulkan 

tepat waktu? 

S5 : Iya bu dikerjakan kalau bisa. 

P : Apakah dalam mengerjakan soal pernah mengalami kesulitan? Jika iya 

apa yang kamu lakukan? 

S5 : Sering bu, kadang tanya ke teman. 

P : Gak tanya ke guru? 

S5 : Jarang bu. 

P : Apakah kamu berani mengerjakan soal di depan kelas? 

S5 : Berani. 

P : Kalau menemui soal pemecahan masalah apa yang kamu lakukan 

pertama? 

S5 : Mencoba-coba dulu. 

P : Bagaimana dengan kuis yang tadi? Ketika mengerjakan kuis apakah 

kamu mengerjakan secara individu? 

S5 : Bingung pakai rumus yang mana bu. 

P : Ini lembar jawabanmu kan? 

S5 : Iya bu. 

P : Apa saja yang diketahui dari soal? 

S5 : Kelilingnya 42cm, panjangnya 2 kali lebarnya. 

P : Terus apa yang ditanyakan? 

S5 : Luas persegi panjang. 

P : Kalau sudah diketahui kelilingnya, dicari apanya dulu? 
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S5 : Panjang dan lebarnya. 

P : Iya, ini kan panjangnya 2 kali lebarnya, jadi       . coba dicari 

panjang dan lebarnya berapa? 

S5 : Iya bu,                    ,             ,         , 

     ,       ,    , terus dicari panjangnya,     ,      , 

    . 

P : Terus sekarang dicari apa lagi?. 

S5 : Luas,      ,                

P : Iya, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S5 : Jadi, luas persegi panjangnya 98cm
2
 bu. 

P : Iya, pintar. 

 

Tanggal 2 Juni 2014 

P : Straegi apa yang sering kamu pakai dalam menyelesaikan masalah? 

Mencoba-coba / membuat sketsa gambar / mengaitkan dengan soal lain 

yang pernah ditemui? 

S5 : Mencoba-coba. 

P : Kalau mencoba-coba  bisa membuktikan langkah-langkahnya tidak? 

S5 : Kadang bu. 

P : Dalam menyelesaikan masalah kalian biasa menemui perhitungan, 

apakah ada kesulitan dalam perhitungan? 

S5 : Tidak bu. 

P : Apakah kamu memilih mengerjakan soal dengan langkah-langkah 

runtut atau secara langsung? 

S5 : Secara langsung. 

P : Kenapa tidak ditulis langkah-langkahnya? 

S5 : Biasanya tidak pakai bu. 

P : Bagaimana dengan kuis hari ini? Ada kesulitan? 

S5 : Bisa bu. 

P :  Ini lembar jawabmu kan? 

S5 : Iya bu. 
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P : Coba dijelaskan bagaimana caranya. 

S5 : Sisi persegi = 12 cm, panjang persegi panjang = 7meter dan lebarnya = 

6 meter. 

P : Iya terus dicari apanya? 

S5 : Luas persegi dan luas persegi panjang,                         

    ,                                  , terus 

             –                             –         . 

P : Jadi, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

S5 : Luas taman yang bisa ditanami rumput 92 meter persegi. 

P : Kok rumus luasnya tidak ditulis? 

S5 : Lupa bu. 

P : Lain  kali ditulis yang lengkap ya. Biasanya apa kamu mengecek 

kembali pekerjaanmu sebelum membuat kesimpulan? 

S5 : Tidak bu, waktunya tidak cukup. 

 

Tanggal 4 Juni 2014 

P : Setelah mengikuti pelajaran dengan model Auditory Intellectually 

Repetition apakah kalian jadi lebih berani mengungkapkan ide-ide 

matematika kalian baik secara lisan maupun tertulis? 

S5 : Iya bu, berani. 

P : Sejauh ini adakah kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika? 

S5 : Kadang-kadang bu. 

P : Waktu mengerjakan kuis tadi dicek lagi atau tidak? 

S5 : Iya, saya cek lagi. 

P : Apa saja yang diketahui dari soal ini? 

S5 : Perbandingan sisi-sisi jajargenjang 5 : 3 dan kelilingnya 128cm, yang 

ditanyakan panjang sisi jajargenjang. 

P : Bagaimana caranya? 

S5 : Dicari menggunakan keliling, sisi       dan sisi      . K         

        , jadi                ,           ,         , 128:16 = 

8. Jadi,         dan       . 
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P : Bagus. Apa kesimpulannya? 

S5 : Panjang sisinya 40 cm dan 24 cm. 
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Lampiran 40 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS VII B SMP NEGERI 3 SUKOREJO 

No Nama Kode Nilai Keterangan 

1 Ade Ardiansyah B-01 80 Tuntas 

2 Agnes Aprilia B-02 80 Tuntas 

3 Ahmad Arif B-03 65 Tidak Tuntas 

4 Danang Yodansyah B-04 85 Tuntas 

5 Ela fatul Khamida B-05 85 Tuntas 

6 Farida Yuliani B-06 85 Tuntas 

7 Ita Erfina Setyawati B-07 80 Tuntas 

8 Khorul Anam B-08 65 Tidak Tuntas 

9 Kusmiyatun B-09 80 Tuntas 

10 Muhamad Hisyam Ali B-10 80 Tuntas 

11 Muhamad Furqon Yunus B-11 80 Tuntas 

12 Mulyasiroh B-12 85 Tuntas 

13 Mustakim B-13 80 Tuntas 

14 Nofi Astriyani B-14 80 Tuntas 

15 Nur Aliya Atika B-15 85 Tuntas 

16 Nur Sahurim B-16 90 Tuntas 

17 Ria Noviana B-17 75 Tuntas 

18 Rosidah B-18 90 Tuntas 

19 Samsul Ma'arif B-19 60 Tidak Tuntas 

20 Saroful Alim B-20 80 Tuntas 

21 Siswanto B-21 80 Tuntas 

22 Sofiyatul M B-22 85 Tuntas 

23 Tutur Isfaatun B-23 85 Tuntas 

  Jumlah   1840 

  Rata-rata   80 
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Lampiran 41 

Dokumentasi 

 

 
Peneliti Memberikan Apersepsi 

 

 
Peserta Didik Mengerjakan LKPD Secara Berkelompok 
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Peserta Didik Mengerjakan Latihan Secara Berkelompok 

 

 
Peserta Didik Mempresentasikan Hasil Pekerjaan Kelompok 
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Peserta Didik Mengerjakan Kuis 
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Lampiran 42 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 42 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 43 

Surat Bukti Penelitian 

 

 
 

 


