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ABSTRAK
Mufadlilah, A. R. 2015. Keefektifan Discovery Learning dengan Pendekatan Saintifik
Berbantuan Mathematics Circuit untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi
Matematik. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. St. Budi Waluya, M.
Si., Pembimbing II: Ary Woro Kurniasih, S.Pd., M.Pd.
Kata Kunci: kemampuan representasi matematik, discovery learning, pendekatan
saintifik, mathematics circuit
Representasi matematik adalah salah satu standar kemampuan matematis
yang harus dimiliki oleh siswa. kemampuan representasi matematik (KRM)
diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir
dalam mengomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju
konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Fakta – fakta di lapangan
menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematik masih rendah. Guru hanya
mengajarkan satu jenis representasi yaitu representasi visual (tabel dan gambar).
Bentuk representasi lain masih banyak yang belum begitu diperhatikan, seperti
representasi persamaan dan representasi verbal. Beberapa siswa masih kesulitan
dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan representasi matematik, sehingga
mereka masih bergantung pada bimbingan guru. Penerapan model discovery learning
dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit diharapkan efektif
terhadap kemampuan representasi matematik.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1
Mungkid tahun pelajaran 2014/2015. Sampel diambil secara simple random sampling
dan terpilih siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII E sebagai
kelas kontrol. Metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dokumentasi,
tes, angket dan observasi. Data dianalisis menggunakan uji perbedaan dua rata – rata
dengan uji t satu pihak (kanan), uji proporsi dengan uji z satu pihak (kanan), regresi
linear ganda dan N-Gain.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Hasil uji rata – rata menunjukkan bahwa
rata – rata KRM siswa eksperimen lebih dari 70. Hasil uji proporsi menunjukkan
bahwa presentase ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen lebih dari 75%, (2) Hasil
uji kesamaan dua rata - rata menunjukkan bahwa rata – rata KRM siswa kelas
eksperimen lebih baik dibanding rata – rata kelas konrol. (3) Hasil analisis regresi
linear ganda menunjukkan persamaan ̂
, koefisien
determinasi sebesar
artinya bahwa variasi variabel KRM
dapat
dijelaskan oleh variabel kemandirian belajar
dan variabel keterampilan proses
secara bersama – sama sebesar 71,8%. (4) Berdasarkan hasil analisis gain pada
kelas eksperimen diperoleh rata – rata nilai indeks gain
yang termasuk
dalam kriteria sedang. Hasil uji t menunjukkan bahwa peningkatan KRM siswa yang
memperoleh pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit lebih baik dibanding peningkatan KRM siswa yang
memperoleh pembelajaran STAD. Sehingga dapat disimpulkan model discovery
learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit efektif terhadap
KRM.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan

merupakan

salah

satu

faktor

penentu

keberhasilan

pembangunan, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Oleh karena itu pendidikan sangat penting, sehingga pembaharuan
pada bidang pendidikan harus selalu dilakukan untuk menciptakan pendidikan
yang berkualitas pada suatu bangsa. Kemajuan pendidikan bangsa Indonesia dapat
dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Adanya upaya peningkatan
kualitas pendidikan diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia

lebih

berkembang dan mampu bersaing. Proses untuk mencapai harapan tersebut perlu
mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, orang tua dan guru. Semuanya
mempunyai peran masing – masing yang saling berpengaruh satu sama lain.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dalam pendidikan
sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni “setiap siswa yang berada
pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah wajib mengikuti pelajaran
matematika.” Menurut Johnson dan Rising (Suherman, 2003) bahwa “matematika
adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika
itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat,
jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol padat, lebih berupa bahasa dan
simbol mengenai ide dari pada bunyi.” NCTM (2000) menetapkan lima standar

1

2

kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu

Problem

Solving (kemampuan pemecahan masalah), Reasoning and proof (kemampuan
penalaran dan pembuktian), Connection (kemampuan mengaitkan ide – ide
matematika),

Communication

(kemampuan

komunikasi

matematika)

dan

Representation (kemampuan representasi).
Menurut NCTM (2000), representasi adalah ungkapan – ungkapan dari
gagasan – gagasan atau ide – ide matematika yang ditampilkan siswa dalam
upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya.
Representasi matematik memainkan peran penting dalam kegiatan matematika.
Kemampuan representasi matematik sebagai komponen penting dari literasi
matematika telah menjadi tujuan pendidikan di banyak negara (Zhe, 2012).
Pentingnya kemampuan representasi matematik dapat dilihat dari standar
representasi yang ditetapkan oleh NCTM. NCTM (Zhe, 2012) menetapkan
bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak – kanak sampai kelas 12
harus

memungkinkan

siswa untuk:

(1)

menciptakan

dan

menggunakan

representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide – ide
matematis;

(2)

memilih,

menerapkan,

dan

menerjemahkan

representasi

matematik untuk memecahkan masalah; dan (3) menggunakan representasi
untuk

memodelkan

dan

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan

fenomena matematis. Dengan demikian, kemampuan representasi matematik
diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir
dalam mengomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju
konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

3

Setiap siswa mempunyai cara yang berbeda untuk mengkontruksikan
pengetahuannya. Sangat memungkinkan bagi siswa untuk mencoba berbagai
macam representasi dalam memahami suatu konsep. Selain itu representasi juga
berperan dalam proses penyelesaian masalah matematis. Neria & Amit
mengemukakan sebagaimana dinyatakan Brenner bahwa proses pemecahan
masalah yang sukses bergantung kepada keterampilan merepresentasi masalah
seperti mengkonstruksi dan menggunakan representasi matematik di dalam
kata – kata,

grafik,

tabel,

dan persamaan – persamaan, penyelesaian dan

manipulasi simbol (Kartini, 2009).
Adanya

permasalahan

dalam

penyampaian

materi

pembelajaran

matematika, yaitu kurang berkembangnya daya representasi siswa, khususnya
pada siswa SMP. Siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk menghadirkan
representasinya sendiri, sejalan dengan informasi yang disimpulkan dari hasil
studi

pendahuluan Hudiono tahun 2002 (Hutagaol, 2013) menyatakan hasil

wawancara pendahuluannya bahwa guru (pengajar) menyampaikan representasi
seperti tabel, gambar kepada siswa sebagai penyerta atau pelengkap

dalam

penyampaian materi, dan jarang memperhatikan representasi yang dikembangkan
siswa. Guru mengajarkan representasi terbatas pada yang konvensional, siswa
cenderung meniru langkah guru, siswa tidak pernah diberikan kesempatan untuk
menghadirkan representasinya sendiri yang dapat meningkatkan perkembangan
daya representasi siswa dalam pembelajaran

matematika. Berdasarkan hal

tersebut, maka sudah sepatutnya kemampuan representasi matematik mendapat
perhatian dan penting dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika.

4

Menurut Jaenudin (2009), representasi dalam pembelajaran matematika
terdiri dari representasi visual, representasi verbal, dan representasi simbolik.
Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Hudiono, disampaikan oleh
Fadillah (Aryanti dkk, 2011), menyebutkan bahwa siswa memiliki kemampuan
representasi verbal matematis yang masih rendah. Hal ini disebabkan keterbatasan
pengetahuan guru dan kebiasaan siswa belajar di kelas dengan cara konvensional
belum memungkinkan untuk mengembangkan daya representasi siswa secara
optimal.

Ketika

siswa

memecahkan

masalah,

cara

penyelesaian

yang

digunakannya cenderung melihat keterkaitan unsur – unsur penting dalam
masalah tersebut yang didominasi representasi simbolik, tanpa memperhatikan
representasi bentuk lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di
SMP N 1 Mungkid, Ibu Unifah, S.Pd. pada Sabtu, 14 Februari 2015 menyatakan
bahwa hanya 32,8 % siswa kelas VII yang nilai ulangan akhir semester gasal
tahun pelajaran 2014/2015 di atas KKM (

Presentase ini masih sangat jauh

dari harapan dimana ketuntasan klasikal yang diharapkan adalah 75% siswa
memperoleh nilai

. Salah satu soal representasi matematik pada ulangan

akhir semester seperti berikut.
“Sekolah akan melakukan pendataan terhadap peserta ekstra kurikuler tari
dan musik di kelas VIII A. Setelah didata diperoleh 26 siswa mengikuti ektra
kurikuler tari, 30 siswa mengikuti ekstra kurikuler musik, 14 siswa mengikuti
keduanya dan 8 siswa tidak mengikuti keduanya. Gambarkan dalam bentuk
diagram venn dan tentukan banyak siswa yang terdapat dalam kelas VIII A.”
Soal di atas berkaitan dengan menyajikan kembali data atau informasi dari
suatu representasi ke representasi diagram (representasi visual) dan penyelesaian
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masalah yang melibatkan ekspresi matematik (representasi persamaan atau
ekspresi matematik) yang merupakan indikator representasi matematik. Hasil
analisis jawaban salah satu soal di atas, menunjukkan sebanyak 46,8% siswa
masih belum menyelesaikan soal dengan tepat.
Pada soal representasi matematik tersebut diketahui dalam suatu kelas
siswa yang memilih ekstra kurikuler tari sebanyak 26 siswa, memilih ekstra
kurikuler musik sebanyak 30 siswa, dan siswa yang memilih keduanya sebanyak
14 siswa. Sedangkan yang tidak memilih keduanya sebanyak 8 siswa.
Representasi matematik siswa yang kurang tepat pada soal tersebut adalah siswa
diminta untuk menggambarkan dalam bentuk diagram venn dan menentukan
banyak siswa yang terdapat dalam kelas tersebut. Sebagian besar siswa masih
kesulitan dalam menggambarkan diagram venn (representasi visual). Mereka
bingung bagaimana membuat diagramnya ketika terdapat irisan dari anggota
kedua himpunan. Siswa juga masih kesulitan dalam menentukan anggota tiap
himpunan pada diagram yang telah dibuat. Sebagian besar siswa, menuliskan
anggota pada diagram venn seperti yang diketahui pada soal, padahal apabila
terdapat irisan, maka anggota tiap himpunan harus dikurangi dengan anggota
irisannya. Selain itu sebagian besar siswa belum menuliskan ekspresi matematik
dalam menentukan banyaknya siswa yang terdapat dalam kelas. Mereka langsung
menuliskan banyaknya siswa yang memilih tiap ekstra kurikuler

seni yang

dipilihnya, dalam bentuk angka dan menjumlahkannya, tanpa mengetahui asal
angka yang dituliskan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan representasi
matematik siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Mungkid masih kurang.

6

Menurut Mudzakkir (Yudhanegara & Lestari, 2014), representasi gambar
dan persamaan terkadang diajarkan atau dipelajari hanya sebagai pelengkap
dalam penyelesaian masalah matematika saja. Selain itu, kebanyakan guru hanya
mengajarkan

representasi sejenis saja. Misalnya, siswa hanya diminta untuk

menyederhanakan pernyataan aljabar atau hanya membuat notasi matematik
(representasi persamaan matematik) dari teks tertulis dengan cara penyelesaian
yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan

fakta

yang

ada

Mungkid sudah menggunakan model

guru

matematika di SMP Negeri 1

yang mampu menggali kemampuan

representasi matematik siswa tetapi belum maksimal. Guru hanya mengajarkan
satu jenis representasi yaitu representasi visual (tabel dan gambar). Bentuk
representasi lain masih banyak yang belum begitu diperhatikan, seperti
representasi persamaan dan representasi verbal. Beberapa siswa masih kesulitan
dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan representasi matematik,
sehingga mereka masih bergantung pada bimbingan guru. Terkadang guru juga
mempunyai deadline dengan materi lain yang masih kurang banyak, sehingga
kurang optimal dalam menjelaskan mengenai suatu materi. Sehingga siswa masih
kebingungan dalam menyelesaikan soal. Selain itu, siswa juga hanya menerima
informasi yang diberikan guru tanpa mencari tahu sendiri lebih mendalam tentang
materi yang diberikan. Hal ini yang menyebabkan kemandirian belajar siswa
masih rendah. Berdasarkan kenyataan tersebut, kemandirian belajar siswa SMP
Negeri 1 Mungkid masih perlu ditingkatkan.
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Pada pembelajaran matematika, guru sudah mengaplikasikan materi
dengan kehidupan sehari – sehari. Siswa melakukan pengamatan suatu masalah
dalam kehidupan sehari – hari yang berkaitan dengan materi. Kemudian siswa
diarahkan untuk menemukan contoh lain yang masih berkaitan dengan materi.
Akan tetapi mereka masih kesulitan untuk menemukannya, perlu adanya
pancingan – pancingan dari guru terlebih dahulu. Hal ini terlihat bahwa
keterampilan mengamati dan keterampilan mengaplikasikan materi dalam
kehidupan sehari – hari siswa masih kurang. Keterampilan mengamati dan
keterampilan mengaplikasikan merupakan indikator keterampilan

proses.

Berdasarkan kenyataan tersebut terlihat bahwa keterampilan proses siswa masih
rendah. Sehingga keterampilan proses siswa SMP Negeri 1 Mungkid juga masih
perlu untuk ditingkatkan.
Kenyataan tentang kemandirian dan keterampilan proses yang masih
rendah, mendorong dilakukannya penelitian yang dapat mengarahkan siswa
membentuk kemandirian dan keterampilan proses dengan harapan hal tersebut
dapat mempengaruhi hasil aspek kognitif kemampuan representasi matematik.
Oleh karena itu peneliti akan menerapkan suatu model pembelajaran yang tepat.
Salah satu model yang dapat membentuk kemandirian, keterampilan proses serta
meningkatkan kemampuan representasi matematik adalah model discovery
learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit
Model pembelajaran discovery learning merupakan salah satu model
pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif bagi
siswa. Bonwell (Castronova, 2010) menyatakan bahwa “fokus dalam discovery
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learning adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan
informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari bukan hanya memberikan
jawaban yang benar dari menghafal.” Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang
dimiliki siswa akan bertahan lama dalam ingatannya.
Apabila siswa dihadapkan pada suatu masalah, diharapkan siswa dapat
menyusun pengetahuan mereka sendiri, membuat siswa lebih mandiri, dan
meningkatkan rasa percaya diri siswa. Hal ini sesuai dengan model discovery
learning. Tahap kedua dari discovery learning yaitu identifikasi masalah, siswa
diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang
mereka hadapi. Tahap ini merupakan teknik yang berguna dalam membangun
siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah sendiri. Sehingga
siswa juga tidak akan tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu
masalah. Kemandirian siswa akan terbentuk dengan menerapkan model discovery
learning. Pada tahap pengumpulan data, siswa belajar secara aktif untuk
menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
Siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah mereka miliki.
Kemudian pada tahap pengolahan data, siswa membuat generalisasi dari data –
data yang diperoleh sebelumnya secara mandiri dan mereka akan mendapatkan
pengetahuan baru tentang alternatif penyelesaian yang perlu mendapatkan
pembuktian secara logis. Sesuai penjelasan di atas, model discovery learning
dapat membangun pengetahuan dan meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah siswa.
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Salah satu cara untuk membantu siswa memecahkan masalah yang baik
adalah memecahkan masalah langkah demi langkah dengan menggunakan contoh
ataupun gambar – gambar (Nasution, 1982). Cara ini merupakan salah satu bentuk
indikator kemampuan representasi matematik. Secara tidak langsung, pemecahkan
masalah yang baik selalu menggunakan representasi matematik. Sehingga
pembelajaran dengan model discovery learning memberikan kesempatan yang
lebih

luas pada

siswa

untuk

mengembangkan

kemampuan representasi

matematik. Hal ini dikarenakan dalam model discovery learning, siswa sudah
diajarkan memecahkan masalah langkah demi langkah sesuai dengan sintaks
discovery learning. Selain itu, kemandirian belajar siswa juga akan terbentuk. Hal
ini dikarenakan siswa dibiasakan untuk menemukan sendiri konsep dari suatu
materi menggunakan model discovery learning.
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
saintifik. Pendekatan saintifik didefinisikan sebagai pendekatan yang dirancang
sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep,
hukum, atau prinsip. Pendekatan ini digunakan dalam memberi stimulus kepada
siswa pada awal pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk menemukan konsep.
Menurut

Suwarsono

(2013),

pembelajaran

dengan

pendekatan

saintifik

membiasakan siswa bersikap kreatif, agar para siswa bisa menemukan sendiri
berbagai hal yang perlu dimengerti, selalu aktif dalam setiap pembelajaran yang
dipimpin oleh guru, dan dapat menanggapi atau menyajikan hal – hal yang
dibutuhkan untuk kepentingan penilaian. Hal ini dapat menjadikan siswa bersikap
mandiri dalam belajar, mereka menemukan sendiri konsep dari materi yang
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diajarkan.

Pembelajaran

dengan

pendekatan

saintifik

bertujuan

untuk

meningkatkan kemampuan intelektual khususnya kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa dan membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu
masalah secara sistematik (Hosnan, 2014). Pendekatan saintifik merupakan salah
satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan
representasi matematik siswa karena pendekatan ini akan membentuk kemampuan
dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Hal ini dapat mendukung salah
satu indikator dari bentuk representasi verbal yaitu menuliskan langkah – langkah
penyelesaian masalah matematis dengan kata – kata. Sehingga pendekatan
saintifik dapat meningkatkan kemampuan representasi matematik.
Menurut Kemendikbud (2013) manyatakan bahwa pembelajaran dengan
pendekatan saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir,
namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu
pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan proses. Pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dapat membentuk keterampilan proses siswa. Hal ini
dapat terlihat dari langkah – langkah pada pendekatan saintifik yang sesuai
dengan indikator keterampilan proses. Pada langkah mengamati siswa akan
diarahkan untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap masalah yang
disajikan, sehingga keterampilan mengamati siswa akan terbetuk. Keterampilan
ini merupakan salah satu indikator keterampilan proses. Kemudian pada langkah
kedua, siswa mengumpulkan informasi dari permasalahan yang disajikan. Salah
satu cara untuk mengumpulkan informasi adalah dengan melakukan pengukuran.
Hal ini akan membentuk keterampilan mengukur siswa yang merupakan indikator
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keterampilan proses. Pada langkah menganalisis (menalar) disajikan masalah
yang merupakan aplikasi kehidupan sehari – hari. Siswa diminta untuk
menuliskan kembali dalam bentuk diketahui dan ditanya dari masalah yang telah
disajikan. Setelah itu, siswa mulai melakukan perhitungan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut. Hal ini akan membentuk keterampilan siswa dalam
menghitung, menafsirkan data, dan mengaplikasikan dalam permasalahan yang
berkaitan dengan kehidupan sehari – hari.
Pembelajaran

yang

di

dalamnya

terdapat

permainan

memberi

kesempatan siswa untuk menciptakan peta perseptual yang lebih kompleks. Selain
itu, siswa juga
mengubah

akan memiliki situasi yang

pandangan

menyenangkan sehingga dapat

siswa yang menganggap matematika itu sulit dan

menakutkan. Salah satu permainan yang dapat membuat pembelajaran lebih
bermakna dan
Matematika).

menyenangkan
Sirkuit

Matematika

adalah

Mathematics Circuit (Sirkuit

merupakan media

permainan

edukatif,

produktif, dan menyenangkan. Media ini merupakan hasil pengembangan dari
permainan ular tangga yang dikembangkan oleh Yusuf & Auliya (2009). Yusuf
dan Auliya menjelaskan

dalam bukunya bahwa Sirkuit Matematika dapat

meningkatkan konsentrasi peserta didik sehingga muatan kognitif yang ada dalam
pembelajaran semakin cepat diserap. Permainan ini juga sesuai dengan tahap –
tahap

belajar

teori

Dienes yaitu

permainan

dengan simbolisasi yang

membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep – konsep
dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal.
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Mathematics circuit dalam penelitian ini berupa media permainan yang
digunakan untuk membantu siswa memahami suatu materi. Aturan permainannya
mirip dengan ular tangga dengan beberapa modifikasi untuk menyisipkan muatan
pembelajaran. Bidak yang digunakan terdapat soal latihan tentang materi yang
telah diajarkan. Soal latihan itu disusun sesuai dengan indikator representasi
matematik. Hal ini diharapkan kemampuan representasi matematik siswa akan
meningkat.

Selain

itu,

dalam

permainan

ini

siswa

diharapkan

untuk

menyelesaikan sendiri soal yang dihadapinya, sehingga akan menumbuhkan rasa
kemandirian siswa dalam mengerjakan soal agar tidak bergantung kepada orang
lain.
Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian mengatasi permasalahan
yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengimplementasikan sebuah
model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan representasi matematik
pada materi segiempat. Masalah dalam materi ini aplikasinya dapat berupa
persoalan sehari – hari, sehingga memerlukan kemampuan representasi yang
baik

dalam

menyelesaikan

persoalan yang diberikan. Peneliti mengadakan

penelitian di SMP Negeri 1 Mungkid dengan judul Keefektifan Discovery
Learning dengan Pendekatan Saintifik Berbantuan Mathematics Circuit untuk
Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematik.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang, dapat diklarifikasikan permasalahan sebagai
berikut.
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1. Kemampuan representasi matematik di SMP Negeri 1 Mungkid sebagian
besar siswa masih kurang tepat dalam mengerjakan soal representasi
matematik, padahal merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki
oleh siswa.
2. Siswa bingung merepresentasikan soal cerita ke dalam bentuk gambar maupun
diagram.
3. Representasi hanya diajarkan sebagai pelengkap dalam menyelesaikan suatu
masalah matematik.
4. Guru hanya mengajarkan satu jenis representasi.
5. Kemandirian siswa masih rendah dalam menyelesaikan suatu masalah
matematik.
6. Keterampilan proses siswa masih rendah.
7. Model pembelajaran yang digunakan belum optimal menggali kemampuan
representasi matematik siswa.

1.3 Pembatasan Masalah
Masalah pada penelitian ini dibatasi oleh:
1. Materi segiempat dalam penelitian ini adalah menghitung luas dan keliling
segiempat (belah ketupat, layang – layang, dan trapesium)
2. Aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan representasi
matematik (representasi visual, representasi persamaan, dan representasi teks
tertulis) siswa.
3. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mungkid.
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1.4 Rumusan Masalah
Efektifkah pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit untuk meningkatkan representasi
matematik berdasarkan pertanyaan – pertanyaan berikut.
1. Apakah

kemampuan

representasi

matematik

siswa

yang

menerima

pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit mencapai ketuntasan belajar?
2. Apakah

kemampuan

representasi

matematik

siswa

yang

menerima

pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit lebih baik daripada kemampuan representasi matematik
siswa yang menerima pembelajaran STAD?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kemandirian belajar dan keterampilan proses
siswa terhadap kemampuan representasi matematik siswa yang menerima
pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit?
4. Apakah kemampuan representasi matematik siswa meningkat setelah
menerima pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit dibanding siswa yang menerima
pembelajaran STAD?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
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1. Menguji apakah kemampuan representasi matematik siswa yang menerima
pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit mencapai ketuntasan belajar.
2. Menguji apakah kemampuan representasi matematik siswa yang menerima
pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit lebih baik daripada kemampuan representasi matematik
siswa yang menerima pembelajaran STAD.
3. Menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar dan
keterampilan proses siswa terhadap kemampuan representasi matematik siswa
yang menerima pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit.
4. Menguji apakah ada peningkatan kemampuan representasi matematik siswa
setelah menerima pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit dibanding dengan siswa yang
menerima pembelajaran model STAD.

1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Manfaat bagi siswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam
pembelajaran matematika.

16

2. Manfaat bagi guru
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi model pembelajaran yang
dapat meningkatkan kemampuan representasi matematik dan siswa tidak
jenuh selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Manfaat bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai
bahan rujukan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.7 Penegasan Istilah
Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak
menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu adanya
penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1.7.1 Keefektifan
Kefektifan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh
suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal
ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sumarno (2011), bahwa suatu
kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu yang
tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nieveen sebagaimana dikutip
oleh Trianto (2007: 8) memberikan parameter mengenai aspek keefektifan, yaitu:
(1) ahli dan praktisi berdasar pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut
efektif; dan (2) secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai
dengan yang diharapkan.
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Keefektifan yang diukur dalam penelitian ini adalah
1. Ketercapaian Ketuntasan Belajar
Ketercapaian

ketuntasan belajar

peserta didik

yang dikenai

model

pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit tuntas secara rata – rata yaitu memperoleh nilai > 70 dan
tuntas secara proporsi yaitu 75% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas
tuntas secara rata – rata.
2. Kemampuan representasi matematik siswa yang menerima pembelajaran
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit lebih baik daripada kemampuan matematik siswa yang menerima
pembelajaran STAD dilihat dari nilai rata – rata hasil akhir.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar dan
keterampilan proses matematik siswa terhadap kemampuan representasi
matematik siswa yang menerima pembelajaran model discovery learning
dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit.
4. Kemampuan representasi matematik meningkat setelah siswa menerima
pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit dibanding pembelajaran dengan model STAD.
1.7.2 Discovery Learning
Bonwell (Castronova, 2010) menyatakan bahwa “fokus dalam discovery
learning adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan
informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari bukan hanya memberikan
jawaban yang benar dari menghafal.” Menurut Syah (Kemendikbud, 2013) dalam
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mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada prosedur yang harus
dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum yaitu pemberian
rangsangan,

identifikasi

masalah,

pengumpulan

data,

pengolahan

data,

pembuktian, dan menarik kesimpulan.
1.7.3 Pendekatan Saintifik
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif
mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip. Secara umum pembelajaran dengan
pendekatan saintifik dilakukan melalui langkah – langkah, meliputi menggali
informasi melalui pengamatan (observing), bertanya (questioning), pengumpulkan
data

(experimenting),

mengasosiasi

(associating)

atau

menalar,

dan

mengkomunikasikan (Hosnan, 2014).
1.7.4 Mathematics Circuit
Mathematics

circuit

(Sirkuit

Matematika)

merupakan

hasil

pengembangan dari permainan ular tangga yang dikembangkan oleh Yusuf dan
Auliya (2009). Aturan permainannya hampir mirip dengan ular tangga dengan
beberapa modifikasi untuk menyisipkan muatan pembelajaran.
1.7.5 Representasi Matematik
Representasi matematik yang dimunculkan oleh siswa merupakan
ungkapan – ungkapan dari gagasan – gagasan atau ide matematika yang
ditampilkan siswa dalam upayanya untuk memahami suatu konsep matematika
ataupun dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang
sedang dihadapinya (Hutagaol, 2013). Istilah representasi menunjuk pada proses
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ataupun hasil (produk) dalam tindakan – tindakan yang dilakukan untuk
menangkap suatu konsep hubungan matematis di dalam suatu bentuk matematika
itu sendiri. Bentuk representasi ada tiga yaitu representasi visual, persamaan
matematik, dan teks tertulis. Indikator representasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah

membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas

masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya, membuat persamaan atau model
matematika dari representasi lain yang diberikan, menuliskan interpretasi dari
suatu representasi, menuliskan langkah – langkah penyelesaian masalah
matematis dengan kata – kata, dan menyusun cerita yang sesuai dengan suatu
representasi yang disajikan.
1.7.6 Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar sebagai usaha individu siswa yang bersifat otonomis
untuk mencapai kompetensi tertentu. Apabila siswa memiliki sikap mandiri, maka
kegiatan belajar mereka bertumpu pada aktifitas dan tanggung jawab siswa, tidak
bergantung dengan orang lain. Kemandirian belajar dicirikan sebagai berikut: (1)
ketidak tergantungan dengan orang lain; (2) memiliki kepercayaan diri; (3)
berperilaku disiplin; (4) memiliki rasa tanggung jawab; (5) berperilaku
berdasarkan inisiatif sendiri; (6) melakukan kontrol diri (Hidayati & Listyani,
2010).
1.7.7 Keterampilan Proses
Keterampilan proses adalah proses kegiatan – kegiatan atau berbagai
aktivitas siswa yang dilakukan dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu, dan
seluruh kegiatan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah – pisah. Keterampilan
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dasar menurut Semiawan, C (Supadmiyati, 2013) terdiri dari keterampilan
mengobservasi, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan
ruang waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau eksperimen,
mengendalikan verbal, menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara,
memprediksikan, menerapkan, mengkomunikasikan. Keterampilan dasar yang
akan diamati dalam penelitian ini adalah keterampilan mengobservasi,
menghitung, mengukur, mengklasifikasi, membuat hipotesis, merencanakan
eksperimen, menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara, menerapkan, dan
mengkomunikasikan.
1.7.8 Materi Segiempat
Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelas VII SMP, segitiga
dan segiempat merupakan mata pelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh
siswa. Materi segiempat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghitung
keliling dan luas segiempat (belah ketupat, layang – layang, dan trapesium).

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Belajar
Belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Peserta didik yang
memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka
harus mampu memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri
dan berkutat dengan berbagai gagasan. Pendidik adalah bukan orang yang mampu
memberikan pengetahuan kepada peserta didik, sebab peserta didik yang harus
mengkonstruksikan pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Di samping itu
pendidik harus mampu mendorong peserta didik untuk memperoleh pemahaman
yang lebih terhadap materi yang dipelajari (Rifa’i & Anni, 2012).
Berbagai teori yang mengkaji konsep belajar telah dikembangkan oleh
para ahli. Teori – teori yang mendukung penelitian ini diuraikan sebagai berikut.
2.1.1.1

Belajar dalam Pandangan Bruner
Jerome Bruner merupakan ahli psikologi yang menganjurkan pembelajaran

dengan penemuan. Bruner (Trianto, 2007), dalam proses belajar mengajar

menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan
secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik.
Menurut Dahar (Trianto, 2007) berusaha sendiri untuk mencari pemecahan
masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang
benar – benar bermakna.
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Bruner (Trianto, 2007) menyarankan agar siswa – siswa hendaknya
belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep – konsep dan prinsip –
prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan melakukan
eksperimen – eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip –
prinsip itu sendiri. Belajar dengan penemuan mempunyai beberapa keuntungan
antara lain yaitu memacu keingintahuan siswa, memotivasi mereka untuk
melanjutkan pekerjaannya sehingga mereka menemukan jawaban, dan belajar
memecahkan masalah secara mandiri serta melatih ketrampilan berpikir kritis. Hal
tersebut terjadi, karena mereka harus selalu menganalisis dan memanipulasi
informasi.
Teori Bruner mendukung penelitian ini terkait dengan model discovery
learning karena menekankan keterlibatan siswa secara aktif dan siswa
menemukan atau mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Hal ini sesuai
pernyataan Bruner (Trianto, 2007) yang menyarankan agar siswa – siswa
hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep – konsep dan
prinsip – prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan
melakukan eksperimen – eksperimen yang mengizinkan mereka untuk
menemukan prinsip – prinsip itu sendiri. Pada tahap identifikasi masalah siswa
menganalisis permasalahan yang mereka hadapi dan pada tahap pengolahan data,
siswa akan memanipulasi data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya yaitu
tahap pengumpulan data. Menganalisis dan memanipulasi data merupakan salah
satu indikator keuntungan belajar dengan penemuan yaitu melatih ketrampilan
berpikir kritis.
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2.1.1.2

Belajar dalam Pandangan Vygotsky
Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik

bekerja atau belajar menangani tugas – tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas –
tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan, atau tugas itu berada dalam
zone of proximal development. Menurut Rifa’i & Anni (2012), Zone of Proximal
Development (ZPD) adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak
secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak
yang lebih mampu. Jika terdapat tugas yang terlalu berat bagi siswa, diharapkan
ada orang lain yang lebih mampu untuk membantu siswa tersebut dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan. Orang lain tersebut bisa guru atau bahkan
teman sebaya yang dinilai lebih mumpuni terhadap materi yang diajarkan.
Diharapkan pasca bantuan ini anak tatkala melakukan tugas sudah mampu tanpa
bantuan orang lain lagi.
Teori Vygotsky mendukung penelitian ini kegiatan pembelajaran dengan
pendekatan saintifik. Pada langkah pendekatan saintifik yaitu mengamati dan
menanya, siswa masih dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi. Guru menyajikan perangkat pembelajaran berupa media
pembelajaran dan siswa diajak untuk mengamati. Setelah itu guru juga masih
membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan. Setelah langkah satu dan
dua, siswa sudah mulai bisa mengerjakan sendiri masalahnya. Akan tetapi, guru
juga masih harus membimbing apabila ada siswa yang kesulitan dalam
menyelesaikannya. Sesuai dengan ZPD yang dijelaskan di atas bahwa serangkaian
tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari
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dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Orang dewasa yang
dimaksud adalah guru. Guru yang lebih paham terhadap materi yang diajarkan.
Kemudian pada langkah mengomunikasikan, siswa sendirilah yang bertindak
sebagai penyaji. Siswa yang bertindak sebagai penyaji tentunya siswa yang sudah
menguasai materi sehingga diharapkan dapat membantu siswa lain yang kurang
menguasai materi tersebut. Orang yang lebih mampu untuk menjelaskan materi
yang dipelajari adalah teman sebaya. Hal ini juga sesuai dengan ZPD.
2.1.1.3

Belajar dalam Pandangan Piaget
Berdasarkan teori Piaget (Kemendikbud, 2013), belajar berkaitan dengan

pembentukan dan perkembangan skema (jamak skemata). Skema yaitu
merupakan potensi secara umum yang ada pada individu untuk melakukan
sekelompok perilaku tertentu. Skema tidak pernah berhenti berubah. Skemata
seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang
menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan adaptasi.
Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
asimilasi dan akomodasi. Proses merespon individu terhadap lingkungan yang
sesuai dengan struktur kognitif individu adalah asimilasi. Sedangkan proses
akomodasi merupakan pengubahan struktur kognitif, karena tidak atau belum
adanya skema – skema tertentu (Walgito, 2003).
Struktur kognitif dalam setiap individu selalu ada keseimbangan antara
asimilasi dengan akomodasi. Keseimbangan ini dimaksudkan agar dapat
mendeteksi persamaan dan perbedaan yang terdapat pada stimulus – stimulus
yang dihadapi. Perkembangan kognitif pada dasarnya adalah perubahan dari
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keseimbangan yang telah dimiliki ke keseimbangan baru yang diperolehnya
(Suherman, 2003).
Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget (Suherman, 2003) mengemukakan
bahwa ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang
berkembang secara kronologis (menurut usia kalender) yaitu.
a. Tahap sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun.
Anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perbuatan
fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinat alat indra). Ia mulai
mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam simbol – simbol, misalnya
mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan.
b. Tahap pra operasi, dari sekitar unur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7
tahun.
Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit.
Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit
daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat obyek – obyek yang
kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula.
c. Tahap operasi konkrit, dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur
11 tahun.
Anak pada tahap ini baru mampu mengikat definisi yang telah ada dan
mengungkapkannya kembali, akan tetapi belum mampu untuk merumuskan
sendiri definisi – definisi tersebut secara tepat. Mereka belum mampu
menguasai simbol verbal dan ide – ide abstrak.
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d. Tahap operasi formal, dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya.
Anak pada tahap ini mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal –
hal yang abstrak. Anak pada operasi formal tidak lagi berhubungan dengan
ada tidaknya benda – benda konkrit, tetapi berhubungan dengan tipe berpikir.
Apakah situasinya disertai oleh benda – benda konkrit atau tidak, bagi anak
pada tahap berpikir formal tidak menjadi masalah.
Teori Piaget mendukung penelitian ini terkait dengan langkah pendekatan
saintifik. Menalar adalah salah satu langkah pendekatan saintifik, ini sesuai
dengan tahap perkembangan kognitif yang keempat yaitu tahap operasi formal.
Pada tahap ini, anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan
hal – hal abstrak. Selain itu tahap operasi formal anak – anaknya dari sekitar umur
11 tahun dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan populasi yang menjadi objek
penelitian yaitu siswa SMP kelas 7 dimana umur mereka sekitar 12 tahun.
2.1.1.4

Teori Dienes
Teori belajar Dienes menekankan pada tahapan permainan yang

berarti pembelajaran diarahkan pada proses yang melibatkan anak didik
dalam belajar. Hal ini berarti proses pembelajaran dapat membangkitkan dan
membuat anak didik senang dalam belajar (Somakim, 2010).
Sistem pembelajaran matematika dari Dienes menitik beratkan kepada
memanipulasi benda konkrit dan permainan. Apabila banyak bentuk – bentuk
yang berlainan diberikan dalam konsep – konsep tertentu, akan makin jelas
konsep yang dipahami siswa.
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Perkembangan konsep matematika menurut Dienes dapat dicapai melalui
pola berkelanjutan, yaitu adanya rangkaian kegiatan belajar dari konkret ke
simbolik (Saad & Ghani, 2010). Tahap belajar adalah interaksi yang
direncanakan antara segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif, yang
dilakukan melalui media matematika yang didesain secara khusus. Objek –
objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting
dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik.
Dienes (Wassahua, 2014) berpendapat bahwa ada 6 tahap dalam belajar
dan mengajarkan konsep matematika. Tahap – tahap itu adalah
1. Permainan Bebas (Free Play)
Menurut Post dan Reys tahap pertama ini, anak diberi kebebasan untuk
berinteraksi dengan lingkungan. Kebebasan dalam arti, kegiatan pembelajaran
tahap awal dilakukan dengan memberi keleluasaan pada siswa mengenal,
memperhatikan, mengidentifikasi segala bentuk permainan atau benda-benda
konkrit yang disediakan dalam pembelajaran.
2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games)
Tahap kedua belajar dengan pendekatan teori dienes ini, siswa dipandu
untuk membangun struktur abstrak dalam bentuk permainan dalam hal
ini pendekatan permainan dilakukan dengan menggunakan cara yang sama
sebagaimana siswa bermain dengan alat bermain mereka. Sebagaimana
sebuah permainan, maka pada tahap ini diberikan aturan sebelum dimulai
dan beberapa kriteria yang harus dicapai sehingga dapat dikategorikan
tujuan permainan tersebut tercapai. Dienes mengarahkan di dalam tahap
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ini harus dapat menyenangkan siswa agar dalam
pembelajaran, siswa

dengan

mudah

dapat

menjalankan

aktivitas

membentuk pengalaman

pengetahuan.
3. Penelaahan Kesamaan Sifat ( Searching for Communalities)
Setelah melewati tahap free play dan games tahap belajar selanjutnya
adalah guru mengarahkan siswa dalam mencari kesamaan sifat dari
berbagai benda konkrit atau permainan dalam pembelajaran. Tahap ini juga
dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mencari isomorfisme. Artinya, di
dalam permainan yang menyajikan berbagai bentuk benda konkrit dan
permainan, kegiatan siswa diarahkan untuk membandingkan berbagai hasil
yang

dapat

diperoleh.

Dienes

menjelaskan

bahwa

proses abstraksi

matematika terjadi setelah siswa menjalankan aktivitas bermain.
4. Representasi (Representation)
Post dan Reys menyatakan bahwa representasi merupakan tahap keempat
pembelajaran dengan teori Dienes yang memberi kebebasan pada siswa
untuk mengekspresikan suatu metode atau cara untuk mewakili

semua

aktivitas games yang memiliki kesamaan struktur. Kebebasan berekspresi
siswa dapat diwujudkan dalam bentuk visual maupun audio. Bentuk
representasi visual misalkan adalah gambar, bilangan atau angka, grafik.
Istilah
diperoleh

representasi
dari

dijelaskan oleh Dienes adalah representasi

yang

aktivitas konkrit atau permainan merupakan bagian dari

penggambaran yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada pengertian
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struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang
sedang dipelajari.
5. Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization)
Setelah tahap representasi, tahap belajar yang diikuti siswa berikutnya adalah
mengubah bentuk representasi dalam suatu simbol – simbol. Tahap ini
dikarakterisikkan sebagai penyelidikan dari sifat – sifat yang diidentifikasi
pada

tahap

4.

membutuhkan

Simbolisasi

termasuk

tahap

belajar

konsep

yang

kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-

konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan
verbal.
6. Permainan dengan formalisasi (Formalization)
Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini
sifat dari sistem siap untuk diidentifikasi melalui proses belajar

untuk

menghasilkan suatu teorema (pernyataan kesimpulan logis) pada sistem dari
suatu aksioma (aturan game atau kebenaran yang jelas). Sebagai tahap
akhir dalam pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami

konsep

matematika yang bersifat abstrak dari aktivitas menyenangkan dalam
bentuk permainan atau disajikan semula dari benda – benda konkrit yang
dikenal mereka.
Teori Dienes sangat mendukung penelitian ini karena berdasarkan tahap –
tahap belajar yang dikemukakan di atas, tahap permainan dengan simbolisasi
merupakan tahapan yang sesuai dengan permainan sirkuit matematika. Hal ini
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dikarenakan

pada

komponen

sirkuit

matematika mengandung rumusan

representasi konsep keliling dan luas bangun datar (segitiga dan segiempat).
2.1.2 Pembelajaran Matematika
Menurut Briggs, pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa (events)
yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu
memperoleh kemudahan (Rifa’i & Anni, 2012). Seperangkat peristiwa itu
membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik
melakukan self instruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal,
yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik.
Sedangkan menurut Gagne (Rifa’i & Anni, 2012), menyatakan bahwa
pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang
dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini
dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Belajar merupakan suatu proses yang bersifat internal dan unik untuk tiap
individu peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang
bersifat eksternal dan sengaja direncanakan. Belajar dan pembelajaran menjadi
kegiatan utama di sekolah. Belajar dan pembelajaran dalam arti sempit adalah
suatu aktivitas dimana guru dan peserta didik dapat saling berinteraksi. Selama
proses pembelajaran, terjadi komunikasi dua arah, antara guru dengan peserta
didiknya. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, diharapkan dapat
menjadikan mereka aktif sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang
kondusif.
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NCTM (2000) menetapkan lima standar kemampuan matematis yang
harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem
solving),

kemampuan komunikasi

(communication),

kemampuan koneksi

(connection), kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi
(representation). Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah supaya siswa
memiliki kemampuan representasi. Kemampuan representasi ini yang akan diukur
dalam penelitian ini. Representasi matematik ini merupakan salah satu proses
untuk mempermudah menyelesaikan suatu permasalahan.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembelajaran, pada hakikatnya
pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan
untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan siswa melaksanakan
kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar
matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa
untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika.
Secara khusus pembelajaran matematika dalam penelitian ini adalah
pembelajaran geometri pada materi segiempat. Tiga unsur utama pembelajaran
geometri menurut Van Hiele, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003) yaitu
waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Maka dari itu,
guru mata pelajaran matematika harus mampu memilih model, metode dan
strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
2.1.3 Model Discovery Learning
Alfieri et al. (Waterman, 2013) mendefinisikan bahwa “discovery learning
sebagai teori konstruktivis berbasis inquiry di mana individu menarik pengalaman
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masa lalu mereka dan pengetahuan yang ada untuk mengeksplorasi dan
memahami konsep – konsep.” Sedangkan menurut Kemendikbud (2013),
discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses
pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran
dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Menurut
Sardiman (Kemendikbud, 2013) menyatakan bahwa pengaplikasian model
discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru
harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai
dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang
teacher oriented menjadi student oriented.
Menurut

Syah

(Hosnan, 2014)

dalam

mengaplikasikan

metode

Discovery Learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan
dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut.
1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)
Pertama – tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi
generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat
memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca
buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan
masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi
interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam
mengeksplorasi bahan.
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2. Problem Statement (Pernyataan/ Identifikasi Masalah)
Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda –
agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran,
satunya

dipilih

dan

dirumuskan

dalam

bentuk

kemudian

hipotesis

sementara atas pertanyaan masalah), sedangkan menurut

salah

(jawaban

permasalahan

yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan,
atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas
pertanyaan yang diajukan. Memberikan

kesempatan

siswa

untuk

mengidentifikasi dan menganalisis permasasalahan yang mereka hadapi,
merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka
terbiasa untuk menemukan suatu masalah.
3. Data Collection (Pengumpulan Data)
Menurut Syah, ketika

eksplorasi

berlangsung

guru

juga

memberi

kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak –
banyaknya

yang

relevan

untuk

membuktikan

benar

atau tidaknya

hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau
membuktikan benar tidaknya hipotesis. Anak didik diberi kesempatan untuk
mengumpulkan

(collection)

berbagai informasi yang relevan, membaca

literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji
coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa
belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan
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permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa
menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
4. Data Processing (Pengolahan Data)
Menurut Syah pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan
informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara,
observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan,
wawancara,

observasi,

dan

sebagainya,

semuanya diolah, diacak,

diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu
serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan generalisasi
tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif
jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.
5. Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan
temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification
menurut Bruner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik
dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh –
contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan
dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah
dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak,
apakah terbukti atau tidak.
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6. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)
Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah
kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua
kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.
Berdasarkan
mendasari

hasil

verifikasi

generalisasi.

memperhatikan

proses

maka

Setelah

dirumuskan

menarik

generalisasi

prinsip-prinsip

kesimpulan

yang

yang

siswa harus

menekankan

pentingnya

penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip – prinsip yang
luas

yang

mendasari

pengalaman

seseorang, serta pentingnya proses

pengaturan dan generalisasi dari pengalaman – pengalaman itu.
Pembelajaran dengan model discovery learning, siswa diharapkan dapat
merancang percobaan mereka sendiri, menciptakan strategi mereka sendiri untuk
memecahkan masalah, atau menjawab serangkaian pertanyaan membimbing
(Waterman, 2013). Bonwell (Castronova, 2010) menyatakan bahwa “fokus dalam
discovery

learning

adalah

belajar

bagaimana

menganalisis

dan

menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari bukan
hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal.” Pada akhirnya yang
menjadi tujuan dalam metode

discovery learning menurut Bruner adalah

hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi
seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau ahli matematika
(Hosnan, 2014).

Melalui kegiatan

tersebut

siswa

akan

menguasainya,

menerapkan, serta menemukan hal – hal yang bermanfaat bagi dirinya.
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Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery sebagai metode
mengajar ialah bahwa sesudah tingkat – tingkat inisial (pemulaan) mengajar,
bimbingan guru hendaklah lebih berkurang dari pada metode – metode mengajar
lainnya (Kemendikbud, 2013). Hal ini tak berarti bahwa guru menghentikan
untuk memberikan suatu bimbingan setelah problema disajikan kepada
pelajar. Akan tetapi

bimbingan

yang diberikan tidak hanya dikurangi

direktifnya melainkan pelajar diberi responsibilitas yang lebih besar untuk belajar
sendiri.
2.1.4 Pendekatan Saintifik
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif
mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan – tahapan mengamati
(untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan
(dan merumuskan hipotesis), mengumpulkan data/informasi dengan berbagai
teknik, mengolah/menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan dan
mengkomunikasikan kesimpulan (Kemendikbud, 2013). Langkah – langkah
tersebut dapat dilanjutkan dengan mencipta.
Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada
peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan
pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak
bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi
pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik
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dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya
diberi tahu (Hosnan, 2014).
Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada
keunggulan pendekatan tersebut. Pembelajaran dengan metode saintifik di
antaranya bertujuan untuk:
1. meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa,
2. membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara
sistematik,
3. memperoleh hasil belajar yang tinggi,
4. melatih siswa dalam mengomunikasikan ide – ide, khususnya dalam menulis
karya ilmiah, serta
5. mengembangkan karakter siswa (Kemendikbud, 2013).
Bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik sebagai
berikut (Hosnan, 2014).
1. Mengamati (Observing)
Pada tahap mengamati, siswa mengamati objek langsung yang akan dipelajari
sehingga siswa mendapatkan fakta berbentuk data objektif yang kemudian
dianalisi sesuai tingkat perkembangan siswa. Kegiatan belajarnya adalah
membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Dalam hal
ini guru menyajikan perangkat pembelajaran berupa media pembelajaran
(video, gambar, miniatur, tayangan, atau objek asli).
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2. Menanya (Questioning)
Langkah kedua ini kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang
informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Guru perlu
membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan
tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai pada yang abstrak
berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak.
Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.
3. Mengumpulkan Infomasi (Data)
Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari
berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca buku
ynge lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau
bahkan melakukan eksperimen.
4. Mengasosiasikan/Menalar (Associating)
Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta – fakta
empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa
pengetahuan.

Associating/

mengasosiasi/

manalar

dalam

kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a
tahun 2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik
terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini
dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi
lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut.

39

5. Mengkomunikasikan
Pada langkah ini, peserta didik diharapkan sudah dapat mempresentasikan
hasil temuannya untuk kemudian ditampilkan di depan khalayak ramai
sehingga rasa berani dan percaya dirinya dapat lebih terasah. Kegiatan
mengkomunikasikan dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik
mengetahui apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang
harus diperbaiki. Peserta didik dalam mengomunikasikan dapat dilakukan
melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam mencari
informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola.
Pada Tabel 2.1 akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara langkah
pembelajaran dengan kegiatan belajar (Hosnan, 2014).
Tabel 2.1
Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar
Langkah Kegiatan
Pembelajaran
Mengamati
Menanya

Mengumpulkan Informasi

Mengasosiasikan

Aktivitas Belajar
Membaca, mendengar, menyimak, melihat
(tanpa atau dengan alat)
Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang
tidak dipahami dari apa yang diamati atau
pertanyaan untuk mendapatkan informasi
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai
dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang
bersifat hipotetik)
- Melakukan eksperimen
- Membaca sumber lain selain buku teks
- Mengamati objek/kejadian/aktivitas
- Wawancara dengan narasumber
- Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan
baik
terbatas
dari
hasil
kegiatan
mengumpulkan/eksperimen maupun hasil
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Lanjutan Tabel 2.1
dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi.
- Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari
yang bersifat menambah keluasan dan
kedalaman
sampai
pada
pengolahan
informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai pada yang bertentangan.
Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis,
atau media lainnya.

Mengomunikasikan

Hasil yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik berupa
konsep, hukum, atau prinsip yang dikonstruk oleh siswa dengan bantuan guru.
Pada kondisi tertentu, data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tidak
mungkin diperoleh secara langsung oleh siswa karena kadang – kadang data
tersebut perlu dikumpulkan dalam waktu yang lama. Guru dapat memberikan
data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis oleh siswa.
2.1.5 Discovery Learning dengan Pendekatan Saintifik
Pendekatan

saintifik

dapat

diintegrasikan

pada

penerapan

model

pembelajaran discovery learning, yaitu dalam Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Integrasi Pendekatan Saintifik pada Langkah – langkah Model
Discovery Learning
No

Fase Discovery
Learning

1

Pemberian
Rangsangan

Kegiatan Pembelajaran

Proses Belajar
Pendekatan
Saintifik
1. Siswa diberikan pengantar pentingnya Mengamati
bangun segiempat (belah ketupat,
layang – layang, trapesium) tentang
aplikasinya dalam kehidupan sehari –
hari menggunakan power point yang
dibimbing dengan pertanyaan –
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Lanjutan Tabel 2.2

2

Identifikasi
Masalah

3

Pengumpulan
Data

4

Pengolahan
Data

5

Pembuktian

6

Generalisasi

pertanyaan dari guru.
2. Siswa mengamati gambar bangun belah
ketupat, layang – layang, dan trapesium
yang telah dipotong menjadi tiga
bagian
segitiga
dan
mengidentifikasinya dengan bimbingan
guru
3. Siswa dikelompokkan menjadi delapan
kelompok, sehingga tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa.
4. Siswa dibagikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) dan alat peraga.
5. Siswa berdiskusi untuk mengumpulkan
data sebanyak – banyaknya sebagai
bahan menganalisis dalam rangka
menjawab hipotesis (pertanyaan) yang
ada pada LKS.
6. Siswa bertanya apabila ada hal yang
belum jelas dan guru membimbingnya.
7. Siswa mengolah data berdasarkan
langkah – langkah pada LKS dengan
memperhatikan hipotesis yang dibuat
diawal.
8. Siswa melakukan pembuktian untuk
rumus luas sesuai dengan langkah –
langkah pada LKS.
9. Siswa menyimpulkan kegiatan pada
LKS yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua
kejadian atau masalah yang sama.
10. Siswa mengerjakan permasalahan yang
ada pada LKS.
11. Beberapa kelompok menyampaikan
hasil diskusi di depan kelas.
12. Siswa dalam kelompok lain bertanya
atau pun menanggapi hasil diskusi.
13. Guru sebagai fasilitator apabila ada hal
yang dibingungkan.

Mengamati
Menalar

Mencoba,
Menalar

Menanya
Menalar,
Mencoba

Mencoba

Menalar

Mengkomunika
sikan
Menanya
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Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pada fase I Pemberian Rangsangan siswa
mengamati gambar aplikasi bangun segiempat (belah ketupat, layang – layang,
trapesium) dalam kehidupan sehari – hari. Guru memimbing siswa dengan
pertanyaan – pertanyaan yang mengarah pada konsep materi. Kemudian fase II
Identifikasi Masalah, siswa mengamati gambar bangun belah ketupat, layang –
layang, dan trapesium yang telah dipotong menjadi tiga bagian segitiga dan
mengidentifikasinya dengan bimbingan guru yang memberikan pertanyaan –
pertanyaan. Ketika siswa mengidentifikasi gambar yang diamati, pada saat itulah
siswa juga menalar untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru.
Pada fase III Pengumpulan Data, siswa berdiskusi mengumpulkan data sebagai
bahan menganalisis dalam rangka menjawab pertanyaan yang ada pada Lembar
Kerja Siswa (LKS). Siswa melakukan eksperimen untuk mengumpulkan data
dengan alat peraga yang telah disediakan dan lagkah yang tercantum pada LKS.
Ketika siswa melakukan eksperimen, mereka akan mencoba sesuai dengan
langkah – langkah eksperimen dan menalar bagaimana cara melakukannya.
Apabila siswa mengalami kesulitan, maka siswa akan bertanya kepada guru.
Proses menanya pun terjadi.
Selanjutnya fase IV Pengolahan Data siswa mengolah data berdasarkan
data yang telah dikumpulkan dan langkah – langkah pada LKS. Pada fase ini
siswa akan menalar untuk menghubungkan data yang telah diperoleh dengan
pertanyaan yang disajikan. ketika siswa mengolah data saat itulah siswa mencoba
untuk menemukan konsep dari materi yang diajarkan. Pada fase V Pembuktian,
siswa melakukan pembuktian untuk rumus luas sesuai dengan langkah – langkah
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pada LKS. Saat itu siswa akan mencoba membuktikan bahwa konsep yang telah
ditemukan benar. Kemudian fase VI Generalisasi, siswa menyimpulkan kegiatan
pada LKS yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian
atau masalah yang sama. Kesimpulan ini akan didapat ketika siswa melakukan
penalaran dari hasil kegiatan sebelumnya. Siswa akan mengkomunikasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
2.1.6 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Pembelajaran tipe STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang paling
sederhana. Selain itu, dapat digunakan untuk memberikan pemahaman konsep
materi yang sulit kepada siswa dimana materi tersebut telah dipersiapkan oleh
guru melalui lembar kerja atau perangkat pembelajaran yang lain. Pembelajaran
kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk (Widyantini, 2008). Sintaks
STAD sama dengan sintaks pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada Tabel 2.3
berikut.
Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Langkah
Langkah 1

Langkah 2
Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Indikator
Menyampaikan
tujuan
dan
memotivasi siswa
Menyajikan
informasi
Mengorganisasikan
siswa
ke
dalam
kelompok
–
kelompok belajar
Membimbing
kelompok belajar
Evaluasi

Tingkah Laku Guru
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan mengomunikasikan kompetensi dasar
yang akan dicapai serta memotivasi siswa
Guru menyajikan informasi kepada siswa
Guru menginformasikan pengelompokkan
siswa

Guru memotivasi serta memfasilitasi kerja
siswa untuk materi pembelajaran dalam
kelompok – kelompk belajar
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi
pembelajaran
yang
telah
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Lanjutan Tabel 2.3

Langkah 6

Memberikan
Penghargaan

dilaksanakan
Guru memberi penghargaan hasil belajar
individual dan kelompok

2.1.7 Mathematics Circuit
Mathematics Circuit (Sirkuit Matematika) merupakan media permainan
edukatif, produktif, dan menyenangkan.

Media

ini

merupakan

hasil

pengembangan dari permainan ular tangga yang dikembangkan oleh Yusuf dan
Auliya (2009). Menurut Yusuf dan Auliya (Damayanti & Sukestiyarno, 2014)
sirkuit matematika dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik sehingga muatan
kognitif yang ada dalam pembelajaran semakin cepat diserap. Selain aspek
kognitif, muatan afektif dan psikomotorik juga meningkat. Aspek afektif dapat
terjadi akibat interaksi antar peserta didik dalam bersaing menjadi yang
terbaik. Mereka saling mengoreksi, mengingatkan, berdiskusi, bermain dengan
jujur, dan saling menghormati satu sama lain ketika mendapat giliran bermain,
seakan – akan tutor sebaya terbentuk secara otomatis tanpa dipandu dan
diperintah oleh guru. Sementara itu, aspek psikomotorik dapat diperlihatkan dari
keaktifan peserta didik dalam bertanya, bermain, dan berdiskusi.
Aturan permainan mathematics circuit hampir mirip dengan ular tangga
dengan beberapa modifikasi untuk menyisipkan muatan pembelajaran. Dadu
yang dipakai tidak berisi titik yang menunjukkan angka, tetapi berisi rumus
luas. Sedangkan papan permainannya terdapat gambar bangun datar disetiap
kotak. Jika peserta didik mendapat rumus yang muncul pada pelemparan,
peserta didik tersebut harus menjalankan bidaknya pada bangun datar pada
kotak permainan yang mempunyai rumus luas yang sesuai. Setelah itu, siswa
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mengerjakan soal yang ada pada kotak permainan sesuai dengan berhentinya
motor yang berjalan sesuai munculnya dadu dan mengikuti bidak yang telah
disediakan. Siswa melakukannya secara bergiliran sampai semua soal dikerjakan.
2.1.8 Kemampuan Representasi Matematik
NCTM

(2000) menyatakan bahwa representasi merupakan cara yang

digunakan seseorang untuk

mengomunikasikan

jawaban

atau

gagasan

matematik yang bersangkutan. Secara tidak langsung hal ini mengindikasikan
bahwa proses pembelajaran yang menekankan pada kemampuan representasi akan
melatih siswa dalam komunikasi matematik.
Sebagai salah satu standar proses maka NCTM (2000) menetapkan standar
representasi yang diharapkan dapat dikuasai siswa selama pembelajaran di
sekolah yaitu:
1. membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat atau
merekam, dan mengkomunikasikan ide – ide matematika;
2. memilih,

menerapkan,

dan

melakukan

translasi

antar

representasi

matematis untuk memecahkan masalah;
3. menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan
fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika.
Representasi matematik yang dimunculkan oleh siswa merupakan
ungkapan – ungkapan dari gagasan – gagasan atau ide matematika yang
ditampilkan siswa dalam upayanya untuk memahami suatu konsep matematika
ataupun dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang
sedang dihadapinya (Hutagaol, 2013). Istilah representasi menunjuk pada proses
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ataupun hasil (produk) dalam tindakan – tindakan yang dilakukan untuk
menangkap suatu konsep hubungan matematis di dalam suatu bentuk matematika
itu sendiri.
Hiebert dan Carpenter (Sabirin, 2014) mengemukakan bahwa pada
dasarnya representasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni representasi
internal dan representasi eksternal. Pada intinya representasi internal sangat
berkaitan dengan proses mendapatkan kembali pengetahuan yang telah diperoleh
dan disimpan dalam ingatan serta relevan dengan kebutuhan untuk digunakan
ketika diperlukan. Proses ini tidak bisa diamati secara kasat mata dan tidak dapat
dinilai secara langsung karena merupakan aktifitas dalam pikiran seseorang.
Sedangkan representasi eksternal adalah hasil perwujudan dalam menggambarkan
apapun yang dipikirkan siswa secara internal. Cai, Lane, dan Jacabcsin (Sabirin,
2014) menyatakan bahwa ragam representasi yang

sering digunakan dalam

mengomunikasikan matematika antara lain: tabel, gambar, grafik, pernyataan
matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi semuanya.
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa interaksi antara
representasi internal dan eksternal terjadi secara timbal balik ketika seseorang
mempelajari matematika. Jika siswa memiliki kemampuan representasi maka
mereka telah mempunyai alat – alat dalam meningkatkan keterampilan
komunikasi matematikanya yang akan berpegaruh terhadap peningkatan
pemahaman matematikanya. Semakin tinggi kemampuan representasi matematik
seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan komunikasi dan
pemahaman matematikanya.
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Beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh guru atau siswa
sebagai hasil pembelajaran yang melibatkan representasi matematik sebagai
berikut.
1. Pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan suatu
konteks yang kaya untuk pembelajaran guru.
2. Meningkatkan pemahaman siswa.
3. Menjadikan representasi sebagai alat konseptual.
4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi
matematik dengan koneksi sebagai alat pemecahan masalah.
5. Menghindarkan atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi (Jaenudin,
2009) .
Menurut Shirley (Zhe, 2012) bentuk representasi matematika dibagi
menjadi lima yaitu representasi numerik, representasi grafis, representasi verbal,
representasi simbolik, representasi ganda. Representasi numerik berfokus pada
nilai – nilai numerik tertentu dalam berbagai format, seperti desimal, pecahan,
atau persen; atau daftar numerik, seperti daftar nomor muncul sebagai hasil dari
probabilitas. Representasi grafis berisi enam representasi visual yang berbeda,
bergambar, model, grafik horisontal, grafik vertikal, grafik, dan koordinat grafik.
Pada representasi grafis dapat menggunakan benda – benda dunia nyata seperti
mainan dan cangkir. Representasi verbal memerlukan penggunaan bahasa tulis
untuk memahami, menjelaskan, menganalisis, menjelaskan, atau merenungkan
numerik, aljabar, atau representasi grafis yang tidak termasuk frasa singkat seperti
petunjuk untuk memecahkan masalah. Representasi simbolik berfokus pada notasi
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simbolik dan mencakup penggunaan variabel dan formula. Lima representasi
simbolik yaitu persamaan, ekspresi, persamaan aljabar, ekspresi aljabar, dan
formula. Representasi ganda berisi dua dari representasi kategori yang tercantum
di atas dan tujuh kombinasi yang berbeda dari bentuk representasi matematik di
atas.
Mudzakir

(Jaenudin, 2009) dalam

penelitiannya

mengelompokkan

representasi matematik kedalam tiga bentuk utama, yaitu :
1. Representasi visual berupa diagram, grafik atau tabel, dan gambar.
2. Persamaan atau ekspresi matematika.
3. Kata – kata atau teks tertulis.
Mengembangkan representasi matematika perlu diperhatikan indikator –
indikator untuk tercapainya peningkatan representasi matematik. Pada Tabel 2.4
di bawah ini dijelaskan beberapa indikator dari representasi matematik
(Jaenudin,2009) .
Tabel 2.4 Bentuk – Bentuk Indikator Representasi Matematik
Representasi
Bentuk – Bentuk Indikator
1. Representasi Visual,
berupa
a. Diagram, grafik, - Menyajikan kembali data atau informasi
atau tabel
dari suatu representasi ke representasi
diagram, grafik, atau tabel.
- Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah
b. Gambar
- Membuat gambar pola geometri
- Membuat gambar bangun geometri untuk
memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya
2. Persamaan
atau - Membuat persamaan atau model
Ekspresi Matematik
matematika dari representasi lain yang
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Lanjutan Tabel 2.4
diberikan
- Penyelesaian masalah yang melibatkan
ekspresi matematik
3. Kata – Kata atau - Membuat situasi masalah berdasarkan
Teks Tertulis
data – data atau representasi yang
diberikan.
- Menuliskan interpretasi dari suatu
representasi
- Menuliskan
langkah
–
langkah
penyelesaian masalah matematis dengan
kata – kata.
- Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu
representasi yang disajikan.
- Menjawab soal dengan menggunakan
kata – kata atau teks tertulis.

Indikator – indikator representasi pada Tabel 2.4 memiliki hubungan
saling bebas. Tiap representasi yang diuji, yaitu representasi visual, persamaan
atau ekspresi matematik, kata – kata atau tulisan tidak bersyarat satu sama
lainnya, akan tetapi sangat mungkin adanya irisan diantara jenis representasi
tersebut.
Indikator yang akan digunakan sebagai pedoman penilaian ini adalah
membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya, membuat persamaan atau model matematika dari representasi
lain yang diberikan, menuliskan interpretasi dari suatu representasi, menuliskan
langkah – langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata – kata, dan
menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. Indikator –
indikator representasi ini sesuai dengan materi yang akan diteliti yaitu tentang
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segiempat. Materi yang diambil khusus pada keliling dan luas bangun belah
ketupat, layang – layang, dan trapesium.
2.1.9 Keterampilan Proses
Keterampilan proses atau dalam bahasa inggris diartikan process skill,
yang menurut Collete & Chiapetta (Susilowati, 2013: 98) bahwa keterampilan
proses

merupakan

kemampuan

seseorang

dalam

menkonstruksi

ilmu,

mengemukakan ide, dan mengkomunikasikan informasi. Menurut Hatlen (Akbar
& Rustaman, 2011: 28), keterampilan proses adalah proses kegiatan – kegiatan
atau berbagai aktivitas siswa yang dilakukan dalam belajar untuk mencapai tujuan
tertentu, dan seluruh kegiatan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah – pisah.
Keterampilan – keterampilan dasar menurut Setiawan, C (Supadmiyati,
2013) terdiri dari keterampilan mengobservasi, menghitung, mengukur,
mengklasifikasi,

mencari

hubungan

ruang

waktu,

membuat

hipotesis,

merencanakan penelitian atau eksperimen, mengendalikan verbal, menafsirkan
data,

membuat

kesimpulan

sementara,

memprediksikan,

menerapkan,

mengkomunikasikan. Pada penelitian ini tidak semua keterampilan dasar tersebut
akan diamati. Keterampilan – keterampilan yang akan diamati adalah
keterampilan mengobservasi, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, membuat
hipotesis, merencanakan eksperimen, menafsirkan data, membuat kesimpulan
sementara, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Indikator tiap keterampilan
yang diamati dapat dilihat pada Lampiran 43.
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2.1.10 Kemandirian Belajar
Kemandirian berasal dari kata mandiri. Menurut Haryono (2005) mandiri
mengandung arti yang tidak bergantung pada orang lain, bebas dapat melakukan
sendiri. Hal yang terpenting dalam proses belajar mandiri ialah meningkatkan
kemampuan dan kererampilan siswa dalam proses belajar tanpa bantuan orang
lain, sehingga pada akhirnya siswa tidak tergantung pada guru, teman atau orang
lain dalam belajar.
Steinberg

(Bey & Narfin, 2013)

menyatakan

bahwa

siswa

yang

memperoleh kemandirian merupakan siswa yang dapat memiliki kemampuan
untuk

mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab, meskipun tidak ada

pengawasan dari orang tua maupun guru dalam aktifitas belajar demi
mendapatkan nilai dan prestasi yang memuaskan bagi diri dan orang tua.
Sering kali orang mengasumsikan bahwa mandiri dalam belajar berarti
siswa bekerja sendiri. Broadly et al. (Listyani et al) mengatakan bahwa belajar
sendiri tidak secara otomatis mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa.
Belajar mandiri siswa boleh bertanya, berdiskusi, atau minta penjelasan dari
orang lain. Siswa harus mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri, serta mampu
bekerja sendiri dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya.
Kozma, Belle, William (Haryono, 2005) mendefinisikan belajar mandiri
sebagai usaha individu siswa yang bersifat otonomis untuk mencapai kompetensi
tertentu. Apabila siswa memiliki sikap mandiri, maka kegiatan belajar mereka
bertumpu pada aktifitas dan tanggung jawab siswa, tidak bergantung dengan
orang lain.
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Gunarhadi (Bey & Narfin, 2013) kemandirian belajar akan tercapai
apabila

seorang

anak dapat

memiliki

keberhasilan – keberhasilan

yang

diperolehnya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian seorang anak, maka
hal

yang

perlu

dibiasakan adalah: 1) dorongan untuk berbuat baik, 2)

menghargai setiap usaha dan hasil apapun yang dia raih, 3) peduli terhadap
kekurangan dan kebutuhan anak, 4) memberikan latihan untuk memecahkan
masalah, dan 5) memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan
sendiri.
Aspek – aspek kemandirian:
1. Ketidak tergantungan dengan orang lain
2. Memiliki kepercayaan diri
3. Berperilaku disiplin
4. Memiliki rasa tanggung jawab
5. Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri
6. Melakukan kontrol diri
(Hidayati & Listyani, 2010)
Indikator – indikator tiap aspek dapat dilihat pada Lampiran 41.
2.1.11 Segiempat
Materi bangun ruang dipelajari oleh siswa kelas VII semester genap.
Standar Kompetensi untuk materi segitiga dan segiempat adalah memahami
konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya (Depdiknas 2006).
Kompetensi dasar pada materi segitiga dan segiempat antara lain mengidentifikasi
sifat – sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya; mengidentifikasi sifat – sifat
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persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang –
layang; menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah; melukis segitiga, garis tinggi, garis
bagi, garis berat, dan garis sumbu (Depdiknas 2006). Namun, yang menjadi fokus
dalam penelitian ini hanya kompetensi dasar menghitung keliling dan luas bangun
segiempat (belah ketupat, layang – layang, trapesium) serta menggunakannya
dalam pemecahan masalah.

2.2 Penelitian yang Relevan
Beberapa hasil penelian yang telah dilakukan yang terkait dengan
penelitian ini adalah:
1. Pratiwi (2014) dalam penelitiannya terhadap siswa kelas X SMA Negeri 7
Pontianak menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model Discovery
Learning dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar
keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis antara siswa yang
diajar menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik
dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning
dengan pendekatan saintifik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan
U -Mann Whitney pada taraf nyata = 5%. Hasil uji U-Man Whitney
dengan taraf nyata

= 5% terhadap nilai pretest pada kelas eksperimen dan

kontrol diperoleh nilai sama yaitu Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,0080
dengan

Ha

diterima. Pembelajaran

dengan

model discovery learning

dengan pendekatan saintifik memberikan peningkatan hasil belajar dengan

54

effect size sebesar 0,78 (tergolong sedang) pada materi larutan elektrolit dan
non elektrolit.
2.

Effendi (2012) dalam penelitiannya terhadap siswa salah satu SMP Negeri
Bandung kelas VIII menunjukkan bahwa model pembelajaran matematika
dengan metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan
representasi dan pemecahan masalah matematis siswa.
Berdasarkan hasil penelitian Effendi dapat disimpulkan bahwa:
a. Secara

keseluruhan

peningkatan kemampuan

representasi

dan

pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran
dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada pembelajaran
konvensional.
b. Peningkatan

kemampuan

representasi dan

pemecahan

masalah

matematis siswa berbeda signifikan antar kemampuan awal matematis.
c. Terdapat

interaksi

yang signifikan antara faktor pembelajaran dan

kemampuan awal matematis terhadap kemampuan representasi dan
pemecahan masalah matematis.
3.

Damayanti dan Sukestiyarno (2014) dalam penelitiannya terhadap kelas VIII
C SMP N 1 Pecangaan menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan
Brain – Based Learning berbantuan Sirkuit Matematika dapat meningkatkan
karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembelajaran tersebut dapat
mengembangkan karakter jujur peserta didik. Peningkatan

keterampilan

pemecahan masalah dapat dilakukan melalui pembelajaran pendekatan BBL
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berbantuan

Sirkuit

Matematika.

Hal

tersebut

dilaksanakan

dengan

memberi peserta didik latihan soal pemecahan masalah yang cukup dari
segi kualitas dan kuantitas. Latihan yang diberikan terdiri dari dua tahapan,
yaitu latihan dengan bantuan dan latihan secara mandiri. Latihan dilakukan
dalam suasana

pembelajaran

yang

menantang,

bermakna,

dan

menyenangkan. Pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterampilan
pemecahan

masalah peserta didik. Kemampuan

pemecahan

masalah

matematika peserta didik yang diajar dengan tersebut dapat mencapai kriteria
ketuntasan minimal yang ditentukan.
4. Aryanti, dkk (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa tingkat
kemampuan

atas

memiliki kemampuan

kemampuan

representasi

ikonik rendah

representai
dan

enaktif

kemampuan

tinggi,

representasi

simbolik sangat tinggi. Siswa tingkat kemampuan menengah memiliki
kemampuan representasi enaktif tinggi, kemampuan representasi ikonik
dan

simboliknya

sangat

rendah.

Siswa tingkat

kemampuan

bawah

memiliki kemampuan enaktif sedang, kemampuan ikonik dan simboliknya
sangat rendah. Kecenderungan representasi matematis ketiganya adalah
representasi enaktif. Persamaan penelitian Aryanti dengan penelitian ini
yaitu keduanya sama – sama membahas tentang kemampuan representasi
matematis untuk materi segiempat. Perbedaan kedua penelitian ini adalah
pada penelitian Aryanti, didasarkan pada pengelompokkan siswa menurut
tingkat kemampuan siswa, sementara penelitian ini tidak mengelompokkan
tingkat kemampuan siswa.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dikembangkan
penelitian eksperimen model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit terhadap kemampuan representasi
matematik siswa kelas VII SMP N 1 Mungkid pada materi segiempat (belah
ketupat, layang – layang, trapesium).

2.3 Kerangka Berpikir
Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 Mungkid didapatkan informasi
bahwa tingkat kemampuan representasi matematik siswa masih rendah. Padahal
kemampuan representasi matematik merupakan salah satu aspek yang harus
dicapai siswa dalam mempelajari matematika. Kemampuan representasi
matematik diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara
berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak
menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setiap siswa mempunyai
cara

yang

berbeda

untuk

mengkonstruksikan

pengetahuannya.

Sangat

memungkinkan bagi siswa untuk mencoba berbagai macam representasi dalam
memahami suatu konsep. Selain itu representasi juga berperan dalam proses
penyelesaian masalah matematis.
Selama ini siswa tidak pernah atau jarang diberikan kesempatan untuk
menghadirkan representasinya sendiri. Siswa cenderung meniru langkah guru
dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, kemampuan representasi matematik
siswa tidak berkembang. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya
kemampuan

representasi

matematik

mendapat

dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika.

perhatian

dan

penting
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Beberapa alasan yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan
representasi matematik siswa di antaranya adalah penerapan model pembelajaran
yang belum maksimal, hanya satu jenis representasi yang diajarkan, dan guru
kurang optimal dalam menjelaskan suatu materi. Oleh karena itu, siswa dalam
menyelesaikan suatu masalah representasi matematik masih kebingungan. Siswa
juga hanya menerima informasi dari guru, mereka tidak mencari tahu lebih
mendalam tentang materi yang diberikan. Berdasarkan hal ini, kemandirian
belajar siswa masih rendah. Selain itu, siswa masih kesulitan ketika siswa diminta
untuk mengamati suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari – hari.
Siswa memerlukan pancingan – pancingan dari guru untuk memahami masalah
yang disajikan. Hal ini terlihat bahwa keterampilan proses (keterampilan
mengamati dan mengaplikasikan materi) masih rendah.
Kemampuan representasi matematik merupakan komponen penting yang
harus dimiliki oleh seorang siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga
dengan memiliki kemampuan ini akan membantu siswa dalam memecahkan
masalah matematika, maupun masalah sehari – hari. Kemandirian dan
keterampilan proses juga penting untuk diperhatikan karena diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan representasi matematik. Salah satu cara meningkatkan
kemampuan representasi matematik, kemandirian belajar dan keterampilan proses
adalah dengan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit. Model pembelajaran discovery learning
merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan
kondisi belajar aktif bagi siswa.
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Apabila siswa dihadapkan pada suatu masalah, diharapkan siswa dapat
menyusun pengetahuan mereka sendiri, membuat siswa lebih mandiri, dan
meningkatkan rasa percaya diri siswa. Model discovery learning memberikan
kesempatan yang lebih luas pada siswa untuk mengembangkan kemampuan
representasi matematik. Hal ini dikarenakan dalam model discovery learning,
siswa sudah diajarkan memecahkan masalah langkah demi langkah sesuai dengan
sintaks discovery learning. Selain itu, kemandirian belajar siswa juga akan
terbentuk karena siswa sudah dibiasakan untuk menemukan sendiri konsep dari
suatu materi.
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik digunakan dalam memberi
stimulus kepada siswa pada awal pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk
menemukan konsep. Selain itu, pendekatan saintifik juga akan membiasakan
siswa bersikap kreatif, agar para siswa bisa menemukan sendiri berbagai hal
yang perlu dimengerti,
oleh

guru,

dan

selalu aktif dalam setiap pembelajaran yang dipimpin

dapat

menanggapi

atau

menyajikan hal – hal

yang

dibutuhkan untuk kepentingan penilaian. Pendekatan saintifik bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan intelektual khususnya kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa dan membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu
masalah secara sistematik.
Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik siswa karena
pendekatan ini akan membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah
secara sistematik. Hal ini dapat mendukung salah satu indikator dari bentuk
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representasi verbal yaitu menuliskan langkah – langkah penyelesaian masalah
matematis dengan kata – kata. Sehingga pendekatan saintifik dapat meningkatkan
kemampuan representasi matematik.
Pendekatan saintifik juga menekankan pada keterampilan proses. Hal ini
dapat terlihat dari langkah – langkah pada pendekatan saintifik yang sesuai
dengan indikator keterampilan proses. Misalnya pada langkah mengamati siswa
akan diarahkan untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap masalah
yang disajikan, sehingga keterampilan mengamati siswa akan terbetuk. Oleh
karena itu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan
keterampilan proses.
Pembelajaran

yang

di

dalamnya

terdapat

permainan

memberi

kesempatan siswa untuk menciptakan peta perseptual yang lebih kompleks. Selain
itu, siswa juga
mengubah

akan memiliki situasi yang

pandangan

menyenangkan sehingga dapat

siswa yang menganggap matematika itu sulit dan

menakutkan. Salah satu permainan yang dapat membuat pembelajaran lebih
bermakna dan

menyenangkan

Matematika). Sirkuit

Matematika

adalah

Mathematics Circuit (Sirkuit

merupakan media

permainan

edukatif,

produktif, dan menyenangkan. Media ini merupakan hasil pengembangan dari
permainan ular tangga yang di dalamnya disisipkan muatan pembelajaran.
Permainan ini dapat mengembangkan kemandirian siswa dikarenakan dalam
mengerjakan soal – soal, siswa tidak boleh bertanya kepada teman. Selain itu,
soalnya dibuat untuk mengukur kemampuan representasi matematik siswa.
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Pada penelitian ini diambil dua kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen
dan kelas yang lain sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan model
pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit dan kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan model
STAD. Sebelum memasuki materi pembelajaran, siswa diadakan pre test terlebih
dahulu untuk mengetahui kemampuan awal representasi matematik siswa.
Selama proses pembelajaran akan dilakukan observasi terhadap kegiatan
pembelajaran (keterampilan proses) yang berlangsung di kelas eksperimen,
setelah kegiatan pembelajaran dan observasi selesai dilakukan, masing – masing
kelompok sampel akan diberikan post test. Pada kelas eksperimen akan diberikan
angket kemandirian belajar siswa.
Berdasarkan tes yang dilakukan akan didapatkan nilai tes masing – masing
kelompok sampel, kemudian hasil tes kemampuan representasi matematik
siswa tersebut akan dianalisis ketuntasan belajarnya dan akan dibandingkan rata –
rata nilai tes untuk menentukan manakah yang lebih baik antara kemampuan
representasi matematik yang menggunakan model discovery leraning dengan
pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit dan kemampuan representasi
matematik yang menggunakan model STAD pada materi segiempat, dianalisis
pula apakah terdapat pengaruh antara kemandirian belajar dan keterampilan
proses matematik siswa dengan kemampuan representasi matematik siswa. Selain
itu akan dianalisis apakah terdapat peningkatan yang lebih baik kemampuan
representasi matematik siswa setelah adanya perlakuan.
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2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka
disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.
1. Kemampuan representasi matematik siswa yang menerima pembelajaran
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit mencapai ketuntasan belajar.
2. Kemampuan representasi matematik siswa yang menerima pembelajaran
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit lebih baik dari pada siswa yang menerima pembelajaran model STAD.
3. Terdapat pengaruh antara kemandirian belajar dan keterampilan proses
matematik siswa terhadap kemampuan representasi matematik yang menerima
model

discovery

learning

dengan

pendekatan

saintifik

berbantuan

mathematics circuit.
4. Terdapat peningkatan kemampuan representasi matematik siswa yang
menerima model discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit lebih baik dibanding dengan siswa yang menerima model
STAD.

BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian
eksperimen. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian eksperimen dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh
perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen True Experimental Design dengan
bentuk Pretest-Posttest Control Design. Terdapat dua kelompok dalam desain ini
yang masing – masing dipilih secara random. Kelompok pertama yang diberi
perlakuan pembelajaran dengan model discovery learning disebut kelas
eksperimen dan kelompok lain yang tidak diberi perlakuan (pembelajaran dengan
model STAD) disebut kelas kontrol.
Penelitian ini masing – masing kelompok diambil nilai pre test (T1 dan
T3) untuk mengetahui keadaan kemampuan awal matematika siswa antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda, pada
kedua kelas diberikan post test (T2 dan T4) dengan materi yang sama untuk
mengetahui kemampuan representasi matematik pada kedua kelas tersebut.
Adapun desain penelitian ini dibuat pada Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Desain Penelitian
Kelompok
Awal
Perlakuan
(pretest)
Eksperimen
T1
X
Kontrol
T3
Y
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Tes (posttest)
T2
T4
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Keterangan:
X
: Model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit.
Y
: Model pembelajaran STAD
T1 dan T3 : Kemampuan awal matematika siswa diambil dari hasil pre test
T2 dan T4 : Tes kemampuan representasi matematik materi luas dan keliling
segiempat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium) kelas VII.
Adapun langkah – langkah yang akan dilakukan peneliti pada saat
penelitian adalah sebagai berikut.
1) Menentukan populasi penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1
Mungkid.
2) Mengambil data nilai ulangan akhir semester gasal siswa kelas VII.
3) Menganalisis data awal yang telah diambil dengan melakukan uji normalitas,
uji homogenitas, dan uji Anava.
4) Mengambil secara acak sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba soal di luar sampel penelitian,
tetapi masih dalam populasi penelitian.
5) Menyusun kisi – kisi tes uji coba, indikator kemandirian belajar dan indikator
keterampilan proses siswa.
6) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi – kisi yang telah dibuat,
angket kemandirian belajar sesuai dan lembar pengamatan keterampilan
proses sesuai indikator yang telah dibuat..
7) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pre test dan post test pada kelas uji
coba (dua kelas).
8) Menganalisis data hasil tes uji coba instrumen untuk mengetahui validitas,
reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda tes.
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9) Memvalidasi

angket

kemandirian

belajar

dan

lembar

pengamatan

keterampilan proses kepada ahli (dosen pembimbing).
10) Menentukan soal – soal yang memenuhi syarat untuk menjadi soal pre test dan
post test berdasarkan analisis data hasil uji coba instrumen.
11) Menentukan pernyataan angket yang memenuhi syarat untuk menjadi angket
kemandirian belajar siswa berdasarkan validitas ahli (dosen pembimbing).
12) Menentukan indikator yang memenuhi syarat untuk menjadi pengamatan
keterampilan proses siswa berdasarkan validasi ahli (dosen pembimbing).
13) Menyusun RPP pada kelas eksperimen dengan model discovery learning
dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit dan RPP pada
kelas kontrol dengan model STAD.
14) Melaksanakan pre test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk
mengetahui kemampuan awal siswa tentang representasi matematik.
15) Menganalisis nilai pre test siswa.
16) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
17) Melakukan pengamatan keterampilan proses ketika pembelajaran pada kelas
eksperimen.
18) Melaksanakan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
19) Memberikan angket untuk mengetahui kemandirian belajar siswa pada kelas
eksperimen.
20) Menganalisis data hasil tes akhir, angket dan lembar pengamatan.
21) Menyusun dan melaporkan hasil penelitian.
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3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1

Mungkid tahun pelajaran 2014/2015. Banyaknya siswa kelas VII SMP Negeri 1
Mungkid adalah 192 siswa yang terbagi menjadi 6 kelas yaitu kelas VII A, VII B,
VII C, VII D, VII E, VII F.
3.2.2

Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik simple

random sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri – ciri seperti: (a)
buku sumber yang digunakan sama; (b) siswa mendapatkan materi berdasarkan
kurikulum yang sama; (c) siswa yang menjadi subyek penelitian duduk pada
tingkat yang sama; (d) pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat.
Pada penelitian ini dengan teknik simple random sampling diperoleh siswa
dari dua kelas sebagai kelas eksperimen dan dipilih dua kelas uji coba. Sampel
yang digunakan yaitu siswa kelas VII F (31 siswa) sebagai kelompok eksperimen
yang dikenai model discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit dan siswa kelas VII E (31 siswa) sebagai kelompok kontrol
(pembelajaran dengan model STAD). Sedangkan sampel yang digunakan sebagai
kelas uji coba yaitu siswa kelas VII D (32 siswa) sebagai kelas uji coba pre test
dan siswa kelas VII C (32 siswa) sebagai kelas uji coba post test.

3.3 Variabel Penelitian
Variabel – variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
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1. Hipotesis I
Variabel dalam hipotesis 1 adalah kemampuan representasi matematik.
2. Hipotesis II
Variabel dalam hipotesis II adalah kemampuan representasi matematik pada
kelas yang menggunakan model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit dan kemampuan representasi
matematik pada kelas yang menggunakan model STAD.
3. Hipotesis III
Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah kemandirian belajar
keterampilan proses matematik siswa

dan

Variabel terikatnya adalah

kemampuan representasi matematik pada kelas yang menggunakan model
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit
4. Hipotesis IV
Variabel dalam hipotesis IV adalah kemampuan representasi matematik pada
kelas yang menggunakan model discovery learning dengan pendekatan
saintifik berbantuan mathematics circuit dan kemampuan representasi
matematik pada kelas yang menggunakan model STAD.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Data –
data yang diperoleh tersebut dianalisis, kemudian diolah dan disimpulkan oleh
peneliti dengan menggunakan panduan referensi yang berkaitan dengan penelitian
tersebut.
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3.4.1

Metode Tes
Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan – aturan yang sudah
ditentukan (Arikunto, 2007). Bentuk tes yang digunakan pada penelitian ini
adalah tes tulis. Tes dilakukan untuk memperoleh data setelah eksperimen
diadakan. Tes ini digunakan sebagai cara memperoleh data kuantitatif yang
selanjutnya diolah untuk menguji hipotesis.
Pengumpulan data dengan metode tes yang digunakan pada penelitian ini
adalah untuk mengumpulkan data hasil belajar matematika khususnya
kemampuan representasi matematik materi bangun segiempat (belah ketupat,
layang – layang, dan trapesium) dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pemberian pre-test dan
post-test. Sebelum tes diberikan, soal tes diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba
tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal, daya beda soal,
validitas butir soal, dan reliabilitas soal.
3.4.2

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti

menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen,
peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2007).
Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data awal yang berupa nilai ujian akhir
semester gasal siswa kelas VII tahun pelajaran 2014/2015.

68

3.4.3

Metode Observasi
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan

penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2007:30).
Observasi yang akan dilakukan adalah observasi langsung. Penelitian ini
menggunakan lembar pengamatan untuk mendapatkan data tentang keterampilan
proses

matematik

selama

pembelajaran

berlangsung.

Pengisian

lembar

pengamatan dilakukan dengan menggunakan rating scale (1-4). Pengamatan
dibantu seorang observer yang sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti tentang
bagaimana cara mengamati keterampilan proses pada penelitian ini. Sehingga
antara peneliti dan observer tidak ada perbedaan pemikiran dalam penilaian
pengamatan yang dilakukan.
3.4.4

Metode Angket
Angket (kuesioner) adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2007). Angket atau daftar
pertanyaan sudah disiapkan alternatif jawaban sehingga responden hanya memilih
alternatif jawaban tersebut sesuai dengan kenyataan. Angket dalam penelitian ini
disusun dengan pernyataan bersifat tertutup dengan skala 1-4 (skala Likert) dan
berupa pertanyaan positif-negatif seperti pada Tabel 3.2 berikut.

No

1.
2.
3.
4.

Tabel 3.2 Penskoran Angket (kuesioner)
Pilihan Jawaban
Skor
Pertanyaan
Pertanyaan
Positif
Negatif
SS (Sangat Sesuai)
4
1
S (Sesuai)
3
2
TS (Tidak Sesuai)
2
3
STS (Sangat Tidak Sesuai)
1
4
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3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis sehingga
mudah diolah (Arikunto, 2007). Pada penelitian ini digunakan instrumen
penelitian kemampuan representasi matematik.
3.5.1

Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematik
Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan – aturan yang sudah
ditentukan (Arikunto, 2007). Instrumen

tes pada

penelitian

ini

adalah

instrumen tes kemampuan representasi matematik siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Adapun materi yang

digunakan

untuk

tes kemampuan

representasi matematik yaitu segiempat dengan sub materi pokok menghitung luas
dan keliling segiempat (belah ketupat, layang – layang, dan trapesium). Bentuk
tes kemampuan representasi matematik adalah soal uraian.
Langkah – langkah penyusunan perangkat tes dilakukan sebagai berikut.
1.

Menentukan pembatasan materi yang diujikan yaitu segiempat yang
diajarkan pada kelas VII semester genap tahun pelajaran 2014/2015 dengan
sub materi pokok menghitung luas dan keliling segiempat (belah ketupat,
layang – layang, dan trapesium).

2.

Menentukan tipe soal yang digunakan yaitu soal uraian.

3.

Menentukan banyak butir soal.

4.

Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal.

5.

Membuat kisi – kisi soal.
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6.

Menuliskan petunjuk mengerjakan soal dan bentuk lembar jawab.

7.

Membuat butir soal dan kunci jawaban.

8.

Mengujicobakan instrumen pre test dan post test pada kelas uji coba yang
telah ditentukan.

9.

Menganalisis hasil uji coba pre test dan post test dalam hal validitas,
reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran.

10. Memilih item soal yang sudah diuji berdasarkan analisis

yang sudah

dilakukan.
3.5.2

Instrumen Angket Kemandirian Belajar
Angket (kuesioner) adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2007). Indikator – indikator
kemandirian belajar pada penelitian ini adalah (1) ketidak tergantungan dengan
orang lain, (2) memiliki kepercayaan diri, (3) berperilaku disiplin, (4) memiliki
rasa tanggung jawab, serta (5) berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, (6)
melakukan kontrol diri (Hidayati & Listyani, 2010).
3.5.3

Instrumen Lembar Observasi Keterampilan Proses Siswa
Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah –

langkah melakukan observasi, mulai dari perumusan masalah, kerangka teori
untuk menjabarkan tingkah laku yang akan diobservasi, prosedur dan teknik
perekaman, dan kriteria analisis dan interpretasi (Indrawati, et al., 2007: 7).
Instrumen lembar observasi penelitian ini adalah instrumen lembar observasi
keterampilan proses kelas eksperimen.

71

Penilaian keterampilan proses siswa menggunakan skala penilaian (rating
scale). Pada penyusunan instrumen berupa lembar observasi yang perlu
dilakukan adalah menetapkan indikator penilaian. Keterampilan – keterampilan
dasar menurut Setiawan, C (Supadmiyati, 2013) terdiri dari keterampilan
mengobservasi, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan
ruang waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau eksperimen,
mengendalikan verbal, menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara,
memprediksikan, menerapkan atau mengaplikasikan, mengkomunikasikan. Pada
penelitian ini tidak semua keterampilaan dasar tersebut akan diamati.
Keterampilan

–

keterampilan

yang

akan

diamati

adalah

keterampilan

mengobservasi, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, membuat hipotesis,
merencanakan eksperimen, menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara,
menerapkan atau mengaplikasikan, dan mengkomunikasikan. Indikator tiap
keterampilan yang diamati dapat dilihat pada Lampiran 43.

3.6

Analisis Instrumen Penelitian
Sebelum diteskan pada sampel penelitian, butir soal terlebih dahulu

diujicobakan pada kelas uji coba sehingga didapatkan soal dengan kualitas baik.
Kelas uji coba pre test yang digunakan adalah kelas VII D dan kelas VII C
digunakan sebagai kelas uji coba post test. Uji coba pre test dilaksanakan pada
Sabtu, 25 April 2015, sedangkan uji coba post test dilaksanakan pada Selasa, 28
April 2015.
Uji coba instrumen tes dalam penelitian ini adalah uji coba instrumen pre
tets dan post test dengan cara memberikan tes kepada kelompok yang bukan
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sampel penelitian, melainkan sampel lain yang masih satu populasi. Uji coba
instrumen tes dilakukan untuk mengetahui soal nomor berapa saja yang dapat
digunakan sebagai soal pre test dan post test kelompok eksperimen melalui
serangkaian uji instrumen yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf
kesukaran.
Analisis Hasil uji coba pre test dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3 Ringkasan Analisis Hasil Uji Coba Pre Test
No
Butir
1
2
3
4
5
6

0.49
0.61
0.62
0.65
0.77
0.77

Kriteria

DP

Kriteria

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0.10
0.14
0.48
0.33
0.10
0.37

Diperbaiki
Diperbaiki
Diterima
Diterima
Diperbaiki
Diterima

Kriteria Keputusan
Mudah
Sukar
Sedang
Sukar
Sukar
Sukar

Diperbaiki
Diperbaiki
Digunakan
Digunakan
Diperbaiki
Digunakan

Analisis hasil uji coba post test dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.
Tabel 3.4 Ringkasan Analisis Hasil Uji Coba Post Test
No
Butir
1
2
3
4
5
6

3.6.1

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

DP

Kriteria
Diperbaiki
Diterima
Diterima
Diterima
Diperbaiki
Diterima

Kriteria Keputusan
0,53
0,70
0,46
0,37
0,11
0,15

Sedang
Mudah
Sedang
Sedang
Sukar
Sukar

Diperbaiki
Digunakan
Digunakan
Digunakan
Diperbaiki
Digunakan

Analisis Validitas Item
Anderson, sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2007), mengungkapkan

bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak
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diukur. Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan
rumus korelasi product moment, sebagai berikut.

√{

}{

}

dengan:
: koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y
N
: banyaknya peserta tes
: jumlah skor per item
: jumlah skor total
: jumlah kuadrat skor item
: jumlah kuadrat skor total
Arikunto (2007)
Kriteria pengujian validitas butir soal adalah membandingkan harga
dengan harga rtabel dengan taraf signifikan 5%. Jika

> rtabel maka butir soal

tersebut valid. Berdasarkan analisis hasil uji coba pre test pada Tabel 3.3 dengan
N = 32 dan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0.349.
Berdasarkan analisis hasil uji coba post test dengan N = 31 dan taraf
signifikan 5% diperoleh rtabel = 0.355. Hasil uji validitas soal post test dapat dilihat
pada Tabel 3.4.
Berdasarkan enam soal yang diujicobakan pada pre test dan post test,
diperoleh semua soal valid. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran 21.
3.6.2

Analisis Reliabilitas Tes
Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat
memberikan hasil yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat
dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2007).
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Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha
sebagai berikut.
[
dengan rumus varians

][

]

:

Keterangan:
: reliabilitas yang dicari
: banyaknya butir soal
: jumlah varians skor tiap – tiap butir soal
: varians total
: skor tiap butir soal
: jumlah skor butir soal
: jumlah kuadrat skor butir soal
: banyaknya subjek uji coba
(Arikunto, 2007).
Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah membandingkan harga r11 dengan
harga rtabel pada product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika r11>rtabel maka
soal reliabel. Berdasarkan analisis hasil uji coba pre test dengan N = 32 dan taraf
signifikan 5% diperoleh r11 = 0,736 sedangkan rtabel = 0,349. Sedangkan analisis
hasil uji coba post test dengan N=31 dan taraf signifikan

diperoleh r11 = 0,651

sedangkan rtabel = 0,355. Karena r11 > rtabel maka soal reliabel. Perhitungan
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22.
3.6.3

Analisis Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang tidak pandai
(berkemampuan rendah). Bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai
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maupun bodoh, maka soal tersebut termasuk tidak baik karena tidak mempunyai
daya pembeda (Arikunto, 2007).
Menurut Zulaiha (2008), daya pembeda soal uraian diperoleh melalui
perhitungan dengan rumus:

Keterangan :
: Daya Pembeda Soal Uraian
: Rata-rata skor siswa pada kelompok atas
: Rata-rata skor siswa pada kelompok bawah
: Skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran
Soal yang baik atau diterima bila memiliki daya pembeda soal diatas 0,25
karena soal tersebut dapat membedakan kelompok siswa yang berkemampuan
tinggi dan berkemampuan rendah. Kriteria daya pembeda soal dapat dilihat pada
Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Kriteria Daya Pembeda
Kriteria Daya Pembeda
Kategori
Diterima
Diperbaiki
Ditolak
(Zulaiha, 2008)
Berdasarkan hasil analisis uji coba soal pre test pada Tabel 3.3 diperoleh
butir soal nomor 2, 3, 4, 6 diterima sedangkan butir soal nomor 1 dan 5 harus
diperbaiki. Hasil analisis uji coba post test pada Tabel 3.4 diperoleh butir soal
nomor 3, 4, 6 diterima sedangkan butir soal nomor 1, 2, 5 harus diperbaiki.
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23.
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3.6.4

Taraf Kesukaran
Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari
tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya
soal – soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional (Sudjana,
2005). Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut
indeks kesukaran (difficulty index). Teknik perhitungannya adalah dengan
menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar atau berada pada
batas lulus (passing grade) untuk tiap – tiap item.
Menurut klasifikasi puspendik sebagaimana dikutip oleh Zulaiha
(2008:32), tingkat kesukaran soal diperoleh melalui perhitungan dengan
menggunakan rumus:

Keterangan :
: Taraf Kesukaran Soal Uraian
: Rata – rata skor siswa
: Skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran
Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar, soal sedang,
dan soal mudah. Berikut ini kriteria taraf kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel
3.6.
Tabel 3.6 Kriteria Taraf Kesukaran
Kriteria Taraf Kesukaran
Kategori
Sukar
Sedang
Mudah

77

Berdasarkan analisis hasil uji coba soal pre test pada Tabel 3.3 diperoleh
butir soal dengan kriteria mudah adalah butir soal nomor 2, butir soal dengan
kriteria sedang adalah butir soal nomor 1, 3, 4 dan butir soal dengan kriteria sukar
adalah butir soal nomor 5 dan 6. Sedangkan analisis hasil uji coba soal post test
pada Tabel 3.4 diperoleh butir soal dengan kriteria mudah adalah butir soal nomor
1, butir soal dengan kriteria sedang adalah butir soal nomor 3 dan butir soal
dengan kriteria sukar adalah butir soal nomor 2, 4, 5, dan 6. Perhitungan
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24.

3.7 Teknik Analisis Data
Pada suatu penelitian analisis data menjadi bagian yang utama karena
berfungsi untuk mengumpulkan hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan
dari data yang telah dikumpulkan tersebut. Adapun tahap – tahap dalam analisis
data meliputi sebagai berikut.
3.7.1

Analisis Data Syarat Penelitian
Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sampel. Data

yang dianalisis diperoleh dari data nilai ulangan akhir semester gasal mata
pelajaran matematika tahun pelajaran 2014/2015. Data nilai tersebut diambil dari
dua kelas yang dijadikan sampel penelitian. Analisis data nilai ini meliputi uji
normalitas, uji homogentitas, dan uji kesamaan rata – rata.
3.7.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari
populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini membandingkan
serangkaian data pada sampel dengan distribusi normal serangkaian nilai dengan
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mean dan standar deviasi yang sama. Tes ini mencakup perhitungan distribusi
frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoretisnya dan
membandingkannya dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi (Siegel,
1990:59).
Siegel (1990:63) mengemukakan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov
memiliki keunggulan – keunggulan, antara lain:
(1) tidak memerlukan data yang terkelompokkan;
(2) dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil;
(3) lebih fleksibel jika dibandingkan dengan uji yang lain.
Hipotesis yang diujikan adalah:
: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal;
: sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.
Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut.
(1) Menetapkan
bawah

, yaitu distribusi kumulatif teoretis yang diharapkan di

;

(2) Mengatur skor-skor yang diobservasi ke dalam suatu distribusi kumulatif
dengan memasangkan setiap interval
sebanding.

dengan interval

yang

adalah distribusi frekuensi kumulatif data yang diobservasi

dari suatu sampel random dengan N observasi. Dimana
skor yang mungkin.

adalah sembarang

, dimana k = banyaknya observasi yang sama

atau kurang dari .
(3) Untuk tiap-tiap jenjang, dihitung
bahwa untuk setiap harga

. Di bawah
harus jelas mendekati

, diharapkan
. Artinya,
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dibawah

diharapkan selisih antara

dan

kecil dan berada pada

batas-batas kesalahan random;
|

(4) Menghitung D (deviasi) dengan rumus

|;

(5) Melihat tabel E untuk menemukan kemungkinan (dua sisi) yang dikaitkan
dengan munculnya harga-harga sebesar harga D observasi di bawah
√

, dimana

adalah peserta tes, maka

. Jika

ditolak (Siegel, 1990:

59-63).
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh
Karena

dan
maka

diterima sehingga

dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.
3.7.1.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel
penelitian berasal dari kondisi awal sama atau homogen yaitu dengan menyelidiki
apakah kedua kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Jumlah
data dalam kelompok penelitian ini tidak sama maka uji homogenitas yang
digunakan adalah uji Bartlett dengan hipotesis sebagai berikut.
H0:
H1:
Rumus uji Bartlett:
1. Varians gabungan dari semua sampel

(semua varians sama atau homogen)
(tidak homogen).

80

2. Harga satuan B
∑
3. Uji Bartlett dengan statistik chi kuadrat
{
Selanjutnya harga

∑

}

dibandingkan dengan harga

derajat kebebasan dk = k – 1 dan taraf signifikan α = 0,05.

dengan
diterima jika

(Sudjana, 2005: 263).
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh
Karena

, maka

dan
diterima, yang berarti

sampel berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan lebih lengkap dapat
dilihat pada Lampiran 7.
3.7.1.3 Uji Kesamaan Rata – Rata
Uji analisis varians digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa keenam
kelompok sampel memiliki kemampuan representasi matematik yang sama secara
statistik. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.
(tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan)
(terdapat
perbedaan rata-rata yang signifikan).
Rumus perhitungan anava dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.
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Tabel 3.7. Rumus Perhitungan Anava (Sudjana, 2005:305)
Sumber Variasi
Rata-rata

1

Antar
Kelompok
Dalam
Kelompok
Total

-

-

Keterangan:
: data ke
: jumlah data kelompok ke
: banyak data kelompok ke –
Kriteria pengujian adalah
dan
2005: 305).

ditolak jika

dengan

untuk α yang dipilih (Sudjana,

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS 20

diperoleh

, sehingga

diterima yang berarti

keempat sampel memiliki rata – rata kemampuan representasi matematik yang
sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.
3.7.2

Analisis Data Akhir
Analisis data akhir dilakukan setelah dilaksanakan pembelajaran berbasis

masalah dengan pendekatan realistik dan konflik kognitif pada kelompok
eksperimen untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan adalah data nilai tes
kemampuan representasi matematik pada dua kelompok sampel dan data nontes
hasil observasi aktivitas siswa dan guru pada kelompok eksperimen. Adapun
analisis akhir untuk data nilai tes meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua
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varians, uji proporsi, uji kesamaan dua rata – rata, uji regresi linear ganda, dan uji
N-Gain.
3.7.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data akhir kelas
eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Langkah – langkah
uji normalitas data akhir sama dengan langkah – langkah uji normalitas pada data
awal.
3.7.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Uji kesamaan dua varians dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa
sampel penelitian berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya
yaitu dengan menyelidiki apakah kedua kelas eksperimen mempunyai varians
yang sama atau tidak. Hipotesis yang diujikan adalah:
Ho :

(kedua kelompok sampel mempunyai varians sama)

H1:

(kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama)
Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians

dengan rumus:

Kriteria pengujian:

ditolak hanya jika

. Harga

diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang =
,

, dan

,

(Sudjana, 2005 : 250).
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3.7.2.3 Uji Hipotesis I (Ketuntasan Belajar)
Uji hipotesis I dilakukan untuk menguji apakah kemampuan representasi
matematik siswa kelas eksperimen pada materi segi empat melalui model
pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit dapat mencapai ketuntasan yaitu sekurang – kurangnya 75%
dari jumlah siswa pada kelas eksperimen mencapai nilai > 70. Sebelum menguji
ketuntasan belajar secara proporsi, perlu menguji ketuntasan secara rata – rata. Uji
hipotesis ketuntasan belajar untuk ketuntasan secara rata – rata menggunakan uji t
satu pihak sedangkan uji ketuntasan secara proporsi menggunakan uji proporsi
satu pihak.
Uji t satu pihak, yaitu uji pihak kanan, hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut.
H0:

(nilai rata – rata tes setelah pembelajaran model discovery learning

dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit
H1:

)

(nilai rata – rata tes setelah pembelajaran model discovery learning

dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit
Rumus yang digunakan adalah:
̅
√
Keterangan:
: nilai t yang dihitung
̅ : rata – rata nilai kelompok eksperimen
: nilai yang dihipotesiskan
: simpangan baku sampel
: jumlah anggota sampel
(Sudjana, 2005:228)

)
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Kriteria yang digunakan yaitu H0 diterima jika
dengan dk = n–1 dan taraf kesalahan

, harga

dan dalam hal lainnya H0

ditolak (Sugiyono, 2005: 228).
Pada uji proporsi, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.
:

(proporsi siswa yang nilai hasil belajar aspek representasi

matematik > 70 belum mencapai 75%).
:

(proporsi siswa yang nilai hasil belajar aspek representasi

matematik > 70 sudah mencapai 75%).
Menurut Sudjana (2005: 234) , untuk pengujiannya digunakan statistik z
dengan rumus sebagai berikut.

√

Keterangan:
x = banyak siswa kelas eksperimen yang nilainya > 70
n = banyaknya seluruh siswa kelas eksperimen
π0 = presentase ketuntasan
Kriteria pengujian adalah terima

jika

<

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang
3.7.2.4

dimana
.

Uji Hipotesis II
Uji perbedaan dua rata – rata

digunakan untuk menguji apakah

kemampuan representasi matematik siswa pada pembelajaran discovery learning
dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit lebih baik daripada
kemampuan representasi matematik pada kelas kontrol.
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Uji perbedaan dua rata – rata yang digunakan adalah uji t satu pihak. Uji
kesamaan dua rata – rata dengan menggunakan uji t dilakukan bila data
berdistribusi normal dan homogen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai
berikut.
(kemampuan representasi matematik kelas eksperimen tidak lebih
baik dari kemampuan representasi matematik kelas kontrol)
(kemampuan representasi matematik kelas eksperimen lebih baik
dari kemampuan representasi matematik kelas kontrol).
Rumus uji t satu pihak adalah sebagai berikut.

√

dengan

Keterangan:
: rata – rata nilai siswa pada kelas eksperimen
: rata – rata nilai siswa pada kelas kontrol
n1 : jumlah siswa pada kelas eksperimen
n2 : jumlah siswa pada kelas kontrol
s : simpangan baku
s1 : simpangan baku kelas eksperimen
s2 : simpangan baku kelas control
Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika

, dengan taraf signifikan α =

0,05 dan dk = n1 + n2 – 2 (Sudjana, 2005: 243).
3.7.2.5

Uji Hipotesis III (Regresi Linear Ganda)
Analisis data yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah analisis

regresi. Menurut Sugiyono (2013:261) persamaan regresi dapat digunakan untuk
melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen (dalam penelitian ini
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adalah kemampuan representasi matematik) bila nilai variabel independen
dimanipuasi (diubah – ubah). Menurut Sukestiyarno (2006) menyatakan bahwa
sebelum melakukan analisis regresi dituntut untuk melakukan uji pra syarat yang
meliputi uji kenormalan data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
heterokedastisitas. Uji pra syarat dilakukan dengan bantuan SPSS 20.0.
3.7.2.5.1

Uji Pra Syarat

a. Uji Normalitas
Berdasarkan teori statistika model linear, hanya variabel dependen Y yang
mempunyai distribusi (diuji normalitasnya), sedangkan variabel independen X
diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, jadi tak perlu diuji normalitasnya
(Sukestiyarno, 2006: 12). Salah satu uji normalitas yang tersedia dalam SPSS
adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig pada output Test of Normality
bagian Kolmogorov-Smirnov > 5%, maka dapat disimpulkan distribusi variabel
adalah normal (Sukestiyarno, 2012). Apabila pengujian dilakukan dengan
menggunakan diagram Q-Q plot maka distribusi variabel diasumsikan normal
apabila plot mendekati garis normal (Sukestiyarno, 2012).
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Sukestiyarno (2006: 13), uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel
bebas. Konsekuensi dari adanya kasus multikolinearitas adalah (1) standar deviasi
dari penaksir cenderung besar, akibatnya adalah interval kepercayaan bagi
parameter akan menjadi besar pula, dengan demikian ketepatan estimasi
parameter menjadi berkurang; (2) penaksiran koefisien regresi menjadi sangat
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sensitive terhadap perubahan data (sangat volatile) yang berakibat pada kurang
pastinya hasil estimasi dan tidak baik apabila dipergunakan untuk peramalan masa
depan; (3) tidak memungkinkan untuk mengisolasi pengaruh suatu variabek bebas
secara individual. Pemerikasaan multikolinearitas dapat dilakukan

dengan

melihat Varians Inflasi Factor (VIF) dan Tolerance. Multikolinearitas terjadi jika
nilai VIF berada di atas 10 dan nilai tolerance di atas 1. Pada penelitian ini
menggunakan bantuan SPSS 20.
c. Uji Autokorelasi
Menurut Suharjo (2010) autokorelasi adalah suatu korelasi antara nilai
variabel dengan nilai variabel yang sama pada lag satu atau lebih sebelumnya.
Error untuk model linear diasumsikan bebas satu observasi dengan observasi
berikutnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui pemenuhan asumsi
tersebut. Secara lebih konkret untuk mengetahui apakah dalam model regresi
linier ada korelasi tinggi antar error satu dengan eror lainnya (tiap pengukuran
observasi). Artinya kesalahan pengukuran salah satu observasi bergantung pada
kesalahan observasi berikutnya atau sebelumnya (Sukestiyarno, 2006). Pada
penelitian ini perhitungan uji autokorelasi dianalisis dengan SPSS 20. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson.
Hasil perhitungan Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai
DW kritis sebagaimana terlihat pada tabel DW. Kemudian dilakukan penyimpulan
apakah ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi yang ditandai dengan batas –
batas atas

dan batas – batas bawah

batas tersebut atau nilai

Jika nilai

berada dalam selang

berada dalam selang
sampai dengan
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maka tidak dapat disimpulkan apa – apa. Jika nilai
lebih kecil dari

lebih besar dari

dan tidak

dikatakan ada autokorelasi positif. Jika

dikatakan ada autokorelasi negatif. Sedangkan jika

dikatakan

tidak ada autokorelasi (Suharjo, 2010).
d. Uji Heterokedastisitas
Menurut Sukestiyarno (2006), heterokedastisitas muncul apabila error atau
residu dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu
observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan
dengan melihat diagram scatter plot terhadap variabel terikat yakni kemampuan
representasi matematik siswa. Jika titik – titik yang terbentuk dari diagram scatter
plot

tidak

membentuk

pola

tertentu,

maka

diasumsikan

tidak

terjadi

heterokedastisitas (Sukestiyarno, 2012).
3.7.2.5.2

Analisis Regresi Linear Ganda

1. Bentuk Persamaan Estimasi Regresi Linier Ganda
Menurut Suharjo (2010) untuk persamaan estimasi regresi linier ganda
dengan dua variabel bebas adalah

Keterangan :
: Kemampuan representasi matematik
: Kemandirian belajar
: Keterampilan proses matematik
Untuk menghitung

diperoleh dari persamaan :

(Sudjana, 2005:348)
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2. Uji Keberartian Regresi Linier Ganda
Uji keberartian regresi linier ganda digunakan untuk mengetahui apakah
persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi

dari

dan

. Untuk

menguji keberartian regresi linier dalam Sudjana (2005:355) digunakan rumus:

F=
Keterangan :
(
k
n

)

: banyaknya variabel bebas
: banyaknya siswa

Hipotesis yang diuji adalah :
: Koefisien regresi linier ganda tidak berarti
: Koefisien regresi linier ganda berarti
Jika Fhitung> Ftabel maka regresi linier ganda berarti dan sebaliknya, dengan
taraf signifikansi α = 5%,

pembilang = k, dan

penyebut = n-k-1.

3. Koefisien Korelasi Ganda
Dalam Sudjana (2005:383) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel
bebas

dan

terhadap variabel terikat

secara bersama-sama digunakan

rumus:
R=√
4. Koefisien Determinasi Regresi Linier Ganda
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas
terikat

terhadap variabel

dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang berupa persentase
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variansi yang terjadi pada variansi

yang dipengaruhi oleh variabel

dan

.

Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sehingga harga koefisien determinasi
adalah
pengaruh variabel

menyatakan koefisien determinasi yang menunjukkan
dan

terhadap .

5. Uji Keberartian Koefisien Korelasi Ganda
Uji keberartian koefisien korelasi ganda dilakukan untuk meyakinkan
apakah koefisien yang didapat berdasarkan penelitian berarti untuk membuat
kesimpulan mengenai hubungan dari seluruh variabel yang diteliti.
Menurut Sudjana (2005:385) untuk mengetahui keberartian koefisien
korelasi ganda digunakan rumus:

F=
Hipotesis yang digunakan adalah :
: Koefisien korelasi ganda tidak signifikan
: Koefisien korelasi ganda signifikan
Jika

maka

ditolak, dimana

diperoleh dari tabel

distribusi F dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = n -k – 1
6. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Linier Ganda
Uji signifikansi koefisien regresi linier ganda dilakukan untuk meyakinkan
apakah tiap koefisien regresi didapat berdasarkan penelitian dapat untuk membuat
kesimpulan mengenai hubungan dari seluruh variabel yang diteliti. Berikut Uji
signifikansi koefisien regresi linier ganda:
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a. Hipotesis uji signifikansi koefisien korelasi linier ganda b1
H0: Koefisien korelasi ganda b1 tidak signifikan
H1: Koefisien korelasi ganda b1 signifikan
b. Hipotesis uji signifikansi koefisien korelasi linier ganda b2
H0: Koefisien korelasi ganda b2 tidak signifikan
H1: Koefisien korelasi ganda b2 signifikan
Langkah-langkah uji signifikansi koefisien regresi linier ganda
a) Menghitung

galat

baku

taksiran

dalam

populasi

menurut

Sudjana(2005:350), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

b) Menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas. Koefisien korelasi
antar variabel bebas dilambangkan dengan Ri . pada penelitian ini
terdapat dua variabel bebas jadi terdapat R1 dan R2 . Koefisien korelasi
antara

dan

adalah

. Koefisien korelasi antara

dan

adalah

.
c) Menghitung galat baku koefisien regresi

menurut Sudjana (2005:388),

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

√

d) Menghitung harga thitung dengan rumus sebagai berikut :
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keterangan :
: koefisien – koefisien regresi linier
: galat buku koefisien regresi
e) Membandingkan harga thitung dan ttabel dengan taraf signifikansi α = 5%,
pembilang = k, dan

penyebut = n-k-1.

c. Kriteria
Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah | |hitung> ttabel maka koefisien
linier ganda signifikan.
3.7.2.6 UJI Hipotesis IV (Peningkatan rata – rata)
Untuk menghitung peningkatan skor rata – rata hasil belajar dapat
menggunakan rumus gain. Gain adalah selisih nilai post-test dan pre-test. Gain
menunjukkan peningkatan kemampuan representasi matematik siswa setelah
pembelajaran dilakukan oleh guru.
Menurut Hake (1998), rumus dasar N-gain adalah sebagai berikut.
〈

〉

〈
〈

〉
〉

Keterangan :
N-gain
: nilai gain
〈
〉
: skor post-test
〈
〉
: skor pre-test
Kategori perolehan N-Gain dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.
Tabel 3.8 Kategori Perolehan N-Gain
Kategori
N-Gain 〈 〉
Tinggi
〈 〉
Sedang
〈 〉
Rendah
〈 〉
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Setelah analisis gain, dilakukan uji perbedaan rata – rata. Hipotesis yang
digunakan adalah sebagai berikut.
(peningkatan kemampuan representasi matematik siswa pada kelas
eksperimen tidak lebih baik atau sama dengan dari kelas kontrol)
(peningkatan kemampuan representasi matematik siswa pada kelas
eksperimen lebih baik dari kelas kontrol)
Rumus yang digunakan adalah sebagia berikut.
̅̅̅

̅̅̅

√
dengan

(Sudjana 2005: 239).
Dengan ̅̅̅

̅̅̅

Keterangan :
̅̅̅ : rata – rata peningkatan kemampuan representasi matematik kelas
eksperimen
̅̅̅ : rata – rata peningkatan kemampuan representasi matematik kelas
kontrol
: skor gain kemampuan pemecahan masalah setiap siswa
: banyaknya siswa kelas eksperimen
: banyaknya siswa kelas kontrol
: varians kelas eksperimen
: varians kelas kontrol
: varians gabungan
Kriteria yang digunakan
dan

.

ditolak apabila

, dengan

BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, diperoleh
simpulan tentang kemampuan representasi matematik siswa SMP Negeri 1
Mungkid kelas VII pada materi keliling dan luas segiempat (belah ketupat, layang
– layang dan trapesium) melalui discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit. Simpulan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut.
(1) Kemampuan representasi matematik siswa yang menerima discovery learning
dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit

mencapai

ketuntasan belajar.
Ditunjukkan oleh hasil uji kesamaan rata – rata satu pihak (pihak kanan).
Berdasarkan hasil perhitungan untuk
diperoleh
Artinya

dan
kemampuan

tidak diketahui dan
, sehingga

representasi

matematik

kelas

.
eksperimen

(pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit) mencapai ketuntasan secara rata – rata. Ditunjukkan
pula oleh hasil uji proporsi satu pihak (kanan) untuk
dan

sehingga

diperoleh
. artinya

kemampuan representasi matematik kelas eksperimen (pembelajaran
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model discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan
mathematics circuit) mencapai ketuntasan secara proporsi.
(2) Kemampuan representasi matematik siswa yang menerima pembelajaran
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit lebih baik daripada kemampuan representasi matematik siswa yang
menerima pembelajaran model STAD.
Ditunjukkan oleh hasil perhitungan uji kesamaan dua rata – rata satu
pihak (kanan) diperoleh
diperoleh

sebesar
sehingga

. Untuk

dengan
.

(3) Kemandirian belajar dan keterampilan proses berpengaruh positif terhadap
kemampuan representasi matematik yang menerima model pembelajaran
discovery learning dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics
circuit.
Ditunjukkan oleh hasil perhitungan dengan uji regresi linear ganda, nilai
koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai
Model Summary. Nilai R Square atau

yaitu pada output
.

(4) Terdapat peningkatan kemampuan representasi pada siswa yang menerima
pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik
berbantuan mathematics circuit (kelas eksperimen) dan siswa yang menerima
pembelajaran model STAD (kelas kontrol). Peningkatan pada kelas
eksperimen lebih baik dari pada peningkatan pada kelas kontrol.
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Ditunjukkan oleh hasil perhitungan N-Gain diperoleh bahwa peningkatan
secara klasikal, pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar
0,622. Pada kelas kontrol mengalami peningkatan klasikal sebesar 0,48.
Ditunjukkan juga hasil perhitungan uji kesamaan dua rata – rata satu
pihak (kanan) diperoleh
diperoleh

sebesar
sehingga

. Untuk

dengan
.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran discovery learning dengan
pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit efektif terhadap kemampuan
representasi matematik siswa kelas VII materi segiempat (belah ketupat, layang –
layang, dan trapesium).

5.2 Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia
pendidikan sebagai usaha meningkatkan kualitas secara umum dalam bidang
pendidikan dan khususnya matematika. Saran yang dapat disumbangkan berkaitan
dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
(1) Pembelajaran matematika menggunakan model discovery learning dengan
pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit dapat digunakan sebagai
alternatif dalam pembelajaran pada pokok bahasan matematika selain
segiempat, dimana guru dapat memilih pokok bahasan yang menurutnya
dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik
siswa.
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(2) Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa disarankan menggunakan
dua metode untuk mengukur kemandirian belajar yaitu metode angket dan
observasi agar hasil yang didapat lebih valid.
(3) Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa disarankan
melakukan

penelitian

untuk

mengetahui

faktor

lain

yang

dapat

mempengaruhi kemampuan representasi matematik siswa, selain kemandirian
belajar dan keterampilan proses.
(4) Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa disarankan untuk
melakukan penelitian tentang bentuk representasi matematik selain
representasi visual, persamaan atau ekspresi matematik, dan kata – kata atau
teks tertulis. Misalnya representasi internal, representasi eksternal, dan
representasi ganda.
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Lampiran 1
DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN (KELAS VII F)
SMP N 1 MUNGKID TAHUN AJARAN 2014/2015
NO

NAMA SISWA

1 AJI NURSETO
2 ALVINA KUNTI SABILLA
3 ANDITA PUTRI SULISTYAWATI
4 ANIFFATIN
5 ANINDYA NUR FATIKASARI
6 CINTA AYU BUNGA SHAFIRA
7 DIMAS CAHYA MURIA
8 FADHILLA AINUR RAHMAWANTI
9 FAISHOL TRI KUNCORO
10 FARHAN IMAM MUTTAQIN
11 FERGHI YUSUF
12 HESTI ROFIQ'OH
13 ISTIANA ZAQIATUN NISA
14 KEVIN ACHMAD FAUZAN
15 LAILYANA ASRI NUGRAINI
16 LATHIFAH DAMAYANTI
17 LATIFATUL KHASANAH
18 MUHAMMAD HELGA CHAERUDIN
19 MUHAMMAD WILDAN HILMY
20 NABILLA MUTIARA FIRYANI
NAMA
SEKOLAHAGUSTIAN
SMP NEGERI
1 MUNGKID
21 NANDA
ROHMADI
22 NUR APRILIAN DWI WAHYUNI
23 PANGESTI ERTA FEBRIANA
24 RIA NURAENI
25 RISKI YAHYA
26 RIZKI TIARA SANI
27 SEPTIAN ADI NUGROHO
28 USMAN ROYANI
29 VERA ADETIA PUTERI
30 VIDIA FADILAH ROSID
31 WAHID BANI RAHMAN

KODE SISWA
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31
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Lampiran 2

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL (KELAS VII E)
SMP N 1 MUNGKID TAHUN AJARAN 2014/2015
NO

NAMA SISWA

1
AISAH NURAINI
2
AISYAH DWINTA PUTRI
3
ALDI CAHYO YULIANTO
4
ALFITO ZHAFRAN NAJIB
5
ALYA TIARA ROSA
6
ANGGA REJEKI KARUNIA ABADI
7
ANISA HUWAEDA
8
AVIKA NUR ARIFAH
9
CINTIA DWIYANA NOVA
10
FATIH NABILA HAKIM
11
FITA NUR ROHMAH
12
GALUH CHAERUNISA WARASTUTI
13
GILANG PRAMUDHYA BAYU AJI
14
HIJRIATUL MUAWANAH
15
INTAN PUPUT PUSPITASARI
16
KHAFIZD KUNCORO AJI
17
MUHAMMAD HASBI AMINUDIN
18
MUTIARA RIZKY AULIA
19
NISRINA SALSABILA
20
NOVARIDA INDAH PUSPANINGRUM
NAMA
SMP
NEGERI 1 MUNGKID
21 SEKOLAH
NUR AMITA
WATI
22
SAFIRA SHOYFIYAH
23
SINTA RAHMA WATI
24
SITI AFIFAH TRISNA ARYANI
25
SITI NOVIA ARDANI
26
SIWI SULISTIYO BUDI
27
SUSILO CAHYO NUGROHO
28
UTIK FATMAWATI
29
VIKKY WIJANARKO
30
VIVI DWI HARTANTI
31
YUNITA EKA PUTRI

KODE SISWA
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
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Lampiran 3

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA POST TEST (KELAS VII C)
SMP N 1 MUNGKID TAHUN AJARAN 2014/2015
NO

NAMA SISWA

1 ABDI AFRY NINGTYAS
2 ADE ERSYADA YUWONO
3 AKMAL NAZHIF DHIAULHAQ
4 ANGGITA PUTRI CAHYANI
5 ANI LUTFIAH
6 DEUX AFIFUDIN MURSYIDI
7 DIAN NURAINA ATMADJA
8 FARAS ALHIMSYA ANARKHIRANA
9 FEBY AULIA WILDA
10 HUSNUL KHOTIMAH ZULFA ROSYADAH
11 INTAN MAHARANI PUTRI
12 KHAIRUL ANWAR
13 MARIA REGINA DINA FAUSTINA
14 MEIKA SEKAR ARUM
15 MEY RIZA KUMALA NINGTYAS
16 MUHAMAD INSAN FAUZI
17 MUHAMMAD AGUS KURNIAWAN
18 MUHAMMAD ALFAN TAKHTA ALFIAN
19 MUHAMMAD CANDRA RAFI AFNAN
20 NANDA AULIA AGUSTIN
NAMA
SEKOLAH
NEGERI 1 MUNGKID
21 NUR
HASNASMP
OKTAVIA
22 NUR HIDAYAH
23 NURUL HARBANIYA
24 PUSPITA NABILA NAFIS
25 RESINA DWI PUSPITA
26 RIAN MUHAMMAD FAJAR
27 SABILA LAILIA RAMADHANI
28 SITI NUR 'AFIYAH
29 SOFYAN ADI NUGROHO
30 TSANIA NURUL AZKIA
31 WANDA NOVITA SARI
32 YAHYA ZAKARIA

KODE SISWA
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32
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Lampiran 4

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA PRE TEST (KELAS VII D)
SMP N 1 MUNGKID TAHUN AJARAN 2014/2015
NO

NAMA SISWA

1 AHMAD FARIZ SYIHABUDDIN
2 AHMAT MIFTAHUL RIZKI
3 AKMAL RAFIF OKTAVIAN
4 ALMUNATUS SARIFAH
5 ALWANDI TEGAR PAMUNGKAS
6 ANNISA SOLIKHAH
7 ARMELIA ARI FIRDATAMA
8 ASHLIHATUL FAJRIYATI NOVIANINGRUM
9 BAGAS ARYO DANANJOYO
10 DANANG ARDIANSYAH
11 DIMAS DWI SUTA RIYADI
12 ELVARA AMELIA AZ ZAHRA
13 FADHLI NUR AZHIIM DARMAWAN
14 FATMAWATI
15 FITRIANI NURANISA
16 FUZA MASLAHATUL QONIYAH
17 HAFIDZ ZULVAN SYARIF
18 INDRASWARI
19 JIHAN DWI CAHYA INSANI
20 LILIS SETIANI
NAMA
SEKOLAH
NEGERI 1 MUNGKID
21 LUTFA
SANISMP
MUZAYYANAH
22 MUHAMMAD HUMAM AL RABANI
23 MUHAMMAD NUR SANTOSO
24 MUTIARA DEWI KUSUMAWATI
25 NINDA KUMALA HERVIANINGRUM
26 NUR HAVIANA SOLIKHAH
27 RIA RISTIANA
28 ROBI ARDIANSYAH
29 SABITA AULIA SEBASTIAN
30 USWATUN KHASANAH
31 WAHYU AJI PAMUNGKAS
32 ZULVAN AINUR RIDHO

KODE SISWA
D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
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Lampiran 5

NILAI UAS SEMESTER GANJIL KELAS VII
SMP NEGERI 1 MUNGKID TAHUN AJARAN 2014/2015

KELAS EKSPERIMEN (VII F)

KELAS KONTROL (VII E)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kode
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31

Nilai
82
64
64
68
74
68
56
82
68
83
93
54
66
74
85
70
76
64
82
64
80
86
80
56
56
58
64
62
51
80
64

Kode
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31

Nilai
50
76
62
72
74
79
74
83
70
83
72
66
66
90
56
56
84
64
76
50
66
75
74
74
62
54
58
82
76
75
64
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Lampiran 6

UJI NORMALITAS DATA AWAL
Uji Kolmogorov-Smirnov
Hipotesis
: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis
|

|

Kriteria yang digunakan
H0 ditolak jika
Daerah
penerimaan Ho

Daerah
penolakan Ho

Tabel 1 Analisis Normalitas Data Awal
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

42
44
46
47
48
50
51
52
54
55
56
58
60
61
62
63

1
1
1
1
1
6
1
2
3
2
8
5
7
2
14
1

̅
-27.4063
-25.4063
-23.4063
-22.4063
-21.4063
-19.4063
-18.4063
-17.4063
-15.4063
-14.4063
-13.4063
-11.4063
-9.40625
-8.40625
-7.40625
-6.40625

Nilai
-2.54
-2.35
-2.17
-2.07
-1.98
-1.80
-1.70
-1.61
-1.43
-1.33
-1.24
-1.06
-0.87
-0.78
-0.69
-0.59

tabel
0.4945
0.4906
0.485
0.4808
0.4761
0.4641
0.4554
0.4463
0.4236
0.4082
0.3925
0.3554
0.3078
0.2823
0.2549
0.2224

|
0.0055
0.0094
0.015
0.0192
0.0239
0.0359
0.0446
0.0537
0.0764
0.0918
0.1075
0.1446
0.1922
0.2177
0.2451
0.2776

0.0052
0.0104
0.0156
0.0208
0.0260
0.0573
0.0625
0.0729
0.0885
0.0990
0.1406
0.1667
0.2031
0.2135
0.2865
0.2917

|
0.0003
-0.0010
-0.0006
-0.0016
-0.0021
-0.0214
-0.0179
-0.0192
-0.0121
-0.0072
-0.0331
-0.0221
-0.0109
0.0042
-0.0414
-0.0141
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Lanjutan Tabel 1 Analisis Normalitas Data Awal
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
90
93

13
1
9
10
17
1
11
2
9
6
10
3
4
1
7
3
6
5
2
1
5
3
5
2

-5.40625
-4.40625
-3.40625
-1.40625
0.59375
1.59375
2.59375
3.59375
4.59375
5.59375
6.59375
7.59375
8.59375
9.59375
10.59375
11.59375
12.59375
13.59375
14.59375
15.59375
16.59375
18.59375
20.59375
23.59375

-0.50
-0.41
-0.32
-0.13
0.05
0.15
0.24
0.33
0.43
0.52
0.61
0.70
0.80
0.89
0.98
1.07
1.17
1.26
1.35
1.44
1.54
1.72
1.91
2.18

0.1915
0.1591
0.1255
0.0517
0.0199
0.0596
0.0948
0.1255
0.1664
0.1985
0.2291
0.258
0.2881
0.3133
0.3365
0.3577
0.379
0.3962
0.4115
0.4251
0.4382
0.4573
0.4719
0.4854

0.3085
0.3409
0.3745
0.4483
0.5199
0.5596
0.5948
0.6255
0.6664
0.6985
0.7291
0.758
0.7881
0.8133
0.8365
0.8577
0.879
0.8962
0.9115
0.9251
0.9382
0.9573
0.9719
0.9854

0.3594
0.3646
0.4115
0.4635
0.5521
0.5573
0.6146
0.6250
0.6719
0.7031
0.7552
0.7708
0.7917
0.7969
0.8333
0.8490
0.8802
0.9063
0.9167
0.9219
0.9479
0.9635
0.9896
1.0000

-0.0509
-0.0237
-0.0370
-0.0152
-0.0322
0.0023
-0.0198
0.0005
-0.0055
-0.0046
-0.0261
-0.0128
-0.0036
0.0164
0.0032
0.0087
-0.0012
-0.0101
-0.0052
0.0032
-0.0097
-0.0062
-0.0177
-0.0146

̅

Untuk

, diperoleh

√

Sedangkan

Daerah
penerimaan Ho

0,016
Karena

Daerah
penolakan Ho

0,098
maka

diterima.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.
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Lampiran 7

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL

Uji Bartlett
Hipotesis
:
: Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku

Pengujian Hipotesis
Rumus uji Bartlett:
1. Varians gabungan dari semua sampel

2. Harga satuan B
∑
3. Uji Bartlett dengan statistik chi kuadrat
{

Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika

∑

}
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Hasil Perhitungan
Kelas
VII C

32

31

118.6411

3677.875

2.074235

64.30129

VII D

32

31

75.87802

2352.219

1.880116

58.2836

VII E

32

31

105.1522

3259.719

2.021818

62.67637

VII F

32

31

117.2742

3635.5

2.069202

64.14528

VII G

32

31

95.88609

2972.469

1.981756

61.43442

VII H

32

31

196.5716

6093.719

2.293521

71.09914

192

186

709.4032

21991.5

12.32065

381.9401

Langkah-langkah
1
2
3

Diperoleh
Untuk

sebesar
dengan

–

Daerah
penerimaan 𝐻

Karena
berasal dari populasi yang homogen.

, diperoleh

11,1.

Daerah penolakan 𝐻

maka

diterima, yang berarti sampel
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Lampiran 8
ANALISIS VARIANS DATA AWAL

Uji ANAVA
Hipotesis
:
: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku
Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
Pengujian uji ANAVA ini dilakukan dengan berbantuan software IBM SPSS
Statistics 20.
Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah untuk terima

jika nilai sig.

Hasil Perhitungan
ANOVA
Nilai
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

126.563

3

42.188

Within Groups

12925.313

124

104.236

Total

13051.875

127

Dari tabel Nilai_Awal diperoleh sig.

F

Sig.
.405

.750

sehingga

diterima.
Kesimpulan
Karena sig.

,maka

perbedaan rata – rata yang signifikan.

diterima, artinya tidak terdapat

Lampiran 9

SILABUS (KELAS EKSPERIMEN)
Sekolah
: SMP N 1 Mungkid
Kelas/Semester
: VII/2
Mata Pelajaran
: Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

6.3
Menghitung
keliling dan
luas bangun
segitiga dan
segiempat
serta
menggunaka
nnya dalam
pemecahan
masalah.

Segiem
pat
(belah
ketupat
,
layang
–
layang,
trapesi
um)

Indikator
Representasi
Matematik
Siswa dapat:
Siswa dapat :
Discovery Learning
1. Menemukan
Fase I
Representasi Visual
rumus keliling
(Stimulastion/Pemberian
 Membuat gambar
dan luas
Rangsangan)
bangun geometri
1.Siswa diberikan pengantar
segiempat (belah
(belah ketupat,
pentingnya keliling dan
ketupat, layang –
layang – layang,
luas bangun belah ketupat,
layang,
trapesium) untuk
layang – layang dan
trapesium)
memperjelaskan
trapesium tentang
2. Menggunakan
masalah dan
aplikasinya dalam
rumus keliling
memfasilitasi
kehidupan sehari – hari
dan luas
penyelesaiannya.
menggunakan power point.
segiempat (
Representasi
(Mengamati)
belah ketupat,
Persamaan atau
2.Siswa diberikan masalah
layang – layang, ekspresi matematik
kontekstual
trapesium) dalam  Membuat
pemecahan
Fase II (Identifikasi
persamaan atau
masalah.
Masalah)
model matematika
3.Siswa mengamati gambar
dari representasi
belah ketupat, layanglain yang diberikan.
layang, dan trapesium yang
Representasi Kata –
Kegiatan Pembelajaran

Indikator
Konpetensi dasar

Penilaian
Jenis:
 Latihan soal
 Tugas
Kelompok
 Tes
Bentuk
Instrumen:
Uraian

Waktu

Sumber
Belajar

8 x 40’ Sumber:
1) Manik, D. R.
2009.
Penunjang
Belajar
Matematika
untuk SMP
atau MTs.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
2) Nuharini, D.
& Tri, W.
2008.
Matematika
Konsep dan
Aplikasinya.
Jakarta: Pusat
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telah dipotong menjadi tiga
bagian segitiga.
(mengamati, menalar)
Fase III (Pengumpulan
Data)
4. Siswa berdiskusi
menggunakan LKS untuk
mengumpulkan data
sebanyak – banyaknya
sebagai bahan
menganalisis dalam rangka
menjawab hipotesis
(pertanyaan) yang telah
disampaikan oleh guru.
(elaborasi) | (mencoba,
menalar)
Fase IV (Pengolahan Data)
5.Siswa mengolah data yang
telah diperoleh dengan
melihat tabel yang diisi
pada LKS dengan
memperhatikan hipotesis
yang dibuat diawal.
(elaborasi) | (menalar,
mencoba)
Fase V (Pembuktian)
6.Siswa
melakukan
pembuktian untuk rumus

kata atau teks
tertulis
 Menuliskan
interpretasi dari
suatu representasi
 Menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata.
 Menyusun cerita
yang sesuai dengan
suatu representasi
yang disajikan

Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
3) Sukino & W.
Simangunson
g. 2004.
Matematika
untuk SMP
Kelas VII.
Jakarta:
Erlangga.
4) Wintarti, A.,
et al. 2008.
Contextual
Teaching and
Learning
Matematika.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
Alat:
 LCD
 Laptop
 LKS
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luas belah ketupat dan
layang
–
layang
menggunakan pendekatan
luas segitiga sedangkan
untuk luas trapesium
menggunakan pendekatan
jajargenjang
dengan
langkah – langkah pada
LKS.
(terlampir)
|
(elaborasi) | (mencoba)
Fase VI (Generalisasi)
7.Siswa
menyimpulkan
kegiatan pada LKS yang
dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk
semua
kejadian
atau
masalah yang sama tentang
keliling
dan
luas.
(elaborasi) | (menalar)
8. Mengomunikasikan hasil
kerja kelompok di depan
kelas.




Mathematics
circuit
Alat Peraga
Sederhana
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Lampiran 10

SILABUS (KELAS KONTROL)
Sekolah
: SMP N 1 Mungkid
Kelas/Semester
: VII/2
Mata Pelajaran
: Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

6.3
Menghitung
keliling dan
luas bangun
segitiga dan
segi empat
serta
menggunakan
nya dalam
pemecahan
masalah.

Segi
empat
(belah
ketupat
,
layang
–
layang,
trapesi
um)

Kegiatan Pembelajaran
STAD
Menyampaikan
tujuan
dan motivasi siswa
1. Guru menyampaikan
tujuan yang akan
dicapai
pada
pembelajaran.
2. Siswa diajak untuk
mereview materi
tentang luas persegi
panjang dan teorema
phytagoras sebagai
pengetahuan pra
syarat. (eksplorasi)
3. Siswa diberi motivasi
untuk ikut terlibat
dalam menyelesaikan
suatu masalah.

Indikator
Indikator Representasi
Kompetensi
Matematik
Dasar
Siswa dapat:
Siswa dapat :
1. Menemukan
Representasi Visual
rumus keliling  Membuat gambar
dan luas
bangun geometri (belah
segiempat
ketupat, layang – layang,
(belah
trapesium) untuk
ketupat,
memperjelaskan
layang –
masalah dan
layang,
memfasilitasi
trapesium)
penyelesaiannya.
2. Menggunakan Representasi Persamaan
rumus keliling atau ekspresi matematik
dan luas
 Membuat persamaan
segiempat (
atau model matematika
belah ketupat,
dari representasi lain
layang –
yang diberikan.
layang,
Representasi Kata – kata
trapesium)
atau teks tertulis

Penilaian
Jenis:
 Latihan soal
 Tugas
Kelompok
 Tes
Bentuk
Instrumen:
Uraian

Waktu

Sumber
Belajar

8 x 40’ Sumber:
1) Manik, D.
R. 2009.
Penunjang
Belajar
Matematika
untuk SMP
atau MTs.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
2) Nuharini, D.
& Tri, W.
2008.
Matematika
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4. Siswa diberikan
pengantar pentingnya
bangun belah ketupat,
layang – layang dan
trapesium tentang
aplikasinya dalam
kehidupan sehari –
hari menggunakan
power point.
Menyajikan Informasi
5. Guru
memberikan
materi tentang keliling
dan
luas
belah
ketupat, laying –
laying dan trapesium.
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok –
kelompok belajar
6. Siswa
dibentuk
kelompok
secara
heterogen dimana tiap
kelompok
beranggotakan
4
siswa.
7. Guru
membagikan
LKS
dan lembar
jawaban kepada setiap
kelompok.

dalam
pemecahan
masalah.

 Menuliskan interpretasi
dari suatu representasi
 Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata.
 Menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu
representasi yang
disajikan

Konsep dan
Aplikasinya.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
3) Sukino &
W.
Simangunso
ng. 2004.
Matematika
untuk SMP
Kelas VII.
Jakarta:
Erlangga.
4) Wintarti,
A., et al.
2008.
Contextual
Teaching
and
Learning
Matematika.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan
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8. Siswa mendiskusikan
LKS bersama teman
satu
kelompoknya.(elabora
si)
Membimbing Kelompok
Belajar
9. Siswa dibimbing oleh
guru selama kerja
kelompok
apabila
terdapat
kesulitan
dalam menyelesaikan
permasalahan
yang
ada dalam LKS 1
secara
bergantian.
(eksplorasi)
Evaluasi
10. Siswa dengan
bimbingan guru
menyimpulkan
pembelajaran.
(konfirmasi)
Memberikan
Penghargaan
11. Siswa yang telah maju
menyampaikan hasil
diskusi
diberi
penghargaan.

Departemen
Pendidikan
Nasional.
Alat:
 LCD
 Laptop
 LKS
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Lampiran 11

KISI – KISI PRE TEST
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Mungkid
: Matematika
: VII/02

Alokasi Waktu :
menit
Banyak Soal : 6
Kurikulum
: KTSP

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Indikator

Memahami

Menghitung
keliling dan
luas bangun
segitiga dan
segi empat
serta
menggunaka
nnya dalam
pemecahan
masalah

1. Luas dan
Keliling
Belah
Ketupat
2.Luas dan
Keliling
Layang –
Layang
3.Luas dan
Keliling
Trapesium

1. Peserta didik dapat menggambar sketsa
layang – layang dan menentukan luas
kertas layngan yang dibutuhkan untuk
membuat layang – layang jika diagonal diagonalnya diketahui.
2. Peserta didik dapat menentukan luas dan
keliling trapesium siku – siku jika panjang
sisi – sisi sejajarnya dan tinggi trapesium
diketahui.
3. Peserta didik dapat menentukan
banyaknya keramik yang dibutuhkan dan
total harga pembelian jika diketahui
ukuran lantai, diagonal keramik belah
ketupat dan harga tiap dus.
4. Peserta didik dapat menentukan panjang
sisi – sisi sejajar sebuah atap rumah
berbentuk trapesium sama kaki jika luas
dan perbandingan sisi – sisi sejajarnya
diketahui.

konsep segi
empat dan
segitiga
serta
menentukan
ukurannya

Indikator
Representasi
Matematik
1,2,3

Nomor
Soal

Bentuk
Soal

1

Uraian

1,2,3

2

1,2,3

3

2,3

4
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5. Peserta didik dapat menentukan luas
trapesium yang ada di dalam sebuah
persegi jika luas persegi dan letak titik –
titik yang membentuk trapesium
diketahui.
6. Peserta didik dapat membuat soal cerita
dan menyelesaikan soal yang telah dibuat
sendiri dari gambar belah ketupat dan
informasi yang diketahui.

1,2,3,4

5

1,2,3,4,5

6

Keterangan:
Indikator Representasi Matematik:
1. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya
2. Membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan
3. Menuliskan langkah – langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata – kata
4. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi
5. Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan.
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Lampiran 12

KISI – KISI POST TEST
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: SMP Negeri 1 Mungkid
: Matematika
: VII/02

Alokasi Waktu :
menit
Banyak Soal : 6
Kurikulum
: KTSP

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Indikator

Memahami

Menghitung
keliling dan
luas bangun
segitiga dan
segi empat
serta
menggunaka
nnya dalam
pemecahan
masalah

1. Luas dan
Keliling
Belah
Ketupat
2.Luas dan
Keliling
Layang –
Layang
3.Luas dan
Keliling
Trapesium

1. Peserta didik dapat menggambar sketsa
laying – laying dan menentukan luas
kertas layngan yang dibutuhkan untuk
membuat layang – layang jika diagonal diagonalnya diketahui.
2. Peserta didik dapat menentukan tinggi dan
panjang sisi – sisi yang sejajar pada
trapesium jika perbandingan sisi – sisi
sejajar dan tingginya diketahui.
3. Peserta didik dapat menentukan
banyaknya motif belah ketupat jika
diketahui ukuran kain dan diagonal
cetakan belah ketupat.
4. Peserta didik dapat menentukan keliling
sebuah atap yang berbentuk trapesium
sama kaki jika perbandingan sisi – sisi
sejajarnya dan tinggi atap trapesiumnya
diketahui.
5. Peserta didik dapat menentukan luas

konsep segi
empat dan
segitiga
serta
menentukan
ukurannya

Indikator
Representasi
Matematik
1,2,3

Nomor
Soal

Bentuk
Soal

1

Uraian

1,2,3

2

1,2,3

3

1,2,3

4

2,3,4

5
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trapesium dari hasil sebuah segitiga yang
dilipat (tampak pada gambar) jika ukuran
panjang sisi – sisi sejajar trapesium, tinggi
segitiga, perbandingan ukuran dua sisi
dan perbandingan tinggi dua segitiga
diketahui.
6. Peserta didik dapat membuat soal cerita
dan menyelesaikan soal yang telah dibuat
sendiri sesuai dengan gambar dan
informasi yang diketahui.

1,2,3,4,5

6

Keterangan:
Indikator Representasi Matematik:
1. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya
2. Membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan
3. Menuliskan langkah – langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata – kata
4. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi
5. Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan.
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Lampiran 13
SOAL UJI COBA PRETEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK
Mata Pelajaran

:Matematika

Kelas/Semester

:VII/02

Pokok Bahasan

: Segi empat

Waktu

:

menit

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Tulislah nama, kelas, da nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu.
4. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman.

1. Anto mempunyai dua bilah bambu berukuran

dan

. Kedua

bambu tersebut akan dijadikan sebagai diagonal layang – layang yang
ingin Anto buat. Diagonal pendek dan diagonal panjang berpotongan di
sebuah titik, dimana titik tersebut terletak pada

dari ujung diagonal

terpanjang. Ia juga membutuhkan kertas layangan untuk menutupi rangka
layang – layang yang telah dibuatnya. Pada bagian tepi, kertas layangan
akan dilipat
a.

untuk menutupi kerangka layang – layang.

Gambarlah sketsa kerangka layang – layang yang akan dibuat Anto!

b. Tentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Anto untuk membuat
layang – layang tersebut!
√
2. Trapesium

siku – siku di titik

dan
a. Gambarlah sketsa trapesium

.

,
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b. Hitunglah luas dan keliling trapesium

.

3. Pak Anton akan membeli keramik untuk lantai teras rumahnya. Ia
menginginkan keramik yang bentuknya belah ketupat berwarna putih. Ia
membelinya di toko “Sumber Abadi” dengan diagonal
Jika teras Pak Anton berukuran

dan

tentukan:

a. Berapa keramik yang harus dibeli Pak Anton?
b. Jika

berisi 6 buah dan harganya

4. Rumah Dea memiliki sepasang atap berbentuk trapesium sama kaki
dengan luas salah satu sisi atapnya adalah

Perbandingan panjang

sisi – sisi sejajarnya adalah 3:4. Tinggi sisi atap yang berbentuk trapesium
tersebut adalah

.

a. Gambarlah sketsa salah satu sisi atap rumah Dea.
b. Tentukan panjang sisi sejajar salah satu sisi atap rumah Dea.

5.
B

F

C

Luas persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 dadalah
𝑚
Tentukan ukuran luas trapesium 𝐴𝐸𝐹𝐶.
(menggunakan rumus luas trapesium)

E

D

A

S
Diketahui gambar belah ketupat

6.

dengan ukuran panjang 𝑆𝑄
dan 𝑃𝑅
P

R

𝑐𝑚

𝑐𝑚.

Susunlah suatu soal cerita yang sesuai

dengan gambar dan informasi yang
diketahui. Kemudian selesaikan soal
Q

yang telah kalian buat.
(siswa diperkenankan menambahkan
informasi lain)
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Lampiran 14

SOAL UJI COBA POST TEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pokok Bahasan
Waktu

:Matematika
:VII/02
: Segi empat
: 2 x 40 menit

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Tulislah nama, kelas, da nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu.
4. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman.
1. Keluarga pak Kasman mempunyai lima anak, dua orang perempuan dan
tiga orang laki – laki. Beliau akan menunjuk seorang putranya untuk
mengikuti karnaval layang – layang . Pak Kasman menunjuk Adit sebagai
putra tertuanya untuk mewakili keluarganya. Adit akan dibuatkan layang –
layang oleh beliau. Akan tetapi Rio, putra Pak Kasman yang lain juga
minta untuk dibuatkan layang – layang. Beliau akan membuat layang –
layang yang akan digunakan untuk karnaval dengan ukuran jumbo.
Diagonal – diagonalnya adalah

dan

Pada diagonal

terpanjang, jarak dari ujung atas layang – layang ke perpotongan diagonal
adalah

Sedangkan Rio akan dibuatkan layang – layang dengan

diagonal

dan

Jarak dari ujung atas pada diagonal terpanjang

ke perpotongan diagonal adalah

Pak Kasman membutuhkan kertas

layangan untuk menutup rangka layang – layang. Pada bagian tepi kertas
layangan diperpanjang

untuk menempelkannya pada kerangka

layang – layang.
a. Gambarlah sketsa layang – layang yang akan dibuat Pak Kasman.
b.

Tentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Pak Kasman untuk
membuat semua layang – layang.

2. Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang
sisi yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata – rata
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dari panjang sisi – sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut
maka
a. Gambarlah sketsa trapesium tersebut.
b. hitunglah tinggi dan panjang sisi – sisi yang sejajar pada trapesium
tersebut.
3. Dhian mendapatkan tugas dari guru keterampilan untuk membuat taplak
meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran

. Ia akan

membuat dengan motif belah ketupat karena ibunya telah mempunyai
cetakannya yang berukuran

. Berapa banyaknya motif belah

ketupat yang ada pada taplak meja buatan Dhian.
4. Rumah Anton memiliki sepasang atap berbentuk trapesium sama kaki
Perbandingan panjang sisi – sisi sejajarnya adalah 3 :

dengan luas

7. Tinggi atap tersebut

.

a. Gambarlah sketsa atap rumah Anton.
b. Tentukan panjang sisi – sisi sejajar atap rumah Anton.
c. Tentukan keliling salah satu atap tersebut.
d. Tentukan banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap
tersebut, jika setiap

diperlukan 25 buah genteng.

5.
Bagian atas ∆𝐴𝐵𝐶 dilipat ke arah atas
pada bagian DE seperti tampak pada
gambar di samping. 𝐴𝐵 dan 𝐷𝐸 sejajar
dengan panjang berturut – turut
𝑐𝑚 dan 𝑐𝑚. Tinggi ∆𝐴𝐵𝐶 adalah
𝑐𝑚 Perbandingan ukuran panjang
𝐹𝐺: 𝐴𝐵
: dan 𝑡𝐴𝐵𝐶 : 𝑡𝐷𝐴𝐹
:
Tentukan luas daerah yang diarsir.

C

D

A

E

F

G

H

B
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A

Diketahui ukuran panjang 𝑑

6.
D

O

B

𝑐𝑚 dan 𝑑

Susunlah suatu soal cerita yang sesuai dengan
gambar dan informasi yang diberikan.

Kemudian selesaikan soal yang telah kalian buat.
(siswa diperbolehkan menambahkan informasi lain)

C

.

Lampiran 15

PEDOMAN PENSKORAN UJI COBA PRE TEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK

No.
1.

Indikator Representasi
Matematik
Membuat gambar bangun
geometri untuk
memperjelas masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Keterangan
Siswa membuat gambar layang – layang lengkap dengan
ukuran – ukurannya
A

𝑥

𝑐𝑚

D

B

O
𝑐𝑚

𝑦
C

Membuat persamaan atau

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan

Skor
Keterangan
Maksimal
4
4: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang lengkap
dengan
ukurannya.
3: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang atau ada
gambar layang –
layang lengkap
dengan ukurannya
2: ada gambar
layang – layang
1: tidak ada gambar
layang – layang
2
2: memisalkan
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model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

simbol
Diketahui:

ukuran layang –
layang dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan lengkap
dan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan dalam
membuat
persamaan
matematika

:

:
Siswa membuat persamaan untuk Luas kertas lipatan,
{
}
:
Siswa membuat persamaan untuk luas layang – layang
:
Siswa membuat persamaan untuk luas kertas yang dibutuhkan

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

:
Siswa dapat menentukan ukuran panjang
𝑥

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

4

dan
√𝑂𝐶

𝑦

√

√

√

√

√

√

𝑂𝐵

4: menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian dan
dalam
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𝑥: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐴𝐵
𝑦: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐵𝐶

Siswa dapat menentukan luas kertas layangan yang
dibutuhkan Anto
1. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

√

perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan

𝑙

𝑐𝑚
𝑐𝑚

𝐿 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑠
𝐿 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑤𝑎

{
}
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𝐿𝑡 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

2. Menentukan luas layang – layang

𝐿𝑦 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑢

3. Menentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Anto
untuk membuat layang – layang
𝐿𝑎 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

Jadi luas kertas layangang yang dibutuhkan Anto untuk
membuat layang – layang adalah
.
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2.

Membuat gambar
bangun geometri untuk
memperjelas masalah
dan memfasilitasi
penyelesaiannya

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran ukurannya
S

𝑐𝑚

2

2: ada gambar
trapesium
lengkap dengan
ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol

R

𝑐𝑚

P

Membuat persamaan
atau model matematika
dari representasi lain
yang diberikan

𝑐𝑚

T

Q

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:

𝑎: ukuran panjang sisi sejajar atas 𝑆𝑅

𝑏: ukuran panjang sisi sejajar bawah 𝑃𝑄
𝑡: ukuran tinggi trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆
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Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

dan dalam
membuat
persamaan
matematika

Siswa dapat membuat persamaan untuk panjang
√
Siswa dapat membuat persamaan untuk keliling trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

4

Siswa dapat menentukan luas trapesium

b. Mencari luas trapesium

.
Jadi luas trapesium

adalah

Siswa dapat menentukan keliling trapesium
c. Mencari keliling trapesium siku – siku
1. Menarik garis tegak lusrus dari titik
2. Menentukan panjang
Lihat segitiga

ke sisi

di titik

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
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Panjang
Panjang

penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

panjang

Menggunakan teorema phytagoras untuk menentukan
panjang
√
√
√
√
Menghitung keliling trapesium

Jadi keliling trapesium
3.

Membuat persamaan
atau model matematika
dari representasi lain
yang diberikan

adalah

.

Siswa dapat memisalkan ukuran keramik belah ketupat dengan simbol
Diketahui:
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

2

2: memisalkan
ukuran belah
ketupat
dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan benar
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:
:

1: ada
kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran belah
ketupat
dengan
simbol dan
dalam
membuat
persamaan
matematika

Harga/dus =
Siswa dapat membuat persamaan untuk luas kamar
𝐿𝑘𝑚𝑟 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑟

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas keramik belah ketupat
𝐿𝑏 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡

Siswa dapat membuat persamaan untuk banyaknya keramik yang
dibutuhkan
𝑏𝑘 : 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘

Siswa dapat membuat persamaan untuk banyaknya dus yang harus
dibeli

Siswa dapat membuat persamaan untuk harga beli keramik
Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

a. Menentukan keramik yang harus dibeli Pak Anton
Siswa dapat menentukan luas kamar pak Anton
 Menghitung luas kamar

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
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Jadi luas kamar yang akan dikeramik adalah
Siswa dapat menentukan luas keramik
 Menghitung luas keramik

Jadi luas keramik yang dibeli Pak Anton adalah
Siswa dapat menentukan banyaknya keramik yang dibeli Pak Anton
 Menentukan banyaknya keramik yang dibeli Pak Anton

Jadi banyaknya keramik yang harus dibeli Pak Anton adalah
buah.
b. Menentukan banyaknya uang yang dikeluarkan Pak Anton untuk
membeli semua keramik (harga beli)

Siswa dapat menentukan banyaknya dus keramik yang dibeli Pak

dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah
dalam
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Anton

perhitungan

Siswa dapat menentukan harga beli keramik Pak Anton

Jadi banyaknya uang yang dikeluarkan Pak Anton untuk membeli
semua keramik adalah

4.

Membuat gambar bangun
geometri untuk
memperjelas masalah dan
memfasilitasi
penyelesaian

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran –
ukurannya

2

2: ada gambar
trapesium
lengkap dengan
ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran

𝑥

𝑚

𝑥

Membuat persamaan atau
model matematika dari

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:
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representasi lain yang
diberikan

:

:

𝐿: 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

dan

𝑎: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎

trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

𝑏: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠

𝑡: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan nilai
a. Memisalkan ukuran panjang adalah
Sehingga
dan
b. Menentukan nilai

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
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penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

Siswa dapat menentukan panjang sisi – sisi sejajar pada trapesium
c. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar

Jadi panjang sisi – sisi sejajar atap rumah Dea adalah

5

Menuliskan interpretasi
dari suatu representasi

Siswa dapat menentukan tinggi trapesium
𝐹𝐼: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 𝐴𝐶𝐹𝐸

dan

2

2: menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium
1: tidak
menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium
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2

Membuat persamaan atau Siswa dapat membuat persamaan ukuran pada trapesium
model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan ukuran sisi – sisi persegi
1. Menentukan ukuran sisi – sisi persegi

√

4

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika
4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
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Siswa dapat menentukan ukuran panjang sisi – sisi sejajar trapesium
2. Menentukan ukuran panjang
Lihat segitiga
F

𝐹𝐸

√𝐵𝐸
√

𝑐𝑚

√
B

E
𝑐𝑚

√
√

√

3. Menentukan ukuran panjag
Lihat segitiga

𝐵𝐹

3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan
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C
𝐴𝐶

√𝐴𝐷

𝐶𝐷

√

𝑐𝑚

√
√

𝑐𝑚

A

√

D

√

Siswa dapat menentukan ukuran tinggi trapesium
4. Menentukan
E

A

H

√ 𝑐𝑚

√ 𝑐𝑚

F

I

C
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√

√

√

√

√

𝐸𝐻

Lihat segitiga

√𝐴𝐸

𝐴𝐻

√

√

√
√

Siswa dapat menentukan ukuran luas trapesium
5. Menentukan luas

( √ )
√

√

√

√
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√

√

Jadi luas trapesium

6.

adalah

4

Menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu
representasi yang
disajikan

Membuat persamaan atau
model matematika dari

Siswa dapat memisalkan ukuran belah ketupat dengan simbol
:

2

4: menyusun cerita
sesuai dengan
gambar dan
inforormasi
yang diketahui
3: menyusun cerita
yang kurang
sesuai dengan
gambar dan
informasi yang
diketahui
2: menyusun cerita
yang tidak
sesuai dengan
gambar dan
informasi yang
diketahui
1: tidak menyusun
cerita
2: memisalkan
layng – layang
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representasi lain yang
diberikan

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

:

(Penyelesaian soal yang dibuat sendiri oleh siswa)

dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan
dalam membuat
persamaan
matematika
4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
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perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan
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REPRESENTASI MATEMATIK
No.
1.

Indikator
Membuat
gambar bangun
geometri untuk
memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Keterangan
Siswa dapat membuat gambar layang – layang dengan ukurannya.
A

A

𝑥

Keterangan

4

4: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang lengkap
dengan
ukurannya.
3: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang atau ada
gambar layang –
layang lengkap
dengan ukurannya
2: ada gambar
layang – layang
1: tidak ada gambar
layang – layang
2: memisalkan
ukuran layang –
layang dengan

𝑎

𝑐𝑚

𝑐𝑚

D

Skor
Maksimal

B

O

D

B

O
𝑐𝑚

𝑐𝑚

𝑏
𝑦
C
C

Membuat
persamaan atau
model

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan simbol
Diketahui:
Layang – layang satu

2
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matematika dari
representasi lain
yang diberikan

Layang – layang dua

𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas kertas lipatan,
{
}

simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan lengkap
dan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan dalam
membuat
persamaan
matematika

:
{
}
:
Siswa dapat membuat persamaan luas layang – layang
𝐿𝑦 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 – 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑢
𝐿𝑦 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 – 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑎
𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑖𝑜

192

Siswa dapat membuat persamaan total luas kertas yang dibutuhkan
𝐿𝑎 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢
𝐿𝑟 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑎

Luas total kertas layangan

Menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian
masalah
matematis
dengan kata –
kata

𝑑𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑜

Siswa dapat menentukan ukuran panjang
:
:

dan

layang – layang satu

4

4: menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
dalam
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𝑥

Layang – layang satu
A

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

√

𝑥

√

perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan

𝑐𝑚

D

√

B

O
𝑐𝑚

𝑦
𝑦

√𝑂𝐶

𝑂𝐵

√

C

√
√

Siswa dapat menentukan ukuran panjang

dan

layang – layang dua
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Layang – layang dua
A

𝑎
𝑎

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

√

𝑐𝑚

D

√

B

O
𝑐𝑚

√
𝑏
𝑏

C

√𝑂𝐶

𝑂𝐵

√
√
√

:
:
b. Menentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Pak Kasman
Kertas layangan untuk membuat layang – layang satu
Siswa dapat menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
satu
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4. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝑙

𝑐𝑚

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

{
}

Siswa dapat menentukan luas layang – layang satu
5. Menentukan luas layang – layang
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Siswa dapat menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang
– layang satu
6. Menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang –
layang satu

Kertas layangan untuk membuat layang – layang dua
Siswa dapat menentukan luas kertas lipatan layang – layang dua
1. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang dua
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝑙

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

𝑐𝑚
𝑐𝑚
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{
}

Siswa dapat menentukan luas layang – layang dua
2. Menentukan luas layang – layang dua

Siswa dapat menentukan luas kertas layangat untuk membuat layang –
layang dua
3. Menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang –
layang dua

Siswa dapat menentukan luas total kertas layangan yang dibutuhkan
Pak Kasman
Luas total kertas layangan
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Jadi Luas kertas layangan yng dibutuhkan Pak Kasman untuk
membuatkan layang – layang anaknya adalah

2.

Membuat gambar
bangun geometri
untuk memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran – ukurannya

2

2: ada gambar
trapesium lengkap
dengan ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran trapesium

𝑥 𝑐𝑚
𝑥

𝑐𝑚

𝑥 𝑐𝑚

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:

𝑎: ukuran panjang sisi sejajar atas 𝑆𝑅

𝑏: ukuran panjang sisi sejajar bawah 𝑃𝑄
𝑡: ukuran tinggi trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆
L: ukuran luas trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆
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dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan nilai
a. Mencari nilai

√
Siswa dapat menentukan ukuran tinggi trapesium
b. Menentukan ukuran tinggi trapesium

4

4: menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
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salah dalam
perhitungan
.
Jadi tinggi trapesium adalah
Siswa dapat menentukan ukuran panjang sisi – sisi sejajar trapesium
c. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar trapesium ( dan

Jadi ukuran panjang sisi sejajar trapesium adalah

3.

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

dan

Siswa dapat memisalkan ukuran taplak meja dan cetakan belah ketupat
dengan simbol
Diketahui: persegi panjang
:
:
Cetakan belah ketupat
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

2

2: memisalkan
ukuran taplak
dan cetakan
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
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Siswa dapat membuat persamaan luas taplak meja

ukuran taplak
dan cetakan
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

:
:
:
Siswa dapat membuat persamaan luas keramik belah ketupat
:
Siswa dapat membuat persamaan banyaknya motif belah ketupat

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan luas taplak meja
a. Menghitung luas taplak

Jadi luas taplak mejnya adalah
Siswa dapat menentukan luas cetakan belah ketupat
b. Menghitung luas cetakan belah ketupat

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
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Jadi luas cetakan belah ketupat adalah
Siswa dapat menentukan banyaknya motif belah ketupat pada taplak meja
c. Menentukan banyak motif pada taplak meja

Jadi banyaknya motif belah ketupat yang utuh pada taplak meja buatan
Dhian sebanyak 300 buah.

dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah
dalam
perhitungan
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4.

Membuat gambar
bangun geometri
untuk memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran – ukurannya
𝑥

𝑚

II

𝑥

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan

𝑚

𝑎: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎

𝑏: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠
𝑡: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
𝑧: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑘𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

dapat

2

I

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:
𝐿: 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
:
:

Siswa

2: ada gambar
trapesium
lengkap
dengan ukuran
– ukurannya
1: ada gambar
trapesium
tetapi tidak
ada ukurannya

𝑚

III

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

2

membuat

persamaan

untuk

keliling

Siswa dapat memebuat persamaan untuk banyaknya genteng.
Banyak genteng

trapesium
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matematika
Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

4

Siswa dapat menentukan nilai
Memisalkan ukuran panjang adalah
Sehingga
dan
Menentukan nilai

Siswa dapat menentukan panjang sisi – sisi sejajar trapesium
b. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar

Jadi panjang sisi – sisi sejajar atap rumah Anton adalah
Siswa menentukan keliling atap rumah Anton

dan

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
205

c. Menentukan keliling atap
𝑚

II

I

III

menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah
dalam
perhitungan

𝑚

Perhatikan bangun I (segitiga)
𝑧

𝑚

Menghiung sisi miring
𝑧 menggunakan teorema phytagoras.
𝑧

𝑚

Mencari keliling salah satu atap

√
√
√
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Mencari keliling salah satu atap

Jadi keliling salah satu atap adalah
.
Siswa menentukan banyaknya genteng yang dibuthkan untuk menutup
atap
d. Menentukan banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap.
Banyak genteng
.
Jadi genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap adalah

5.

Menuliskan
interpretasi dari suatu
representasi

Siswa dapat menentukan tinggi trapesium

buah.

2

∆

2: menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium
1: tidak
menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang

Siswa dapat membuat persamaan ukuran pada trapesium

Diketahui:

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
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diberikan
:

:
:

dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

𝑡𝐴𝐵𝐶 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐴𝐵𝐶

:

𝑡𝐷𝐴𝐺 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐷𝐴𝐺

Siswa dapat membuat persamaan ukuran tinggi trapesium
∆

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium

Menuliskan langkah
– langkah
penyelesaian masalah
matematis dengan
kata – kata

Siswa dapat menentukan tinggi ukuran trapesium
a. Menentukan tinggi trapesium ∆
∆

∆

∆
Siswa dapat menentukan ukuran panjang
b. Menentukan ukuran panjang

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
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perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

Siswa dapat menentukan luas trapesium
c. Menentukan luas trapesium

Jadi luas daerah yang diarsir adalah

6.

Menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu
representasi yang
disajikan

4

4: menyusun cerita
sesuai dengan
gambar dan
inforormasi yang
diketahui
3: menyusun cerita
yang kurang sesuai
dengan gambar dan
informasi yang
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Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan
simbol
:
:

2

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

(Penyelesaian soal yang dibuat sendiri oleh siswa)

4

diketahui
2: menyusun cerita
yang tidak sesuai
dengan gambar dan
informasi yang
diketahui
1: tidak menyusun
cerita
2: memisalkan layng –
layang dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika dengan
benar
1: ada kesalahan
dalam memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan dalam
membuat
persamaan
matematika
4: menuliskan langkah
– langkah
penyelesaian dan
perhitungan dengan
tepat
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3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan langkah
– lagkah
penyelesaian dan
dalam perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan langkah
– langkah
penyelesaian dan
dalam perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan

211
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Lampiran 17
DAFTAR NILAI TES UJI COBA PRE TEST
SMP NEGERI 1 MUNGKID
Mata Pelajaran
Kelas
No

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32

: Matematika
: VII D
Item Soal
1
2
3
4

5

6

Skor

Nilai (Y)
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Lampiran 18
DAFTAR SKOR TES UJI COBA POST TEST
SMP NEGERI 1 MUNGKID
Mata Pelajaran
Kelas
No

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32

: Matematika
: VII C
Item Soal
1
2
3
4

5

6

Skor

Nilai (Y)

Lampiran 19

HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA PRE TEST

2

3

Reliabilitas

Validitas

1

Daya
Pembeda

5

6

Valid

Valid

Valid

0,349
Kriteria
total
per skor
tiap skor

Valid

Valid

kriteria

Taraf
kesukaran

4

Kriteria
Mean
Tk
Kriteria

Valid

Reliabel

Diperbaiki Diterima Diterima

Sedang

Mudah

Sedang

Diterima

Sedang

Diperbaiki Diterima

Sukar

Sukar
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RINGKASAN HASIL ANALISIS TES UJI COBA PRE TEST

No
Butir

Kriteria

DP

Kriteria

kriteria

Keputusan

1

Valid

Diperbaiki

0,529

Sedang

Diperbaiki

2

Valid

Diterima

0,702

Mudah

Digunakan

3

Valid

Diterima

0,462

Sedang

Digunakan

4

Valid

Diterima

0,371

Sedang

Digunakan

5

Valid

Diperbaiki

0,105

Sukar

Diperbaiki

6

Valid

Diterima

0,152

Sukar

Digunakan

215

Lampiran 20

HASIL ANALISIS HASIL SOAL UJI COBA POST TEST

2

Reliabilitas

Validitas

1

Kriteria
total
per skor
tiap skor

Valid

Valid

Taraf
kesukaran

Daya
Pembeda

kriteria

Kriteria
Mean
Tk
Kriteria

3

4

0,355
Valid
Valid

5

6

Valid

Valid

Reliabel

Diperbaiki Diperbaiki Diterima

Mudah

Sukar

Sedang

Diterima

Sukar

Diperbaiki Diterima

Sukar

Sukar
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RINGKASAN HASIL ANALISIS TES UJI COBA POST TEST

No
Butir

Kriteria

DP

Kriteria

kriteria

Keputusan

1

0.489

Valid

0.100

Diperbaiki

Mudah

Diperbaiki

2

0.605

Valid

0.142

Diperbaiki

Sukar

Diperbaiki

3

0.621

Valid

0.478

Diterima

Sedang

Digunakan

4

0.646

Valid

0.325

Diterima

Sukar

Digunakan

5

0.767

Valid

0.100

Diperbaiki

Sukar

Diperbaiki

6

0.767

Valid

0.373

Diterima

Sukar

Digunakan

217
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA

Rumus:
}{

√{

}

Keterangan:
: koefisien korelasi skor butir soal dan skor total
: banyaknya siswa kelas uji coba
: jumlah skor tiap butir soal
: jumlah skor total
: jumlah perkalian skor butir dengan skor total
: jumlah kuadrat skor butir soal
: jumlah kuadrat skor total
Arikunto (2009: 72)

Kriteria pengujian:
Membandingkan harga
Jika

dengan harga

dengan taraf signifikan 5%.

maka butir soal tersebut dikatakan valid.

Perhitungan:
Contoh perhitungan validitas butir soal pre test nomor 1
No

Kode Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-10

7
3
4
8
7
7
5
6
4
3

23
6
8
25
19
26
16
36
15
18

49
9
16
64
49
49
25
36
16
9

529
36
64
625
361
676
256
1296
225
324

161
18
32
200
133
182
80
216
60
54
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
Jumlah

6
7
4
7
7
5
6
4
6
7
6
5
7
4
6
8
4
5
5
4
3
5

34
11
16
23
28
19
26
15
21
27
32
11
23
11
22
32
11
14
11
23
9
24

36
49
36
49
49
25
36
16
36
49
36
25
49
16
36
64
16
25
25
16
9
25

1156
121
256
529
784
361
676
225
441
729
1024
121
529
121
484
1024
121
196
121
529
81
576

204
77
64
161
196
95
156
60
126
189
192
55
161
44
132
256
44
70
55
92
27
120

170

623

980

13877

3585

}{

√{
√{

}
}{

}

, diperoleh

. Karena

Kesimpulan:
Dengan

dan

maka soal tersebut valid.

,
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Contoh perhitungan validitas butir soal post test nomor 1
No

Kode Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-31
Jumlah

√{

7
7
7
7
6
8
8
8
5
6
6
8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
6
4
6
7
8
6
8
8
8
7

15
20
8
26
21
21
12
11
15
9
7
11
25
36
35
20
14
18
19
27
18
11
8
14
18
18
14
28
20
23
7

49
49
49
49
36
81
81
64
25
36
36
64
81
81
100
64
49
49
49
49
64
36
16
36
49
64
36
81
81
100
49

225
400
64
676
441
441
144
121
225
81
49
121
625
1296
1225
400
196
324
324
729
324
121
64
196
324
324
196
784
400
529
49

105
140
56
182
126
168
96
88
75
54
42
88
200
288
`280
160
198
126
133
189
144
66
32
84
126
144
84
224
160
184
49

219

532

1579

10826

3872

}{

}
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}{

√{

}

Kesimpulan:
Dengan

dan

maka soal tersebut valid.

, diperoleh

. Karena

,
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA
Rumus:
[
Dengan rumus varians

][

:

Keterangan:
: reliabilitas yang dicari
: banyaknya butir soal
: jumlah varians skor tiap-tiap butir soal
: varians total
: skor tiap butir soal
: jumlah skor butir soal
: jumlah kuadrat skor butir soal
: banyaknya subjek uji coba
(Arikunto, 2009: 109-110).
Kriteriapengujian:
Jika
maka butir soal dikatakan reliabel.
Perhitungan:
Pre Test
1. Varians total

2. Varians tiap butir soal

02

]

223

∑
3. Koefisien reliabilitas
[
[

][
][

]
]

Kesimpulan:
Dengan
diantara signifikansi 5% diperoleh
maka soal dikatakan reliabel.
Post Test
1. Varians total

2. Varians tiap butir soal

. Karena

224

∑
4. Koefisien reliabilitas
[
[

][
][

]
]

Kesimpulan:
Dengan
diantara signifikansi 5% diperoleh
maka soal dikatakan reliabel.

. Karena
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Lampiran 23
PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA

Rumus:

Keterangan:
: Daya Pembeda Soal Uraian
: Rata-rata skor siswa pada kelompok atas
: Rata-rata skor siswa pada kelompok bawah
: Skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran
Zulaiha (2008:28)

Kriteria pengujian:
Kriteria Daya pembeda
Kriteria Daya Pembeda

Kategori
Diterima
Diperbaiki
Ditolak

(Zulaiha, 2008:28)
Perhitungan:
Pre Test
Butir soal
1
2
3
4
5
6

6,44
6,81
3,66
4,06
1,56
3,31

4,19
4,56
2,06
2,0
0,25
0,06

Skor Maks
10
8
6
8
8
10
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Perhitungan daya pembeda Pre Test butir soal nomor:
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Kesimpulan:
Nomor soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,23
0,28
0,26
0,26
0,16
0,33

Kriteria
Diperbaiki
Diterima
Diterima
Diterima
Diperbaiki
Diterima
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Post Test
Butir soal
1
2
3
4
5
6

7,53
2,47
4,8
3,53
0,93
3,93

6,53
1,3
1,93
0,93
0,13
0,2

Skor Maks
10
8
6
8
8
10

Perhitungan daya pembeda Pre Test butir soal nomor:
1.

4.

2.

5.

3.

6.

228

Kesimpulan:
Nomor soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,1
0,14
0,48
0,33
0,1
0,37

Kriteria
Diperbaiki
Diperbaiki
Diterima
Diterima
Diperbaiki
Diterima
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA
Menurut klasifikasi puspendik sebagaimana dikutip oleh Zulaiha
(2007:34), tingkat kesukaran soal diperoleh melalui perhitungan dengan
menggunakan rumus:

Keterangan :
: Taraf Kesukaran Soal Uraian
: Rata-rata skor siswa
: Skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran
Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar, soal
sedang, dan soal mudah. Berikut ini tabel kriteria taraf kesukaran soal :
Kriteria Taraf Kesukaran
Kriteria Taraf Kesukaran

Kategori
Sukar
Sedang
Mudah

Berdasarkan analisis uji coba diperoleh data sebagai berikut.
Pre Test
Soal
nomor
1
2
3
4
5
6

5,31
5,69
2,84
3,03
0,91
1,69

Skor
Maksimal
10
8
6
8
8
10

Taraf
Kesukaran
0,53
0,7
0,46
0,37
0,11
0,15

7,06
1,90
3,39
2,29
0,52
2,0

Skor
Maksimal
10
8
6
8
8
10

Taraf
Kesukaran
0,71
0,24
0,57
0,29
0,07
0,2

Kriteria
Sedang
Mudah
Sedang
Sedang
Sukar
Sukar

Post Test
Soal
nomor
1
2
3
4
5
6

Kriteria
Mudah
Sukar
Sedang
Sukar
Sukar
Sukar

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar
Kompetensi
Memahami
konsep segi
empat dan
segitiga serta
menentukan
ukurannya

: SMP Negeri 1 Mungkid
: Matematika
: VII/02

Lampiran 25

KISI – KISI PRE TEST
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Banyak Soal : 6
Kurikulum
: KTSP

Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

Menghitung keliling dan
luas bangun segitiga dan
segi empat serta
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

1. Luas dan Keliling Belah
Ketupat
2. Luas dan Keliling Layang
– Layang
3. Luas dan Keliling
Trapesium

1. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
kerangka layang – layang dengan ukuran –
ukurannya dan menentukan luas kertas
layangan yang dibutuhkan jika ukuran
diagonal – diagonal dan ukuran lipatan
kertas diketahui.
2. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
trapesium siku – siku dengan ukuran –
ukuran yang diketahui dan menentukan luas,
keliling jika ukuran panjang sisi – sisi
sejajarnya dan tinggu trapesium diketahui.
3. Peserta didik dapat menentukan keramik
yang dibutuhkan jika diketahui ukuran sisi –
sisi teras dan ukuran diagonal keramik, juga
menentukan total harga keramik yang
dibutuhkan jika isi keramik per kardus dan
harga per kardus diketahui.
4. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
salah satu sisi atap yang berbentuk
trapesium sama kaki dan menentukan
panjang sisi – sisi sejajarnya jika luas, tinggi
sisi atap dan perbandingan sisi – sisi
sejajarnya diketahui.

Nomor
Soal
1

Bentuk
Soal
Uraian

2

3

4
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5. Peserta didik dapat menentukan luas daerah
yang diarsir dari gambar dan ukuran,
perbandingan yang diketahui.
6. Peserta didik dapat membuat soal cerita
yang sesuai dengan gambar dan informasi
lain yang diketahui dan menyelesaikannya.

5

6
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Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar
Kompetensi
Memahami
konsep segi
empat dan
segitiga serta
menentukan
ukurannya

: SMP Negeri 1 Mungkid
: Matematika
: VII/02
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KISI – KISI POST TEST
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Banyak Soal : 6
Kurikulum
: KTSP

Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

Menghitung keliling dan
luas bangun segitiga dan
segi empat serta
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

1. Luas dan Keliling Belah
Ketupat
2. Luas dan Keliling Layang
– Layang
3. Luas dan Keliling
Trapesium

1. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
kerangka layang – layang dengan ukuran –
ukurannya dan menentukan luas kertas
layangan yang dibutuhkan jika ukuran
diagonal – diagonal dan ukuran lipatan kertas
diketahui.
2. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
trapesium siku – siku dengan ukuran –
ukuran yang diketahui dan menentukan
tinggi, panjang sisi – sisi yang sejajar jika
luas, ukuran – ukuran sisinya diketahui
dalam bentuk variabel.
3. Peserta didik dapat menentukan banyaknya
motif belah ketupat yang bentuknya utuh
pada taplak meja jika diketahui ukuran taplak
meja yang berbentuk persegi panjang dan
diagonal cetakannya yang berbentuk belah
ketupat.
4. Peserta didik dapat menggambarkan sketsa
salah satu sisi atap yang berbentuk trapesium
sama kaki dan menentukan panjang sisi – sisi
sejajarnya jika luas, tinggi sisi atap dan
perbandingan sisi – sisi sejajarnya diketahui,

Nomor
Soal
1

Bentuk
Soal
Uraian

2

3

4

232

menentukan keliling salah satu atap, juga
menentukan banyak genteng yang
dibutuhkan untuk menutup salah satu atap
jika diketahui jumlah genteng tiap
5. Peserta didik dapat menentukan luas daerah
yang diarsir dari gambar dan ukuran,
perbandingan yang diketahui.
6. Peserta didik dapat membuat soal cerita yang
sesuai dengan gambar dan informasi lain
yang diketahui dan menyelesaikannya.

5

6

233
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SOAL PRETEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/02

Pokok Bahasan

: Segi empat

Waktu

:

menit

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Tulislah nama, kelas, da nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu.
4. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman.

1. Anto mempunyai dua bilah bambu berukuran

dan

. Kedua bambu

tersebut akan dijadikan sebagai diagonal layang – layang yang ingin Anto buat.
Diagonal pendek dan diagonal panjang berpotongan di sebuah titik, dimana titik
tersebut terletak pada

dari ujung diagonal terpanjang. Ia juga membutuhkan

kertas layangan untuk menutupi rangka layang – layang yang telah dibuatnya. Pada
bagian tepi, kertas layangan akan dilipat

sehingga berbentuk persegi panjang

pada bagian setiap sisi layang – layang untuk menutupi kerangka layang – layang.
c.

Gambarlah sketsa kerangka layang – layang yang akan dibuat Anto!

d. Tentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Anto untuk membuat layang –
layang tersebut!
√
2. Trapesium

siku – siku di titik

,

dan
c. Gambarlah sketsa trapesium

.

d. Hitunglah luas dan keliling trapesium

.
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3. Pak Anton akan membeli keramik untuk lantai teras rumahnya. Ia menginginkan
keramik yang bentuknya belah ketupat berwarna putih. Ia membelinya di toko
“Sumber Abadi” dengan diagonal
berukuran

dan

Jika teras Pak Anton

tentukan:

c. Berapa keramik yang harus dibeli Pak Anton?
d. Jika

berisi 6 buah dan harganya

, tentukan uang yang

harus dikeluarkan Pak Anton untuk membeli keramik yang dibutuhkan.
4. Rumah Dea memiliki sepasang atap berbentuk trapesium sama kaki dengan luas
Perbandingan panjang sisi – sisi sejajarnya

salah satu sisi atapnya adalah

adalah 3:4. Tinggi sisi atap yang berbentuk trapesium tersebut adalah

.

c. Gambarlah sketsa salah satu sisi atap rumah Dea.
d. Tentukan panjang sisi sejajar salah satu sisi atap rumah Dea.
C

5.
Perhatikan gambar di samping!

D

Diketahui sebuah segitiga sama
kaki. Luas segitiga 𝐴𝐵𝐶
adalah
𝑐𝑚 Ukuran panjang
𝐴𝐵 adalah
𝑐𝑚 Perbandingan
ukuran panjang 𝐷𝐸: 𝐹𝐺: 𝐴𝐵
: : 𝑡𝐶𝐺𝐹 : 𝑡𝐴𝐵𝐶
: dan
𝑡𝐷𝐸𝐶 : 𝑡𝐷𝐸𝐹𝐺
: Tentukan luas
daerah yang diarsir.

E

G

F

B

A

S

6.

P

R

Q

Diketahui gambar belah ketupat
dengan ukuran panjang 𝑆𝑄
𝑐𝑚
dan 𝑃𝑅
𝑐𝑚.
Susunlah suatu soal cerita yang sesuai
dengan gambar dan informasi yang
diketahui. Kemudian selesaikan soal
yang telah kalian buat.
(siswa diperkenankan menambahkan
informasi lain)
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SOAL POST TEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Pokok Bahasan
Waktu

: Matematika
: VII/02
: Segi empat
: 2 x 40 menit

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Tulislah nama, kelas, da nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu.
4. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman.
1. Pak Kasman akan membuatkan kedua anak laki – lakinya layang – layang. Anak
pertamanya akan dibuatkan dengan diagonal

dan

. Pada diagonal

terpanjang, jarak dari ujung atas layang – layang ke perpotongan diagonal adalah
Sedangkan anak keduanya dibuatkan dengan diagonal

dan

Jarak dari ujung atas pada diagonal terpanjang ke perpotongan diagonal adalah
Pak Kasman membutuhkan kertas layangan untuk menutup rangka layang
– layang. Pada bagian tepi kertas layangan diperpanjang

sehingga berbentuk

persegi panjang pada bagian setiap sisi layang – layang untuk menempelkannya
pada kerangka layang – layang.
c. Gambarlah sketsa layang – layang yang akan dibuat Pak Kasman.
d.

Tentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Pak Kasman untuk
membuatkan layang – layang anaknya.

2. Diketahui salah satu sisi yang sejajar pada trapesium siku – siku panjangnya
sedangkan sisi sejajar yang lain panjangnya dua kali panjang sisi sejajar pertama.
Tinggi trapesium tersebut merupakan rata – rata dari jumlah panjang sisi – sisi
yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut

maka

c. gambarlah sketsa trapesium tersebut.
d. hitunglah tinggi dan panjang sisi – sisi yang sejajar pada trapesium tersebut.
3. Dhian mendapatkan tugas dari guru keterampilan untuk membuat taplak meja
berbentuk persegi panjang dengan ukuran

. Ia akan membuat
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dengan motif belah ketupat karena ibunya telah mempunyai cetakannya yang
berukuran

. Berapa banyaknya motif belah ketupat yang bentuknya

utuh pada taplak meja buatan Dhian.
4. Rumah Anton memiliki sepasang atap berbentuk trapesium sama kaki. Salah satu
Perbandingan panjang sisi – sisi sejajarnya

sisi atapnya mempunyai luas

adalah 3 : 7. Tinggi sisi atap yang berbentuk trapesium tersebut adalah

.

e. Gambarlah sketsa salah satu sisi atap rumah Anton.
f. Tentukan panjang sepasang sisi sejajar pada salah satu sisi atap rumah Anton.
g. Tentukan keliling salah satu sisi atap tersebut.
h. Tentukan banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup salah satu sisi atap
tersebut, jika setiap
5.

diperlukan 25 buah genteng.

C

Perhatikan gambar di samping!

D

Diketahui segitiga sama kaki
𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐶 𝐵𝐶 𝐴𝐵 dan 𝐷𝐸 sejajar,
dengan panjang berturut – turut
𝑐𝑚 dan 𝑐𝑚. Tinggi ∆𝐴𝐵𝐶 adalah
𝑐𝑚 Perbandingan ukuran panjang
𝐹𝐺: 𝐴𝐵
: dan 𝑡𝐴𝐵𝐶 : 𝑡𝐷𝐴𝐹
:
segitiga 𝐴𝐷𝐹 kongruen dengan segitiga
𝐸𝐺𝐵 Tentukan luas daerah yang
diarsir.

E

G

A

F

B

A

Diketahui ukuran panjang 𝑑

6.
D

O

B

𝑐𝑚 dan 𝑑

Susunlah suatu soal cerita yang sesuai dengan
gambar dan informasi yang diberikan.
Kemudian selesaikan soal yang telah kalian buat.
(siswa diperbolehkan menambahkan informasi lain)

C

.
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PEDOMAN PENSKORAN PRE TEST
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK

No.

1.

Indikator
Representasi
Matematik
Membuat gambar
bangun geometri untuk
memperjelas masalah
dan memfasilitasi
penyelesaiannya

Keterangan

Skor
Maksimal

Keterangan

Siswa membuat gambar layang – layang lengkap dengan ukuran
– ukurannya

4

4: ada gambar
layang – layang
dan bagian
lipatan tepi
layang – layang
lengkap dengan
ukurannya.
3: ada gambar
layang – layang
dan bagian
lipatan tepi
layang – layang
atau ada gambar
layang – layang
lengkap dengan
ukurannya
2: ada gambar
layang – layang
1: tidak ada
gambar layang –
layang
2: memisalkan
ukuran layang –
layang dengan

A

𝑥

𝑐𝑚

D

B

O
𝑐𝑚

𝑦
C

Membuat persamaan
atau model matematika
dari representasi lain

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan simbol
Diketahui: :
:

2
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yang diberikan

Siswa membuat persamaan untuk Luas kertas lipatan,
{
}
:
Siswa membuat persamaan untuk luas layang – layang
:
Siswa membuat persamaan untuk luas kertas yang dibutuhkan
:

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan ukuran panjang

𝑥

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

√𝑂𝐶

𝑦

√

√

√

√

√

√

𝑥: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐴𝐵
𝑦: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐵𝐶

4

dan

𝑂𝐵

simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan lengkap
dan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan
dalam membuat
persamaan
matematika
4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
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Siswa dapat menentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan
Anto
7. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

√

langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

𝑙

𝑐𝑚
𝑐𝑚

𝐿 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑠
𝐿 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑤𝑎

{
}

𝐿𝑡 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

8. Menentukan luas layang – layang
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𝐿𝑦 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑢

9. Menentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Anto
untuk membuat layang – layang
𝐿𝑎 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

Jadi luas kertas layangang yang dibutuhkan Anto untuk
membuat layang – layang adalah
.
2.

Membuat gambar bangun
geometri untuk
memperjelas masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran ukurannya
S

𝑐𝑚

2

2: ada gambar
trapesium
lengkap dengan
ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium

R

𝑐𝑚

P

Membuat persamaan atau
model matematika dari
representasi lain yang

𝑐𝑚

T

Q

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:
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diberikan

dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

𝑎: ukuran panjang sisi sejajar atas 𝑆𝑅

𝑏: ukuran panjang sisi sejajar bawah 𝑃𝑄
𝑡: ukuran tinggi trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆
Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

Siswa dapat membuat persamaan untuk panjang
√
Siswa dapat membuat persamaan untuk keliling trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan luas trapesium

d. Mencari luas trapesium

.
Jadi luas trapesium

adalah

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
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Siswa dapat menentukan keliling trapesium
e. Mencari keliling trapesium siku – siku
3. Menarik garis tegak lusrus dari titik
4. Menentukan panjang
Lihat segitiga
Panjang
panjang
Panjang

ke sisi

2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

di titik

Menggunakan teorema phytagoras untuk menentukan
panjang
√
√
√
√
Menghitung keliling trapesium

Jadi keliling trapesium
3.

Membuat persamaan atau
model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

adalah

.

Siswa dapat memisalkan ukuran keramik belah ketupat dengan
simbol
Diketahui:
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

2

2: memisalkan
ukuran belah
ketupat dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
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dalam
memisalkan
ukuran belah
ketupat dengan
simbol dan
dalam membuat
persamaan
matematika

:
:

Harga/dus =
Siswa dapat membuat persamaan untuk luas kamar
𝐿𝑘𝑚𝑟 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑟

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas keramik belah ketupat
𝐿𝑏 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡

Siswa dapat membuat persamaan untuk banyaknya keramik yang
dibutuhkan
𝑏𝑘 : 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘

Siswa dapat membuat persamaan untuk banyaknya dus yang harus
dibeli

Siswa dapat membuat persamaan untuk harga beli keramik
Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

c. Menentukan keramik yang harus dibeli Pak Anton
Siswa dapat menentukan luas kamar pak Anton
 Menghitung luas kamar

Jadi luas kamar yang akan dikeramik adalah

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
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Siswa dapat menentukan luas keramik
 Menghitung luas keramik

Jadi luas keramik yang dibeli Pak Anton adalah
Siswa dapat menentukan banyaknya keramik yang dibeli Pak
Anton
 Menentukan banyaknya keramik yang dibeli Pak Anton

Jadi banyaknya keramik yang harus dibeli Pak Anton adalah
buah.
d. Menentukan banyaknya uang yang dikeluarkan Pak Anton
untuk membeli semua keramik (harga beli)

menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

Siswa dapat menentukan banyaknya dus keramik yang dibeli Pak
Anton

Siswa dapat menentukan harga beli keramik Pak Anton
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Jadi banyaknya uang yang dikeluarkan Pak Anton untuk
membeli semua keramik adalah

4.

Membuat gambar bangun
geometri untuk
memperjelas masalah dan
memfasilitasi
penyelesaian

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran –
ukurannya

2

2: ada gambar
trapesium
lengkap dengan
ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat

𝑥

𝑚

𝑥

Membuat persamaan atau
model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:
𝐿: 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
:
:
dan

𝑎: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎
𝑏: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠
𝑡: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium
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persamaan
matematika
Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

4

Siswa dapat menentukan nilai
d. Memisalkan ukuran panjang adalah
Sehingga
dan
e. Menentukan nilai

Siswa dapat menentukan panjang sisi – sisi sejajar pada trapesium
f. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar

Jadi panjang sisi – sisi sejajar atap rumah Dea adalah

dan

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan
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5

Menuliskan interpretasi
dari suatu representasi

2

Siswa dapat menentukan tinggi trapesium
𝐷𝐻: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 𝐷𝐸𝐹𝐺

2: menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium
1: tidak
menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium

Membuat persamaan atau
model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

2

Siswa dapat membuat persamaan ukuran pada trapesium

𝑡𝐶𝐺𝐹 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐶𝐺𝐹
𝑡𝐴𝐵𝐶 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐴𝐵𝐶
𝑡𝐷𝐸𝐹𝐺 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 𝐷𝐸𝐹𝐺

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian

Siswa dapat menemukan tinggi ∆

4

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

4: menuliskan
langkah –
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masalah matematis
dengan kata – kata

∆

Siswa dapat menentukan tinggi ∆

Siswa dapat menentukan tinggi

Siswa dapat menentukan ukuran panjang

langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

Siswa dapat menentukan panjang
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Siswa dapat menentukan luas trapesium

Jadi luas daerah yang diarsir adalah
6.

Menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu
representasi yang
disajikan

4

4: menyusun cerita
sesuai dengan
gambar dan
inforormasi
yang diketahui
3: menyusun cerita
yang kurang
sesuai dengan
gambar dan
informasi yang
diketahui
2: menyusun cerita
yang tidak
sesuai dengan
gambar dan
informasi yang
diketahui
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Membuat persamaan atau
model matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran belah ketupat dengan simbol
:
:

2

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

(Penyelesaian soal yang dibuat sendiri oleh siswa)

4

1: tidak menyusun
cerita
2: memisalkan
layng – layang
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan
dalam membuat
persamaan
matematika
4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
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2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan
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Lampiran 30

PEDOMAN PENSKORAN POST TEST
REPRESENTASI MATEMATIK
No.
1.

Indikator
Membuat
gambar bangun
geometri untuk
memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Keterangan
Siswa dapat membuat gambar layang – layang dengan ukurannya.
A

A

𝑥

Keterangan

4

4: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang lengkap
dengan
ukurannya.
3: ada gambar
layang – layang
dan bagian lipatan
tepi layang –
layang atau ada
gambar layang –
layang lengkap
dengan ukurannya
2: ada gambar
layang – layang
1: tidak ada gambar
layang – layang
2: memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika
dengan lengkap

𝑎

𝑐𝑚

𝑐𝑚

D

Skor
Maksimal

B

O

D

B

O
𝑐𝑚

𝑐𝑚

𝑏

𝑦
C
C

Membuat
persamaan atau
model
matematika dari
representasi lain
yang diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan simbol
Diketahui:
Layang – layang satu
Layang – layang dua

2
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𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas kertas lipatan,
{
}

dan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan dalam
membuat
persamaan
matematika

:
{
}
:
Siswa dapat membuat persamaan luas layang – layang
𝐿𝑦 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 – 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑢
𝐿𝑦 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 – 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑎
𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑖𝑜

Siswa dapat membuat persamaan total luas kertas yang dibutuhkan
𝐿𝑎 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢
𝐿𝑟 : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑎

Luas total kertas layangan

𝑑𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑜
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Menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian
masalah
matematis
dengan kata –
kata

Siswa dapat menentukan ukuran panjang

dan

layang – layang satu

:
:
𝑥

Layang – layang satu
A

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

√

𝑥

√
𝑐𝑚

D

√

B

O
𝑐𝑚

𝑦
𝑦

√𝑂𝐶

𝑂𝐵

√
√

C

√

Siswa dapat menentukan ukuran panjang

dan

4

4: menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan

layang – layang dua
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Layang – layang dua
A

𝑎
𝑎

√𝐴𝑂

𝑂𝐵

√

𝑐𝑚

D

√

B

O
𝑐𝑚

√
𝑏
𝑏

C

√𝑂𝐶

𝑂𝐵

√
√
√

:
:
Menentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Pak Kasman
Kertas layangan untuk membuat layang – layang satu
Siswa dapat menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
satu
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1. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝑙

𝑐𝑚

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

{
}

Siswa dapat menentukan luas layang – layang satu
2. Menentukan luas layang – layang

Siswa dapat menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang
– layang satu
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3. Menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang –
layang satu

Kertas layangan untuk membuat layang – layang dua
Siswa dapat menentukan luas kertas lipatan layang – layang dua
1. Menentukan luas kertas lipatan tepi layang – layang dua
𝑐𝑚

𝐿

𝑥

𝑙

𝐿

𝑦

𝑙

𝑐𝑚

𝑐𝑚
𝑐𝑚

{
}
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Siswa dapat menentukan luas layang – layang dua
2. Menentukan luas layang – layang dua

Siswa dapat menentukan luas kertas layangat untuk membuat layang –
layang dua
3. Menentukan luas kertas layangan untuk membuat layang –
layang dua

Siswa dapat menentukan luas total kertas layangan yang dibutuhkan
Pak Kasman
Luas total kertas layangan

2.

Membuat gambar
bangun geometri
untuk
memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Jadi Luas kertas layangan yng dibutuhkan Pak Kasman untuk
membuatkan layang – layang anaknya adalah
Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran – ukurannya
𝑥 𝑐𝑚
𝑥

𝑐𝑚

2

2: ada gambar
trapesium lengkap
dengan ukuran –
ukurannya
1: ada gambar
trapesium tetapi
tidak ada
ukurannya

𝑥 𝑐𝑚
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Membuat
persamaan atau
model
matematika dari
representasi lain
yang diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:

2

2: memisalkan
ukuran trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

4

4: menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam

𝑎: ukuran panjang sisi sejajar atas 𝑆𝑅

𝑏: ukuran panjang sisi sejajar bawah 𝑃𝑄

𝑡: ukuran tinggi trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆
L: ukuran luas trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

Menuliskan
Siswa dapat menentukan nilai
langkah – langkah a. Mencari nilai
penyelesaian
masalah
matematis dengan
kata – kata

260

menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
dalam
perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan

√
Siswa dapat menentukan ukuran tinggi trapesium
b. Menentukan ukuran tinggi trapesium

.
Jadi tinggi trapesium adalah
Siswa dapat menentukan ukuran panjang sisi – sisi sejajar trapesium
c. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar trapesium ( dan

Jadi ukuran panjang sisi sejajar trapesium adalah

dan

261

3.

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran taplak meja dan cetakan belah ketupat
dengan simbol
Diketahui: persegi panjang
:
:
Cetakan belah ketupat

2

2: memisalkan
ukuran taplak
dan cetakan
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran taplak
dan cetakan
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan
perhitungan

𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑑 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

Siswa dapat membuat persamaan luas taplak meja
:
:
:
Siswa dapat membuat persamaan luas keramik belah ketupat
:
Siswa dapat membuat persamaan banyaknya motif belah ketupat

Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

Siswa dapat menentukan luas taplak meja
a. Menghitung luas taplak

Jadi luas taplak mejnya adalah
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Siswa dapat menentukan luas cetakan belah ketupat
b. Menghitung luas cetakan belah ketupat

Jadi luas cetakan belah ketupat adalah
Siswa dapat menentukan banyaknya motif belah ketupat pada taplak meja
c. Menentukan banyak motif pada taplak meja

Jadi banyaknya motif belah ketupat yang utuh pada taplak meja buatan
Dhian sebanyak 300 buah.

dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah
dalam
perhitungan
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4.

Membuat gambar
bangun geometri
untuk memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaiannya

Siswa dapat membuat gambar trapesium dengan ukuran – ukurannya
𝑥

2: ada gambar
trapesium
lengkap
dengan ukuran
– ukurannya
1: ada gambar
trapesium
tetapi tidak
ada ukurannya

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

4

4: menuliskan
langkah –

𝑚

𝑚

II

I

III
𝑥

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

2

𝑚

Siswa dapat memisalkan ukuran trapesium dengan simbol
Diketahui:
𝐿: 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
:
:
𝑎: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎
𝑏: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠
𝑡: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
𝑧: 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑘𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

Siswa dapat membuat persamaan untuk luas trapesium

Siswa

dapat

membuat

persamaan

untuk

keliling

trapesium

Siswa dapat memebuat persamaan untuk banyaknya genteng.
Banyak genteng
Menuliskan langkah –
langkah penyelesaian

Siswa dapat menentukan nilai
Memisalkan ukuran panjang adalah
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masalah matematis
dengan kata – kata

Sehingga
Menentukan nilai

dan

Siswa dapat menentukan panjang sisi – sisi sejajar trapesium
a. Menentukan panjang sisi – sisi sejajar

Jadi panjang sisi – sisi sejajar atap rumah Anton adalah
Siswa menentukan keliling atap rumah Anton
b. Menentukan keliling atap
𝑚

II

I

III

dan

langkah
penyelesaian
dan
perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan
dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah
dalam
perhitungan

𝑚
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Perhatikan bangun I (segitiga)
𝑧
𝑚

𝑚

Mencari keliling salah satu atap
Menghiung sisi miring
𝑧 menggunakan teorema phytagoras.
𝑧

√
√
√

Mencari keliling salah satu atap

Jadi keliling salah satu atap adalah
.
Siswa menentukan banyaknya genteng yang dibuthkan untuk menutup
atap
c. Menentukan banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap.
Banyak genteng
.
Jadi genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap adalah

buah.
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5.

Menuliskan
interpretasi dari suatu
representasi

Siswa dapat menentukan tinggi trapesium

2

∆

2: menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium
1: tidak menuliskan
interpretasi
tinggi trapesium

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat membuat persamaan ukuran pada trapesium

2

2: memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan membuat
persamaan
matematika
dengan benar
1: ada kesalahan
dalam
memisalkan
ukuran
trapesium
dengan simbol
dan dalam
membuat
persamaan
matematika

4

4: menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian

𝑡𝐴𝐵𝐶 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐴𝐵𝐶

Diketahui:

𝑡𝐷𝐴𝐺 : 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ∆𝐷𝐴𝐺

:

:
:
:
Siswa dapat membuat persamaan ukuran tinggi trapesium
∆

Siswa dapat membuat persamaan luas trapesium

Menuliskan langkah – Siswa dapat menentukan tinggi ukuran trapesium
langkah penyelesaian
a. Menentukan tinggi trapesium ∆
masalah matematis
∆
∆
dengan kata – kata
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∆
Siswa dapat menentukan ukuran panjang
b. Menentukan ukuran panjang

Siswa dapat menentukan luas trapesium
c. Menentukan luas trapesium

dan perhitungan
dengan tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan
langkah – lagkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan dalam
perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah –
langkah
penyelesaian
dan salah dalam
perhitungan

Jadi luas daerah yang diarsir adalah
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6.

4

Menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu
representasi yang
disajikan

Membuat persamaan
atau model
matematika dari
representasi lain yang
diberikan

Siswa dapat memisalkan ukuran layang – layang dengan simbol
:
:

2

Menuliskan langkah –

(Penyelesaian soal yang dibuat sendiri oleh siswa)

4

4: menyusun cerita
sesuai dengan
gambar dan
inforormasi yang
diketahui
3: menyusun cerita
yang kurang sesuai
dengan gambar dan
informasi yang
diketahui
2: menyusun cerita
yang tidak sesuai
dengan gambar dan
informasi yang
diketahui
1: tidak menyusun
cerita
2: memisalkan layng –
layang dengan
simbol dan
membuat
persamaan
matematika dengan
benar
1: ada kesalahan
dalam memisalkan
ukuran layang –
layang dengan
simbol dan dalam
membuat
persamaan
matematika
4: menuliskan langkah
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langkah penyelesaian
masalah matematis
dengan kata – kata

– langkah
penyelesaian dan
perhitungan dengan
tepat
3: ada sedikit
kesalahan dalam
menuliskan langkah
– lagkah
penyelesaian dan
dalam perhitungan
2: ada banyak
kesalahan dalam
menuliskan langkah
– langkah
penyelesaian dan
dalam perhitungan
1: tidak menuliskan
langkah – langkah
penyelesaian dan
salah dalam
perhitungan
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Lampiran 31
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 1)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
2. Menemukan rumus keliling layang – layang.
3. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam pemecahan
masalah.
4. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
2. Menemukan rumus keliling layang – layang.
3. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam pemecahan
masalah.
4. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan masalah.
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E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segi empat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning berbantuan
mathematics circuit dengan pendekatan saintifik dan Lembar Kerja Siswa.
G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Mathematics Circuit

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
1) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
2) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
3) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
4) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
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3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
6. Siswa diberi motivasi agar semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran.

Guru
Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran
hari ini?
Guru memberikan biografi tokoh matematikawan
(Pythagoras)
Baik, sekarang kalian harus fokus agar materi yang
akan kita bahas dapat kalian pahami.
Kalian harus aktif, apabila ada pertanyaan dari Ibu,
siapa yang bisa langsung tunjuk tangan saja. Nanti
yang aktif akan Ibu beri poin tambahan. Mengerti?

Siswa
Siap Bu
(memperhatikan)
Mengerti Bu

7. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai keliling belah
ketupat dan layang – layang, luas belah ketupat ”
8. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
b. Menemukan rumus keliling layang – layang.
c. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam
pemecahan masalah.
d. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan
masalah.”
9. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
10. Siswa diajak untuk mereview materi tentang luas persegi panjang dan
teorema phytagoras sebagai pengetahuan pra syarat. (eksplorasi)
Guru
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau tanya
apakah kalian masih ingat rumus luas daerah persegi
panjang jika diketahui ukuran panjang dan ukuran
lebar ?

Siswa
Masih
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Bagaimana rumus luas persegi panjang jika diketahui
ukuran panjang sisi lebarnya dan ukran panjang sisi
panjangnya
Apakah kalian masih ingat teorema phytagoras?

Ingat Bu

Jika diketahui segitiga
dengan sisi miring
ukuran sisi – sisi penyikunya diketahui, bagaimana
cara mencari panjang
Bagus…, ternyata kalian masih ingat

Fase I (Stimulastion/Pemberian Rangsangan)
11. Siswa diberikan pengantar pentingnya bangun belah ketupat dan layang –
layang tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan
power point. (Mengamati)
Guru
Pada kehidupan sehari – hari sering
kita jumpai benda – benda yang
bentuknya menyerupai bangun
belah ketupat, misalnya (gambar
ditunjukkan dalam power point)

Siswa
(Siswa mengamati gambar
yang disajikan dalam power
point)
Ketupat raksasa

Amati gambar ini!
Gambar apakah ini?
Bangun apa saja yang ada pada ketupat
raksasa?
Ada berapa bangun belah ketupat pada
ketupat raksasa ini?
Siapa yang mau menyampaikan
pendapatnya? (tunjuk tangan)
Banyaknya belah ketupat pada ketupat
raksasa ada banyak, kita tidak dapat
menghitungnya satu – satu karena akan
memakan waktu lama. (menunjukkan
maksud pernyataannya pada gambar)

Belah ketupat, persegi, persegi
panjang
(siswa menjawab dengan
banyak variasi)
1 (satu), 16 (enam belas), dll.
(siswa memperhatikan
penjelasan guru)
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Selain ketupat raksasa, coba sebutkan
aplikasi bangun belah ketupat di sekitar
kalian! (sambil memberikan
pengarahan dan menunjuk beberapa
siswa secara bergantian yang berani
tunjuk tangan)
Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah
gambar lagi.

Gambar apakah ini?
Apabila kalian akan menghias
pinggiran bingkai foto dengan pita,
bagaimana cara kalian mengetahui
panjang pita yang dibutuhkan?
Pinggiran pada bingkai foto itu kita
namakan apa?

Kain bermotif
Irisan wajik yang diiris
berbentuk belah ketupat

Bingkai foto

Mengukur pinggiran bingkai

Keliling bingkai

Iya Pintar…
Sekarang, bagaimana cara kita
mengetahui ukuran kardus yang
dibutuhkan untuk membuat bingkai
tersebut?
Bagaimana cara menghitung luas
bingkai?

Menghitung luas bingkai

Kalian akan tahu jawabannya setelah
mengikuti dan memperhatikan
pembelajaran hari ini.
Sudah siap kan?

Siap Bu,

(siswa belum tahu)
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Layang – layang

Sekarang kalian perhatikan gambar
yang satu ini
Gambar apakah
ini?

Apakah kalian pernah membuat layang
– layang?

Sudah Bu,

Semua sisi (kerangka) pada layang –
layang kita sebut apa?

Keliling layang – layang

Iya, tepat sekali
Sebutkan benda – benda di sekitar kita Hiasan dinding
yang berbentuk seperti bangun layang – Ujung tombak (lembing)
layang! (elaborasi)
12. Siswa ditunjukkan aplikasi lain bangun belah ketupat dan layang – layang
menggunakan power point. (eksplorasi)
Fase II (Identifikasi)
13. Siswa mengamati gambar belah ketupat yang telah dipotong menjadi tiga
bagian segitiga. (mengamati, menalar)
Guru

Amatilah bangun ini!
Apakah potongan – potongan belah
ketupat bisa disusun menjadi
sebuah bangun?
Bangun apa yang terbentuk?
Apa hubungan antara belah ketupat
dengan persegi panjang?
Bagaimana rumus keliling belah
ketupat?

Siswa
(Siswa mengamati bangun – bangun
tersebut)

Bisa

Persegi panjang
(siswa mengidentifikasi)
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Bagaimana rumus luas belah
ketupat?
14. Siswa mengamati gambar layang – layang yang ditampilkan dalam power
point. (mengamati, menalar)
Guru

Perhatikan gambar layang – layang
ini!
Apakah kalian pernah membuat
layang – layang?
Apa yang pertama kalian buat?
Kalian pasti membutuhkan benang
untuk menghubungkan ujung –
ujung bambu pada rangkanya.
Apakah kalian pernah mengira –
ngira berapa panjang benang yang
kamu butuhkan untuk membuat
rangka layang – layang?
Apakah kalian dapat menghitung
panjangnya?
Apakah panjang benang yang
dibutuhkan sama dengan keliling
layang – layang tersebut, apabila
lilitan benang untuk
menghubungkan ujung – ujung
bambu diabaikan?

Siswa
Pernah

Rangka layang – layang
Belum Bu,

Belum Bu,
(siswa mengidentifikasi)
(elaborasi)

Kegiatan Inti (85 menit)
15. Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok, sehingga tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa secara heterogen.
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16. Siswa dibagikan Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1) dan alat peraga yang
dibutuhkan berupa beberapa bangun berbentuk belah ketupat, empat
potongan segitiga, dan bangun berbentuk layang – layang. (terlampir)
Fase III (Pengumpulan Data)
17. Siswa berdiskusi untuk mengumpulkan data sebanyak – banyaknya
sebagai bahan menganalisis dalam rangka menjawab hipotesis
(pertanyaan) yang telah disampaikan oleh guru. (elaborasi) | (mencoba,
menalar)
18. Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan
informasi sesuai perintah pada LKS 1. (terlampir) | (eksplorasi)
Fase IV (Pengolahan Data)
19. Siswa mengolah data yang telah diperoleh dengan melihat tabel yang diisi
pada LKS 1 dengan memperhatikan hipotesis yang dibuat diawal.
(elaborasi) | (menalar, mencoba)
Fase V (Pembuktian)
20. Siswa

melakukan

pembuktian

untuk

rumus

luas

belah

ketupat

menggunakan pendekatan luas segitiga dengan langkah – langkah pada
LKS 1.(terlampir) | (elaborasi) | (mencoba)
(pembuktian mengenai keliling belah ketupat dan layang – layang secara
tidak langsung telah dibuktikan ketika pengumpulan data dengan
menggunakan alat peraga)
Fase VI (Generalisasi)
21. Siswa menyimpulkan kegiatan pada LKS 1 yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama tentang
keliling dan luas belah ketupat.(elaborasi) | (menalar)
22. Siswa mengerjakan masalah yang disampaikan di awal LKS 1.
23. Perwakilan tiga kelompok yang dipilih secara acak menyampaikan
pekerjaan LKS 1 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi) |
(mengomunikasikan)
24. Siswa dari kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan
memberi tanggapan. (elaborasi) | (menanya)
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“Nah, tadi teman kalian sudah menyampaikan hasil kerja dari

kelompoknya. Adakah yang tidak setuju dengan hasil kerja mereka?
Kalau ada yang tidak setuju, kalian boleh mengungkapkan pendapat
kalian dan kita bahas bersama.”
25. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas belah
ketupat?”
Permainan Mathematics Circuit
26. Siswa masih berkelompok.
27. Siswa dijelaskan mengenai aturan permainan mathematics circuit oleh
guru. (terlampir).
28. Guru membagikan perlengkapan untuk permainan pada masing – masing
kelompok.
29. Siswa mulai permainan dan berakhir setelah 15 menit.
30. Siswa yang menyelesaikan permainan pertama kali mendapat poin
tambahan dari guru.
31. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan dari permainan mathematics circuit.
Kegiatan Penutup (15 menit)
32. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?
Apa rumus keliling belah
ketupat jika diketahui ukuran
panjang salah satu sisinya
adalah ? (sambil menunjuk
salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Apa rumus luas belah ketupat
jika diketahui ukuran panjang
diagonal 1
dan ukuran
panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Apa rumus keliling layang –
layang ABCD? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)

Siswa
Rumus keliling belah ketupat ,
keliling layang – layang dan luas
belah ketupat

280

33. Guru bersama – sama dengan siswa merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
menyenangkan?

Siswa
Menyenangkan Bu

Apakah semuanya sudah paham mengenai
keliling belah ketupat, keliling layang – layang
dan luas belah ketupat?
Bagus, kalian semua pintar.

Sudah Bu

34. Guru memberikan Tugas Rumah kepada siswa.
“
adalah belah ketupat dengan panjang diagonal
,
panjang
dan panjang
Hitunglah luas daerah
dan keliling belah ketupat
(untuk mempermudah, gambarlah
sketsanya)”
35. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas rumah kalian. Tetap semangat
untuk mewujudkan mimpi dan meraih prestasi kalian. Jangan pernah
menyerah dan ragu untuk mencoba sesuatu yang belum kamu ketahui.”
36. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) dan tugas rumah
(terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui,
Guru Matematika

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 2)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus luas layang – layang.
2. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus luas layang – layang.
2. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan masalah.
E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segiempat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning berbantuan
mathematics circuit dengan pendekatan saintifik dan Lembar Kerja Siswa.
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G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Mathematics Circuit

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
a) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
b) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
d) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
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6. Siswa diberi motivasi agar semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran.
Guru
Apakah kalian sudah siap untuk
mengikuti pelajaran hari ini?
Guru memberikan biografi tokoh
matematikawan (Appollonius)
Baik, sekarang kalian harus fokus
agar materi yang akan kita bahas
dapat kalian pahami.
Kalian harus aktif, apabila ada
pertanyaan dari Ibu, siapa yang bisa
langsung tunjuk tangan saja. Nanti
yang aktif akan Ibu beri poin
tambahan. Mengerti?

Siswa
Siap Bu
(memperhatikan)
Mengerti Bu

7. Siswa dibimbing oleh guru membahas tugas rumah yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya. (menuliskan di papan tulis)
8. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai luas layang –
layang ”
9. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus luas layang – layang.
b. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan
masalah.”
10. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
11. Siswa diajak untuk mereview materi pertemuan sebelumnya tentang luas
persegi panjang, keliling belah ketupat, keliling layang – layang dan luas
belah ketupat. (eksplorasi)
Guru
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau
tanya apakah kalian masih ingat rumus luas
persegi panjang jika diketahui panjang
dan lebar ?
Bagaimana rumus luas persegi panjang jika
diketahui ukuran panjang sisi lebarnya dan
ukran panjang sisi panjangnya
Bagus…, ternyata kalian masih ingat
Apa rumus keliling belah ketupat jika
diketahui ukuran panjang salah satu sisinya

Siswa
Masih
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adalah ? (sambil menunjuk salah satu siswa
yang tunjuk tangan)
Apa rumus luas belah ketupat jika diketahui
ukuran panjang diagonal 1
dan ukuran
panjang diagonal 2 ? (sambil menunjuk
salah satu siswa yang tunjuk tangan)
Apa rumus keliling layang – layang ABCD?
(sambil menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Fase I (Stimulastion/Pemberian Rangsangan)
12. Siswa menyebutkan kembali pentingnya bangun layang – layang tentang
aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan power point.
(eksplorasi)
13. Siswa ditunjukkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari
– hari. (mengamati)

Di desa Karang Agung akan diadakan karnaval layang – layang untuk merayakan ulang
tahun desa.Pak Lurah menghimbau kepada semua kepala keluarga untuk mengirimkan satu
perwakilannya mengikuti karnaval layang – layang. Karnaval akan diadakan di pantai
Karang Agung. Keluarga pak Kasman mempunyai lima anak, dua orang perempuan dan tiga
orang laki – laki. Beliau akan menunjuk seorang putranya untuk mengikuti karnaval
tersebut. Pak Kasman menunjuk Adit sebagai putra tertuanya untuk mewakili keluarganya.
Adit akan dibuatkan layang – layang oleh ayahnya. Akan tetapi putra Pak Kasman yang lain
juga minta untuk dibuatkan layang – layang. Beliau akan membuat layang – layang yang
akan digunakan untuk karnaval dengan ukuran jumbo. Diagonal – diagonalnya adalah
𝑐𝑚 dan
𝑐𝑚 Sedangkan kedua anak lainnya Rudi dan Rio akan dibuatkan layang –
layang dengan diagonal
𝑐𝑚 dan
𝑐𝑚 diagonal – diagonal tersebut akan dibuat
menggunakan bambu yang ada di belakang rumah. Ujung – ujung bambu akan dihubungkan
dengan benang. Selain itu, Pak Kasman membutuhkan kertas karton untuk menutup rangka
layang – layang.

14. Guru mengkondisikan agar muncul pertanyaan dari siswa tentang masalah
tersebut. (menanya)
15. Pertanyaan – pertanyaan ataupun pernyataan yang muncul dari siswa
ditampung terlebih dahulu.
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Fase II (Identifikasi Masalah)
16. Siswa mengamati gambar layang – layang yang telah dipotong menjadi
tiga bagian segitiga. (mengamati, menalar)
Guru

Amatilah bangun ini!
Apakah potongan layang – layang
bisa disusun menjadi sebuah
bangun?
Bangun apa yang terbentuk?
Apa hubungan antara layang –
layang dengan persegi panjang?
Bagaimana rumus luas layang –
layang?

Siswa
(Siswa mengamati bangun – bangun
tersebut)

Bisa

Persegi panjang
(siswa mengidentifikasi)

Kegiatan Inti (50 menit)
17. Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok, sehingga tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa secara heterogen.
18. Siswa dibagikan Lembar Kerja Siswa 2 (LKS 2) dan alat peraga yang
dibutuhkan berupa beberapa bangun berbentuk layang – layang, empat
potongan segitiga. (terlampir)
Fase III (Pengumpulan Data)
19. Siswa berdiskusi untuk mengumpulkan data sebanyak – banyaknya
sebagai bahan menganalisis dalam rangka menjawab hipotesis
(pertanyaan) yang telah disampaikan oleh guru. (elaborasi) | (mencoba,
menalar)
20. Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan
informasi sesuai perintah pada LKS 2. (terlampir) | (eksplorasi)

286

Fase IV (Pengolahan Data)
21. Siswa mengolah data berdasarkan langkah – langkah pada LKS 2 dengan
memperhatikan hipotesis yang dibuat diawal. (elaborasi) | (menalar,
mencoba)
Fase V (Pembuktian)
22. Siswa melakukan pembuktian untuk rumus luas layang – layang
menggunakan pendekatan luas segitiga dengan langkah – langkah pada
LKS 2.(terlampir) | (elaborasi) | (mencoba)
Fase VI (Generalisasi)
23. Siswa menyimpulkan kegiatan pada LKS 2 yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama tentang
luas layang – layang.(elaborasi) | (menalar)
24. Siswa mengerjakan masalah yang disampaikan di awal LKS 2.
25. Perwakilan dua kelompok yang dipilih secara acak menyampaikan
pekerjaan LKS 2 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi) |
(mengomunikasikan)
26. Siswa dari kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan
memberi tanggapan. (elaborasi) | (menanya)
“Tadi teman kalian sudah menyampaikan hasil kerja dari kelompoknya.

Adakah yang tidak setuju dengan hasil kerja mereka? Kalau ada yang
tidak setuju, kalian boleh mengungkapkan pendapat kalian dan kita
bahas bersama.”
27. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas belah
ketupat?”
Permainan Mathematics Circuit
28. Siswa masih berkelompok.
29. Siswa dijelaskan mengenai aturan permainan mathematics circuit oleh
guru. (terlampir).
30. Guru membagikan perlengkapan untuk permainan pada masing – masing
kelompok.
31. Siswa mulai permainan dan berakhir setelah 15 menit.
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32. Siswa yang menyelesaikan permainan pertama kali mendapat poin
tambahan dari guru.
33. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan dari permainan mathematics circuit.
Kegiatan Penutup (10 menit)
34. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?
Apa rumus luas layang – layang
jika diketahui ukuran panjang
diagonal 1
dan ukuran
panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)

Siswa
Rumus luas layang – layang

35. Siswa dan guru merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
menyenangkan?

Siswa
Menyenangkan Bu

Apakah semuanya sudah paham mengenai luas
layang – layang?
Bagus, kalian semua pintar.

Sudah Bu

36. Siswa diberi Tugas Rumah oleh guru.
“Suatu layang – layang
panjang

diketahui bahwa panjang
dan luas
Tentukan ukuran
(untuk mempermudah, gambarlah sketsanya”

37. Siswa diberi tahu materi untuk pertemuan selanjutnya.
“Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang keliling dan luas
trapesium”
38. Siswa diberi motivasi kepada siswa.
“Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas rumah kalian. Raihlah mimpimu
dan buatlah orang tua kalian bangga kepada anaknya”
39. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
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I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) dan tugas rumah
(terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui,
Guru Matematika

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 3)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus keiling dan luas trapesium.
2. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus keliling dan luas trapesium.
2. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.
E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segiempat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning berbantuan
mathematics circuit dengan pendekatan saintifik dan Lembar Kerja Siswa.
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G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Mathematics Circuit

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
a) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
b) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
d) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
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6. Siswa diberi motivasi agar semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran.
Guru
Siswa
Apakah kalian sudah siap untuk
Siap Bu
mengikuti pelajaran hari ini?
Guru memberikan biografi tokoh
(memperhatikan)
matematikawan (Appolonius)
Baik, sekarang kalian harus fokus
Mengerti Bu
agar materi yang akan kita bahas
dapat kalian pahami.
Kalian harus aktif, apabila ada
pertanyaan dari Ibu, siapa yang bisa
langsung tunjuk tangan saja. Nanti
yang aktif akan Ibu beri poin
tambahan. Mengerti?
7. Siswa dibimbing oleh guru membahas tugas rumah yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya. (menuliskan di papan tulis)
8. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai keliling dan luas
trapesium ”
9. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus keliling dan luas trapesium.
b. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.”
10. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
11. Siswa diajak untuk mereview materi pertemuan sebelumnya tentang luas
persegi panjang, luas jajargenjang, dan luas layang – layang. (eksplorasi)
Guru
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau
tanya apakah kalian masih ingat rumus luas
persegi panjang jika diketahui panjang
dan lebar ?
Bagaimana rumus luas persegi panjang jika
diketahui ukuran panjang sisi lebarnya dan
ukran panjang sisi panjangnya . (sambil
menunjuk salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Apa rumus luas jajargenjang jika diketahui
ukuran alasnya dan ukuran tingginya ?
(sambil menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Bagus…, ternyata kalian masih ingat

Siswa
Masih
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Apa rumus luas layang – layang jika
diketahui ukuran panjang diagonal 1
dan
ukuran panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Fase I (Stimulastion/Pemberian Rangsangan)
12. Siswa diberikan pengantar pentingnya bangun trapesium tentang
aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan power point.
(Mengamati)
Guru
Pada kehidupan sehari – hari sering
kita jumpai benda – benda yang
bentuknya menyerupai bangun
trapesium,
misalnya
(gambar
ditunjukkan dalam power point)

Siswa
(Siswa mengamati gambar
yang disajikan dalam power
point)
Rumah Adat

Amati gambar ini!
Gambar apakah ini?
Rumah adat manakah ini?
Bangun apa saja yang ada pada gambar
rumah adat ini? (sambil menunjuk
siswa yang tunjuk tangan, secara
bergantian)
Bagian manakah yang bentuknya
trapesium?
Ada berapa bangun trapesium pada
rumah adat ini yang tampak?
Siapa yang mau menyampaikan
pendapatnya? (tunjuk tangan)
Ada dua bangun trapesium di bagian
atap.
Mana saja?
Sebelum atap ditutup dengan genteng,

Rumah adat Jawa Tengah
(Joglo)
Trapesium, persegi panjang,
persegi

Bagian atap rumah
(siswa menjawab dengan
banyak variasi)
1 (satu), 2 (dua).
(siswa maju menunjuk atap
rumah yang bentuknya
trapesium)
Kerangka atap
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biasanya tukang bangunan membuat
apa terlebih dahulu?
Nah, kalau pinggiran kerangka itu
disebut apa?
Pintar….
Bagaimana cara kita menentukan
banyaknya genteng yang dibutuhkan
untuk menutupi atap rumah?
Selain sisi atap rumah, coba sebutkan
aplikasi bangun trapesium di sekitar
kalian! (sambil memberikan
pengarahan dan menunjuk beberapa
siswa secara bergantian yang berani
tunjuk tangan)

Keliling atap
Menghitung luas atap terlebih
dahulu

Tas, hiasan dinding

13. Siswa ditunjukkan aplikasi lain bangun trapesium menggunakan power
point. (eksplorasi)
Fase II (Identifikasi)
14. Siswa mengamati gambar trapesium yang telah dipotong menjadi tiga
bagian segitiga. (mengamati, menalar)
Guru

Amatilah bangun ini!
Apakah potongan – potongan
trapesim bisa disusun menjadi
sebuah bangun?
Bangun apa yang terbentuk?
Apa hubungan antara trapesium
dengan persegi panjang?
Bagaimana rumus keliling
trapesium?
Bagaimana rumus luas trapesium?

Siswa
(Siswa mengamati bangun – bangun
tersebut)

Bisa

Persegi panjang
(siswa mengidentifikasi)

Kegiatan Inti (90 menit)
15. Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok, sehingga tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa secara heterogen.
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16. Siswa dibagikan Lembar Kerja Siswa 3 (LKS 3) dan alat peraga yang
dibutuhkan berupa beberapa bangun berbentuk trapesium, empat potongan
segitiga, benang atau rafia. (terlampir)
Fase III (Pengumpulan Data)
17. Siswa berdiskusi untuk mengumpulkan data sebanyak – banyaknya
sebagai bahan menganalisis dalam rangka menjawab hipotesis
(pertanyaan) yang telah disampaikan oleh guru. (elaborasi) | (mencoba,
menalar)
18. Siswa bertanya apabila ada hal yang belum jelas dan guru membimbing
siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi sesuai perintah
pada LKS 3. (terlampir) | (eksplorasi)| (menanya)
Fase IV (Pengolahan Data)
19. Siswa mengolah data berdasarkan langkah – langkah pada LKS 3 dengan
memperhatikan hipotesis yang dibuat diawal. (elaborasi) | (menalar,
mencoba)
Fase V (Pembuktian)
20. Siswa melakukan pembuktian untuk rumus luas trapesium menggunakan
pendekatan luas jajargenjang dengan langkah – langkah pada LKS
2.(terlampir) | (elaborasi) | (mencoba)
(pembuktian mengenai keliling trapesium secara tidak langsung telah
dibuktikan ketika pengumpulan data)
Fase VI (Generalisasi)
21. Siswa menyimpulkan kegiatan pada LKS 3 yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama tentang
keliling dan luas trapesium.(elaborasi) | (menalar)
22. Siswa mengerjakan masalah yang disampaikan di awal LKS 3.
23. Perwakilan tiga kelompok yang dipilih secara acak menyampaikan
pekerjaan LKS 3 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi) |
(mengomunikasikan)
24. Siswa dari kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan
memberi tanggapan. (elaborasi) | (menanya)
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“Tadi teman kalian sudah menyampaikan hasil kerja dari kelompoknya.
Adakah yang tidak setuju dengan hasil kerja mereka? Kalau ada yang
tidak setuju, kalian boleh mengungkapkan pendapat kalian dan kita
bahas bersama.”
25. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas
trapesium?”
Permainan Mathematics Circuit
26. Siswa masih berkelompok.
27. Siswa dijelaskan mengenai aturan permainan mathematics circuit oleh
guru. (terlampir).
28. Guru membagikan perlengkapan untuk permainan pada masing – masing
kelompok.
29. Siswa mulai permainan dan berakhir setelah 20 menit.
30. Siswa yang menyelesaikan permainan pertama kali mendapat poin
tambahan dari guru.
31. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan dari permainan mathematics circuit.
32. Guru membahas soal – soal yang masih belum jelas pada permainan
mathematics circuit dan memberikan latihan soal lain yang berkaitan
dengan materi sekaligus membahasnya bersama sesuai dengan indikator
representasi matematik yang diharapkan.
Kegiatan Penutup (10 menit)
33. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?
Apa rumus keliling trapesium
?
Apa rumus luas trapesium jika
diketahui ukuran panjang sisi –
sisi sejajarnya adalah dan ,
sedangkan ukuran panjang
tingginya ? (sambil menunjuk
salah satu siswa yang tunjuk
tangan)

Siswa
Rumus keliling dan luas trapesium
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34. Siswa dan guru merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
menyenangkan?

Siswa
Menyenangkan Bu

Apakah semuanya sudah paham mengenai
Sudah Bu
keliling dan luas trapesium?
Bagus, kalian semua pintar.
35. Siswa diberi tahu bahwa pada pertemuan selanjutnya akan diadakan test
tentang keliling dan luas belah ketupat, layang – layang, trapesium.
“Pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengadaka test tentang keliling dan
luas belah ketupat, layang – layang, trapesium.”
36. Siswa diberi motivasi oleh guru.
“Jangan lupa belajar untuk test pada pertemuan selanjutnya dan kerjakan
tugas rumah kalian. Belajarlah dengan sungguh – sungguh. Kalau ada
yang masih bingung, bisa bertanya kepada Ibu ataupun teman – teman
kalian di luar jam pelajaran.”
37. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) (terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui,
Guru Matematika

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015
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Lampiran 32
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL (Pertemuan 1)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
2. Menemukan rumus keliling layang – layang.
3. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam pemecahan
masalah.
4. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
2. Menemukan rumus keliling layang – layang.
3. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam pemecahan
masalah.
4. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan masalah.
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E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segi empat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah STAD dan Lembar Kerja Siswa.
G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
1) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
2) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
3) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
4) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
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4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
6. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai keliling belah
ketupat dan layang – layang, luas belah ketupat ”
Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa
7. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat.
b. Menemukan rumus keliling layang – layang.
c. Menggunakan rumus keliling dan luas belah ketupat dalam
pemecahan masalah.
d. Menggunakan rumus keliling layang – layang dalam pemecahan
masalah.”
8. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
9. Siswa diajak untuk mereview materi tentang luas persegi panjang dan
teorema phytagoras sebagai pengetahuan pra syarat. (eksplorasi)
Guru
Siswa
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau tanya
Masih
apakah kalian masih ingat rumus luas persegi panjang
jika diketahui panjang dan lebar ?
Bagaimana rumus luas persegi panjang jika diketahui
ukuran panjang sisi lebarnya dan ukran panjang sisi
panjangnya
Apakah kalian masih ingat teorema phytagoras?
Ingat Bu
Jika diketahui segitiga
dengan sisi miring
ukuran sisi – sisi penyikunya diketahui, bagaimana
cara mencari panjang
Bagus…, ternyata kalian masih ingat

10. Siswa diberi motivasi untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah.
Guru
Sebelum kita masuk ke materi, kalian masih semangat
kan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya?
Percayalah pada diri sendiri bahwa kalian dapat

Siswa
Masih Bu
Siap Bu
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menyelesaikan semua masalah yang ada di depanmu.
Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat kalian.
Apakah kalian siap untuk melanjutkan pembelajaran
hari ini?
11. Siswa diberikan pengantar pentingnya bangun belah ketupat dan layang –
layang tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan
power point.
Guru
Pada kehidupan sehari – hari sering
kita jumpai benda – benda yang
bentuknya menyerupai bangun
belah ketupat, misalnya (gambar
ditunjukkan dalam power point)

Siswa
(Siswa mengamati gambar
yang disajikan dalam power
point)
Ketupat raksasa

Amati gambar ini!
Gambar apakah ini?
Bangun apa saja yang ada pada ketupat
raksasa?
Ada berapa bangun belah ketupat pada
ketupat raksasa ini?
Siapa yang mau menyampaikan
pendapatnya? (tunjuk tangan)
Jumlah belah ketupat pada ketupat
raksasa ada banyak, kita tidak dapat
menghitungnya satu – satu karena akan
memakan waktu lama. (menunjukkan
maksud pernyataannya pada gambar)
Selain ketupat raksasa, coba sebutkan
aplikasi bangun belah ketupat di sekitar
kalian! (sambil memberikan
pengarahan dan menunjuk beberapa
siswa secara bergantian yang berani
tunjuk tangan)

Belah ketupat
(siswa menjawab dengan
banyak variasi)
1 (satu), 16 (enam belas), dll.
(siswa memperhatikan
penjelasan guru)

Kain bermotif
Irisan kue lapis
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Ya bagus…
Sekarang kalian perhatikan gambar
yang satu ini

Layang – layang

Gambar apakah
ini?

Sebutkan benda – benda di sekitar kita Hiasan dinding
yang berbentuk seperti bangun layang – Anting – anting
layang! (elaborasi)
12. Siswa ditunjukkan aplikasi lain bangun belah ketupat dan layang – layang
menggunakan power point. (eksplorasi)
Kegiatan Inti (85 menit)
Menyajikan Informasi
13. Guru memberikan materi tentang keliling belah ketupat, layang – layang
dan luas belah ketupat.
14. Siswa memperhatikan dan mencatat hal – hal yang penting.
Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar
15. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dimana tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa.
16. Guru membagikan Lembar Tugas Siswa 1 (LTS 1) dan lembar jawaban
kepada setiap kelompok.
17. Siswa mendiskusikan LTS 1 bersama teman satu kelompoknya.(elaborasi)
Membimbing Kelompok Belajar
18. Siswa dibimbing oleh guru selama kerja kelompok apabila terdapat
kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LTS 1
secara bergantian. (eksplorasi)
19. Perwakilan tiga kelompok yang berkeinginan untuk maju, menyampaikan
hasil pekerjaan LKS 1 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi)
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20. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas belah
ketupat?”
Kegiatan Penutup (15 menit)
Evaluasi
21. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?

Siswa
Rumus keliling belah ketupat ,
keliling layang – layang dan luas
belah ketupat

Apa rumus keliling belah
ketupat jika diketahui ukuran
panjang salah satu sisinya
adalah ? (sambil menunjuk
salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Apa rumus luas belah ketupat
jika diketahui ukuran panjang
diagonal 1
dan ukuran
panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Apa rumus keliling layang –
layang ABCD? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Memberikan Penghargaan
22. Siswa yang telah maju menyampaikan hasil diskusi diberi penghargaan.
“Kelompok yang tadi sudah maju akan Ibu beri poin tambahan.”
“Siswa yang selama pelajaran aktif juga akan Ibu beri poin.”
23. Guru bersama – sama dengan siswa merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
menyenangkan?
Apakah semuanya sudah paham mengenai
keliling belah ketupat, keliling layang – layang
dan luas belah ketupat?
Bagus, kalian semua pintar.

Siswa
Menyenangkan Bu
Sudah Bu
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24. Guru memberikan Tugas Rumah kepada siswa.
“
adalah belah ketupat dengan panjang diagonal
,
panjang
dan panjang
Hitunglah luas daerah
dan keliling belah ketupat
(untuk mempermudah, gambarlah
sketsanya)”
25. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas rumah kalian. Tetap semangat
untuk mewujudkan mimpi dan meraih prestasi kalian. Jangan pernah
menyerah dan ragu untuk mencoba sesuatu yang belum kamu ketahui.”
26. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) (terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui,
Guru Matematika,

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL (Pertemuan 2)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus luas layang – layang.
2. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus luas layang – layang.
2. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan masalah.
E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segiempat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: STAD

Metode pembelajaran

: diskusi dan tanya jawab
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G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
a) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
b) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
d) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibimbing oleh guru membahas tugas rumah yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya. (menuliskan di papan tulis)
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6. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
7. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai luas layang –
layang”
Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa
8. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus luas layang – layang.
b. Menggunakan rumus luas layang – layang dalam pemecahan
masalah.”
9. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
10. Siswa diajak untuk mereview materi tentang luas persegi panjang, keliling
belah ketupat, keliling layang – layang, dan luas belah ketupat.
(eksplorasi)
Guru
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau
tanya apakah kalian masih ingat rumus
luas persegi panjang jika diketahui
panjang dan lebar ?
Bagaimana rumus luas persegi panjang
jika diketahui ukuran panjang sisi
lebarnya dan ukran panjang sisi
panjangnya
Bagus…, ternyata kalian masih ingat
Apa rumus keliling belah ketupat jika
diketahui ukuran panjang salah satu
sisinya adalah ? (sambil menunjuk salah
satu siswa yang tunjuk tangan)
Apa rumus luas belah ketupat jika
diketahui ukuran panjang diagonal 1
dan ukuran panjang diagonal 2 ?
(sambil menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Apa rumus keliling layang – layang
ABCD? (sambil menunjuk salah satu
siswa yang tunjuk tangan)

Siswa
Masih
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11. Siswa diberi motivasi untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu
masalah.
Guru
Siswa
Sebelum kita masuk ke materi, kalian masih semangat
Masih Bu
kan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya?
Sebelum mulai materi, kalian harus fokus terlebih
Siap Bu
dahulu. Tugas lain dilanjutkan nanti. Apabila kalian
tidak fokus, waktu kalian akan terbuang sia – sia karena
tidak dapat mengerti apa yang diajarkan.
Siap untuk melanjutkan pembelajaran?
12. Siswa diberikan pengantar pentingnya bangun layang – layang tentang
aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan power point.
13. Siswa ditunjukkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari
– hari. (mengamati)
Di desa Karang Agung akan diadakan karnaval layang – layang untuk merayakan ulang
tahun desa.Pak Lurah menghimbau kepada semua kepala keluarga untuk mengirimkan satu
perwakilannya mengikuti karnaval layang – layang. Karnaval akan diadakan di pantai
Karang Agung. Keluarga pak Kasman mempunyai lima anak, dua orang perempuan dan tiga
orang laki – laki. Beliau akan menunjuk seorang putranya untuk mengikuti karnaval
tersebut. Pak Kasman menunjuk Adit sebagai putra tertuanya untuk mewakili keluarganya.
Adit akan dibuatkan layang – layang oleh ayahnya. Akan tetapi putra Pak Kasman yang lain
juga minta untuk dibuatkan layang – layang. Beliau akan membuat layang – layang yang
akan digunakan untuk karnaval dengan ukuran jumbo. Diagonal – diagonalnya adalah
𝑐𝑚
dan
𝑐𝑚 Sedangkan kedua anak lainnya Rudi dan Rio akan dibuatkan layang – layang
dengan diagonal
𝑐𝑚 dan
𝑐𝑚 diagonal – diagonal tersebut akan dibuat menggunakan
bambu yang ada di belakang rumah. Ujung – ujung bambu akan dihubungkan dengan
benang. Selain itu, Pak Kasman membutuhkan kertas karton untuk menutup rangka layang –
layang.

14. Siswa diberi tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah yang disajikan
harus memperhatikan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru.
“Masalah yang disajikan ini, merupakan contoh permasalahan
kontekstual tentang luas layang – layang. Agar kalian dapat
menyelesaikan masalah tersebut, maka perhatikan pembelajaran hari ini
dengan baik.”
Kegiatan Inti (50 menit)
Menyajikan Informasi
15. Guru memberikan materi tentang luas layang – layang.
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16. Siswa memperhatikan dan mencatat hal – hal yang penting.
Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar
17. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dimana tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa.
18. Guru membagikan LKS 2 dan lembar jawaban kepada setiap kelompok.
19. Siswa mendiskusikan LKS 2 bersama teman satu kelompoknya.(elaborasi)
Membimbing Kelompok Belajar
20. Siswa dibimbing oleh guru selama kerja kelompok apabila terdapat
kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKS 2
secara bergantian. (eksplorasi)
21. Perwakilan dua kelompok yang berkeinginan untuk maju, menyampaikan
hasil pekerjaan LKS 2 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi)
22. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas belah
ketupat?”
Kegiatan Penutup (10 menit)
Evaluasi
23. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?
Apa rumus luas layang – layang
jika diketahui ukuran panjang
diagonal 1
dan ukuran
panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)

Siswa
Rumus luas layang – layang

Memberikan Penghargaan
24. Siswa yang telah maju menyampaikan hasil diskusi diberi penghargaan.
“Kelompok yang tadi sudah maju akan Ibu beri poin tambahan.”
“Siswa yang selama pelajaran aktif juga akan Ibu beri poin.”
25. Guru bersama – sama dengan siswa merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
menyenangkan?

Siswa
Menyenangkan Bu
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Apakah semuanya sudah paham mengenai luas
layang – layang?
Bagus, kalian semua pintar.
26. Siswa diberi Tugas Rumah oleh guru.

Sudah Bu

“Suatu layang – layang

diketahui bahwa panjang
dan luas
Tentukan ukuran
panjang
(untuk mempermudah, gambarlah sketsanya”
27. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas rumah kalian. Tetap semangat
untuk meraih cita – cita yang kalian inginkan. Selalu optimis bahwa
kalian bisa meraihnya”
28. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) (terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui,
Guru Matematika

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL (Pertemuan 3)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah
C. Indikator
1. Menemukan rumus keiling dan luas trapesium.
2. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan model discovery learning disertai diskusi, tanya jawab, dan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran segi empat ini diharapkan siswa
dapat:
1. Menemukan rumus keliling dan luas trapesium.
2. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.
E. Materi Ajar
Keliling dan Luas Segiempat (belah ketupat, layang – layang dan trapesium)
(terlampir)
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: STAD

Metode pembelajaran

: diskusi dan tanya jawab
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G. Alat, Media, dan Sumber Belajar
1. Alat
-

Whiteboard

-

Spidol/Kapur

-

Penghapus

-

Laptop dan LCD

2. Media
-

Lembar Kerja Siswa

-

Alat Peraga Sederhana

3. Sumber Belajar
a) Manik, D. R. 2009. Penunjang Belajar Matematika untuk SMP atau
MTs. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
b) Nuharini, D. & Tri, W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sukino & W. Simangunsong. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Erlangga.
d) Wintarti, A., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning
Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (20 menit)
1. Guru memulai pelajaran tepat waktu dengan memberi salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta siswa yang piket untuk membersihkan papan tulis apabila
papan tulis masih kotor.
4. Siswa menyiapkan buku pelajaran matematika dan alat tulis yang
diperlukan.
5. Siswa dibimbing oleh guru membahas tugas rumah yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya. (menuliskan di papan tulis)
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6. Siswa dibagikan nomor peserta oleh guru sebagai tanda pengenal sesuai
dengan nomor absen.
7. Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari.
“Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai keliling dan
luas trapesium”
Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa
8. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran.
“Setelah pembelajaran hari ini, kalian (siswa) diharapkan dapat:
a. Menemukan rumus keliling dan luas trapesium.
b. Menggunakan rumus keliling dan luas trapesium dalam pemecahan
masalah.”
9. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
10. Siswa diajak untuk mereview materi pertemuan sebelumnya tentang luas
persegi panjang, luas jajargenjang, dan luas layang – layang. (eksplorasi)
Guru
Siswa
Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau
Masih
tanya apakah kalian masih ingat rumus luas
persegi panjang jika diketahui panjang
dan lebar ?
Bagaimana rumus luas persegi panjang jika
diketahui ukuran panjang sisi lebarnya dan
ukran panjang sisi panjangnya . (sambil
menunjuk salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Apa rumus luas jajargenjang jika diketahui
ukuran alasnya dan ukuran tingginya ?
(sambil menunjuk salah satu siswa yang
tunjuk tangan)
Bagus…, ternyata kalian masih ingat
Apa rumus luas layang – layang jika
diketahui ukuran panjang diagonal 1
dan
ukuran panjang diagonal 2 ? (sambil
menunjuk salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
11. Siswa diberi motivasi untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu
masalah.
Guru
Sebelum kita masuk ke materi, kalian masih semangat
kan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya?
Gunakan waktu kalian untuk hal – hal yang berguna
agar kalian tidak menyesal nanti. Maka sekarang kalian

Siswa
Masih Bu
Siap Bu
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memperhatikan apa yang akan kita pelajari hari ini, agar
pengetahuan kalian bertambah. Siap untuk melanjutkan
pembelajaran?
12. Siswa diberikan pengantar pentingnya bangun trapesium tentang
aplikasinya dalam kehidupan sehari – hari menggunakan power point.
Guru
Pada kehidupan sehari – hari sering
kita jumpai benda – benda yang
bentuknya menyerupai bangun
trapesium,
misalnya
(gambar
ditunjukkan dalam power point)

Siswa
(Siswa mengamati gambar
yang disajikan dalam power
point)
Rumah Adat

Amati gambar ini!
Gambar apakah ini?
Rumah adat manakah ini?
Bangun apa saja yang ada pada gambar
rumah adat ini? (sambil menunjuk
siswa yang tunjuk tangan, secara
bergantian)
Bagian manakah yang bentuknya
trapesium?
Ada berapa bangun trapesium pada
rumah adat ini yang tampak?
Siapa yang mau menyampaikan
pendapatnya? (tunjuk tangan)
Ada dua bangun trapesium di bagian
atap.
Mana saja?
Selain rumah, coba sebutkan aplikasi
bangun trapesium di sekitar kalian!
(sambil memberikan pengarahan dan
menunjuk beberapa siswa secara
bergantian yang berani tunjuk tangan)

Rumah adat Jawa Tengah
(Joglo)
Trapesium, persegi panjang,
persegi

Bagian atap rumah
(siswa menjawab dengan
banyak variasi)
1 (satu), 2 (dua).
(siswa maju menunjuk atap
rumah yang bentuknya
trapesium)
Tas, hiasan dinding
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Kegiatan Inti (50 menit)
Menyajikan Informasi
13. Guru memberikan materi tentang keliling dan luas trapesium.
14. Siswa memperhatikan dan mencatat hal – hal yang penting.
Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar
15. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen dimana tiap kelompok
beranggotakan 4 siswa.
16. Guru membagikan LKS 3 dan lembar jawaban kepada setiap kelompok.
17. Siswa mendiskusikan LKS 3 bersama teman satu kelompoknya.(elaborasi)
Membimbing Kelompok Belajar
18. Siswa dibimbing oleh guru selama kerja kelompok apabila terdapat
kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKS 3
secara bergantian. (eksplorasi)
19. Perwakilan dua kelompok yang berkeinginan untuk maju, menyampaikan
hasil pekerjaan LKS 3 di depan kelas secara singkat dan jelas. (konfirmasi)
20. Guru sebagai fasilitator apabila ada siswa yang masih bingung.
“Apakah ada yang masih bingung mengenai keliling dan luas
trapesium?”
21. Siswa diberi latihan soal mengenai keliling belah ketupat, layang – layang,
trapesium dan luas belah ketupat, layang – layang, trapesium.
22. Siswa mengerjakan soal – soal latihan yang diberikan oleh guru.
23. Siswa dibimbing oleh guru membahas soal – soal latihan di depan kelas.
Kegiatan Penutup (10 menit)
Evaluasi
24. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran. (konfirmasi)
Guru
Setelah pembelajaran hari ini,
apa yang kita dapat ketahui?
Apa rumus keliling trapesium
?
Apa rumus luas trapesium jika
diketahui ukuran panjang sisi –
sisi sejajarnya adalah dan ,
sedangkan ukuran panjang

Siswa
Rumus keliling dan luas trapesium
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tingginya ? (sambil menunjuk
salah satu siswa yang tunjuk
tangan)
Memberikan Penghargaan
25. Siswa yang telah maju menyampaikan hasil diskusi diberi penghargaan.
“Kelompok yang tadi sudah maju akan Ibu beri poin tambahan.”
“Siswa yang selama pelajaran aktif juga akan Ibu beri poin.”
26. Guru bersama – sama dengan siswa merefleksi pembelajaran hari ini.
Guru
Siswa
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah
Menyenangkan Bu
menyenangkan?
Apakah semuanya sudah paham mengenai
Sudah Bu
keliling dan luas trapesium?
Bagus, kalian semua pintar.
27. Siswa diberi tahu materi untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan test
tentang keliling dan luas belah ketupat, layang – layang, trapesium.
“Pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengadaka test tentang keliling dan
luas belah ketupat, layang – layang, trapesium.”
28. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas rumah kalian. Belajar juga
untuk posttest pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan
jadikan mimpimu sebagai tombak agar kalian selalu semangat. Jangan
cepat puas dengan apa yang kamu raih saat ini.”
29. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.
I. Penilaian
Teknik Penilaian : latihan soal (mathematics circuit) (terlampir)
Bentuk Instrumen : tes uraian (terlampir)

Semarang, 4 Mei 2015
Mengetahui
Guru Matematika,

Peneliti,

Unifah Mawari, S.Pd

Ainur Rohmah M.

NIP. 19670702199512

NIM. 4101411015

Lampiran 33
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LKS 1

Eksperimen

LEMBAR KERJA SISWA 1
MATERI POKOK
KELILING DAN LUAS BELAH KETUPAT
KELILING LAYANG – LAYANG
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat,
luas layang – layang

Petunjuk: Kerjakan sesuai langkah – langkah yang telah ditentukan.
Ayo kita ingat kembali!
Tentang luas persegi
panjang, definisi dan sifat –
sifat belah ketupat

𝑝

𝑙

a. Panjang = ………..
b. Lebar =
……………
c. Luas = …………..

a. Panjang keempat sisinya ………..
b. Sudut – sudut yang berhadapan
……..
c. Kedua diagonalnya saling
berpotongan …..
d. Kedua diagonalnya saling
membagi dua ……
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Keliling Belah Ketupat
INGAT !

Apa definisi belah ketupat?

Belah ketupat adalah

Pengunpulan Data dan Pembuktian
Lakukan langkah – langkah berikut:
1. Ukurlah semua sisi alat peraga belah ketupat yang telah dibagikan.
2. Bentangkan benang mengelilingi alat peraga belah ketupat yang telah dibagikan,
kemudian benang tersebut diukur panjangnya menggunakan penggaris.
3. Ukur salah satu sisi alat peraga belah ketupat.
4. Masukkan data ke dalam tabel.
Belah
Ketupat

Keliling

AB

Panjang
BC
CD

AD

1

Pengolahan Data

Apakah panjang semua sisi belah ketupat
sama?
Apa hubungan keliling belah ketupat dan
panjang sisi – sisi belah ketupat?

Bagaimana rumus keliling belah
ketupat?
𝐾 ⋯

Jumlah panjang
semua sisi
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Kesimpulan
Jika diketahui belah keupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang sisi – sisi
belah ketupat adalah 𝑠𝑠 maka
Keliling belah ketupat (𝐾) =

Luas Belah Ketupat
Pengumpulan Data

Menemukan rumus luas belah ketupat.
Langkah – langkah:
1. Susunlah potongan – potongan segitiga menjadi sebuah belah ketupat.
2. Himpitkan belah ketupat tersebut dengan belah ketupat yang utuh dan
memiliki ukuran sama.
3. Tuliskan pada potongan segitiga mana yang sebagai diagonal 1 𝑑 dan
diagonal 2 𝑑 .
4. Susunlah kembali potongan – potongan segitiga tersebut menjadi sebuah
bangun.
5. Hitunglah luas bangun yang telah kalian buat dari potongan – potongan
segitiga tersebut.

Pengolahan Data
Jawablah pertanyaan berikut.
1. Bangun datar apa yang kamu susun dari potongan – potongan segitiga
tersebut?

2. Apakah luas belah ketupat dan luas bangun yang kamu susun sama?
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡
⋯…………………………

𝑙𝑢𝑎𝑠 … … … … …
⋯……………………

Pembuktian
Perhatikan gambar di bawah ini.
Langkah – langkah:
1. Bagilah belah ketupat di samping menjadi dua
segitiga yang sama besar.
Alternatif:
 ∆𝐴𝐵𝐶 dan ∆𝐴𝐷𝐶
 ∆𝐴𝐵𝐷 dan ∆𝐵𝐶𝐷
2. Hitung luas kedua segitiga tersebut.
3. Diketahui bahwa luas dua segitiga = luas belah
ketupat.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎
⋯…………… ⋯…………
⋯…………… ⋯……… …

Kesimpulan
Jika diketahui belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang

diagonal – diagonalnya adalah 𝑑 dan 𝑑 maka
Luas belah ketupat (𝐿) =
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Keliling Layang – Layang
Rio ingin membuat layang – layang. Namun, ia masih
bingung untuk menentukan panjang tali yang
mengelilingi sisi layang – layang yang akan dibuatnya.
Mari kita bantu Rio untuk menemukan cara
menghitung keliling layang – layang yang akan
dibuatnya.

Perhatikan
masalah berikut!

INGAT !

Apa definisi layang – layang?

Layang – layang adalah

Pengumpulan Data dan Pembuktian
Menemukan rumus keliling layang – layang
Langkah – langkah:
1. Bentangkan benang mengelilingi alat peraga layang – layang yang telah
dibagikan, kemudian benang tersebut diukur panjangnya menggunakan
penggaris.
2. Ukur sisi – sisi alat peraga layang – layang.
3. Masukkan data ke dalam tabel.
Layang –
Layang

Keliling

AB

Panjang
BC
CD

AD

Jumlah panjang
semua sisi
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Pengolahan Data

Apakah semua panjang sisi layang – layang sama?
Apakah ada panjang sisi layang – layang sama?

Apa hubungan keliling layang – layang dan panjang semua
sisi layang – layang?
Apakah keliling layang – layang sama dengan jumlah
panjang semua sisi layang – layang?

Bagaimana rumus keliling layang – layang?
𝐾 ⋯

Kesimpulan
Jika diketahui layang – layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 maka
Keliling layang – layang (𝐾) =

Jika ukuran panjang 𝐴𝐵

𝐴𝐷 dan ukuran panjang 𝐵𝐶

Keliling layang – layang (𝐾) =

𝐶𝐷, maka
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Perhatikan masalah di bawah ini
Nana adalah seorang siswi SMP kelas VII. Di sekolahnya terdapat mata pelajaran kerajinan. Guru
kerajinan memberi tugas kepada setiap siswa untuk membuat sapu tangan dengan ukuran

𝑐𝑚

𝑐𝑚

dan membuat bingkai foto dari kardus bekas. Motif sapu tangan tidak ditentukan. Nana akan membuat
sapu tangan dengan motif berbentuk belah ketupat. Ibunya sudah mempunyai cetakan yang digunakan
untuk ngecap di kain sapu tangan yang masih polos. Cetakan tersebut berbentuk belah ketupat dan ada
sedikit motif dengan diagonal berukuran

𝑐𝑚 dan

sebagai warna dasarnya berukuran

𝑚. Ia berencana untuk membuatkan ibu, ayah, dan adiknya.

𝑚

𝑐𝑚 Nana membeli kain polos berwarna biru muda

Berapa kali ngecap agar permukaan sapu tangan dapat penuh dengan motif belah ketupat dan semua sapu
tangan selesai Nana buat?
Setelah selesai membuat sapu tangan, ternyata Nana juga ada tugas membuat sebuah bingkai foto. Ia
akan membuat bingkai foto berbentuk belah ketupat. Bingkai tersebut akan dibuat dengan panjang
diagonal – diagonalnya

𝑐𝑚

𝑐𝑚. Bagian tepi bingkai akan dilapisi dengan pita berwarna biru muda.

Warna yang ia pilih merupakan warna kesukaannya. Nana akan membeli pita, akan tetapi dia masih bingung
mau membeli dengan panjang berapa agar tepi bingkai terlapisi semua. Bantulah Nana untuk menentukan
panjang pita yang dibutuhkan untuk melapisi bagian tepi bingkai.

Penyelesaian
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LKS 2

Eksperimen

LEMBAR KERJA SISWA 2
MATERI POKOK
LUAS LAYANG – LAYANG
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus luas layang – layang

Petunjuk: Kerjakan sesuai langkah – langkah yang telah ditentukan.
Ayo kita ingat kembali!
Tentang luas persegi
panjang, definisi dan
sifat layang – layang

𝑝

𝑙
a. Panjang = ………..
b. Lebar =
……………
c. Luas = …………..
a. Layang – layang mempunyai … pasang sisi yang berdekatan …
panjang
b. Layang – layang mempunyai … pasang sudut yang berhadapan …
besar
c. Layang – layang mempunyai … buah diagonal yang saling …
d. Layang – layang mempunyai … buah diagonal yang membagi
e. layang – layang menjadi dua sama ukuran (layang – layang punya
… sumbu simetri)
f. Layang – layang mempunyai … diagonal yang membagi diagonal
lain menjadi dua sama
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Luas Layang - Layang
Pengumpulan Data
Menentukan luas layang – layang
Langkah – langkah:
1. Susunlah potongan – potongan segitiga menjadi sebuah layang – layang.
2. Himpitkan susunan tersebut dengan alat peraga layang – layang yang
memiliki ukuran sama.
3. Tuliskan pada potongan segitiga mana yang sebagai diagonal 1 𝑑 dan
diagonal 2 𝑑 .
4. Susunlah kembali potongan – potongan segitiga tersebut menjadi sebuah
bangun.
5. Hitunglah luas bangun yang telah kalian buat dari potongan – potongan
segitiga tersebut.

Pengolahan
Data
Jawablah pertanyaan berikut.
1. Bangun datar apa yang kamu susun dari potongan – potongan segitiga
tersebut?

2. Apakah luas layang – layang dan luas bangun yang kamu susun sama?

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡
⋯…………………………

𝑙𝑢𝑎𝑠 … … … … …
⋯……………………
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Pembuktian
Langkah – langkah:
1. Bagilah layang – layang di samping menjadi dua
segitiga.
Alternatif:
 ∆𝐴𝐵𝐶 dan ∆𝐴𝐷𝐶
 ∆𝐴𝐵𝐷 dan ∆𝐵𝐶𝐷
2. Hitung luas kedua segitiga tersebut.
3. Diketahui bahwa luas dua segitiga = luas layang –
layang.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎
⋯…………… ⋯…………
⋯…………… ⋯……… …

Kesimpulan
Jika diketahui layang – layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang
diagonal – diagonalnya adalah 𝑑 dan 𝑑 maka
Luas layang – layang (𝐿) =
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Masalah
Diketahui layang – layang 𝑃𝑄𝑅𝑆. Titik 𝐾 𝐿 𝑀 𝑑𝑎𝑛 𝑁 masing – masing adalah titik
tengah dari 𝑃𝑄 𝑄𝑂 𝑅𝑂 dan 𝑆𝑂 Jika panjang 𝑄𝑆
𝑃𝑄𝑅𝑆 adalah
Ilustrasikan!

𝑃𝑅 dan luas layang – layang

𝑐𝑚 Tentukan perbandingan luas 𝑃𝑄𝑅𝑆 dengan 𝐾𝐿𝑀𝑁
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LKS 3

Eksperimen

LEMBAR KERJA SISWA 3
MATERI POKOK
KELILING DAN LUAS TRAPESIUM
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas trapesium

Petunjuk: Kerjakan sesuai langkah – langkah yang telah ditentukan.
Ayo kita ingat kembali!
Tentang luas jajargenjang,
definisi dan sifat – sifat
trapesium

𝑡
𝑎

d. Alas = ………..
e. Tinggi = …………
f. Luas = …………..

e. Trapesium mempunyai … pasang sisi yang
sejajar.
f. Jumlah besar sudut yang berdekatan di
antara dua sisi sejajar adalah …
g. Pada trapesium sama kaki, terdapat dua
pasang sudut berdekatan yang …
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Keliling Trapesium
INGAT !

Apa definisi trapesium?

Trapesium adalah

Pengumpulan Data dan Pembuktian
Menemukan rumus keliling trapesium
Langkah – langkah:

1. Ukurlah semua sisi alat peraga trapesium yang telah dibagikan.
2. Bentangkan benang mengelilingi alat peraga trapesium yang telah dibagikan,
kemudian benang tersebut diukur panjangnya menggunakan penggaris.
3. Ukur salah satu sisi alat peraga trapesium.
4. Masukkan data ke dalam tabel.

Trapesium Keliling

AB

Panjang
BC
CD

AD

Jumlah panjang
semua sisi

Pengolahan Data
Apakah ada panjang sisi trapesium yang sama? Jika ada,
jenis trapesium apakah itu?
Apa hubungan keliling trapesium dan panjang semua sisi
trapesium?

Apakah keliling trapesium sama dengan jumlah panjang
semua sisi trapesium?

Bagaimana rumus keliling trapesium?
𝐾

⋯
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Kesimpulan
Jika diketahui trapesium 𝐴𝐵𝐶𝐷 maka
Keliling trapesium (𝐾) =

Luas Trapesium

Sebelum menentukan luas trapesium, kita akan menguraikan penentuan tinggi dari
trapesium.
Tentukan tinggi dari trapesium – trapesium di bawah ini.
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Pengumpulan Data
Menentukan luas trapesium
Langkah – langkah:
1. Susunlah potongan – potongan yang tersedia menjadi sebuah
trapesium.
2. Himpitkan susunan tersebut dengan alat peraga trapesium yang
memiliki ukuran sama.
3. Tuliskan pada potongan – potongan tersebut mana yang sebagai
sisi – sisi sejajar 𝑎 dan 𝑏 tinggi 𝑡 trapesium.
4. Susunlah kembali potongan – potongan segitiga tersebut menjadi
sebuah bangun lain.
5. Hitunglah luas bangun yang telah kalian buat dari potongan –
potongan tersebut.

Pengolahan Data
Jawablah pertanyaan berikut.
1. Bangun datar apa yang kamu susun dari potongan – potongan segitiga
tersebut?

2. Apakah luas trapesium dan luas bangun yang kamu susun sama?

Jika sama, lanjutkan ke langkah berikutnya.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

𝑙𝑢𝑎𝑠 … … … … …
⋯……………………

⋯……………………
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Pembuktian
Langkah – langkah:
1. Pilihlah dua buah trapesium yang mempunyai ukuran sama.
2. Tuliskan ukuran panjang sisi – sisi sejajarnya dan tinggi trapesium.
3. Gabungkanlah kedua trapesium tersebut.
Jawablah pertanyaan berikut ini.
1. Bangun apa yang kalian buat dari dua buah trapesium?
2. Gambarkan ilustrasi pembuktian di atas.
3. Hitung luas bangun baru yang telah kalian buat.

Ilustrasi

Menghitung luas bangun baru
Diketahui bahwa luas bangun baru dua kali trapesium.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢

⋯…………………
⋯…………………
⋯…………………
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Kesimpula
Jika diketahui trapesium 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan panjang sisi – sisi
sejajarnya adalah 𝑎 dan 𝑏 tingginya 𝑡 maka
Luas trapesium (𝐿) =

Masalah
Salah satu sisi atap rumah Pak Amin berbentuk seperti gambar di atas. Panjang
tinggi atap bagian atas

𝑚 dan bagian bawah

sejajar atap bagian bawah adalah

𝑚 dan

𝑚. Tentukan luas kedua bagian atap

tersebut jika diketahui luas atap bagian atas
Ilustrasikan!

𝑚. Sedangkan panjang sisi – sisi
luas atap bagian bawah.
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Lampiran 34

Kontrol

LEMBAR TUGAS SISWA 1
MATERI POKOK
KELILING DAN LUAS BELAH KETUPAT
KELILING LAYANG – LAYANG
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat,
luas layang – layang

Perhatikan masalah di bawah ini

Nana adalah seorang siswi SMP kelas VII. Di sekolahnya terdapat mata pelajaran kerajinan. Guru
kerajinan memberi tugas kepada setiap siswa untuk membuat sapu tangan dengan ukuran

𝑐𝑚

𝑐𝑚

dan membuat bingkai foto dari kardus bekas. Motif sapu tangan tidak ditentukan. Nana akan membuat
sapu tangan dengan motif berbentuk belah ketupat. Ibunya sudah mempunyai cetakan yang digunakan
untuk ngecap di kain sapu tangan yang masih polos. Cetakan tersebut berbentuk belah ketupat dan ada
sedikit motif dengan diagonal berukuran

𝑐𝑚 dan

sebagai warna dasarnya berukuran

𝑚. Ia berencana untuk membuatkan ibu, ayah, dan adiknya.

𝑚

𝑐𝑚 Nana membeli kain polos berwarna biru muda

Berapa kali ngecap agar permukaan sapu tangan dapat penuh dengan motif belah ketupat dan semua sapu
tangan selesai Nana buat?
Setelah selesai membuat sapu tangan, ternyata Nana juga ada tugas membuat sebuah bingkai foto. Ia
akan membuat bingkai foto berbentuk belah ketupat. Bingkai tersebut akan dibuat dengan panjang
diagonal – diagonalnya

𝑐𝑚

𝑐𝑚. Bagian tepi bingkai akan dilapisi dengan pita berwarna biru muda.

Warna yang ia pilih merupakan warna kesukaannya. Nana akan membeli pita, akan tetapi dia masih bingung
mau membeli dengan panjang berapa agar tepi bingkai terlapisi semua. Bantulah Nana untuk menentukan
panjang pita yang dibutuhkan untuk melapisi bagian tepi bingkai.
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Penyelesaian Masalah 1
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Permasalahan 2
Bagas ingin membuat 80 buah layang – layang untuk dijual. Bahan – bahan yang
diperlukan adalah benang, rusuk – rusuk bambu, dan kertas. Setiap layang –
layang mempunyai ukuran diagonal

𝑐𝑚 dan

𝑐𝑚 Ikatan rusuk – rusuk

(diagonal) dibuat sedemikian sehingga rusuk yang panjang dibagi dengan
perbandingan 2:1. Hitunglah panjang benang yang dibutuhkan Bagas!
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Kontrol

LEMBAR TUGAS SISWA 2
MATERI POKOK
LUAS LAYANG – LAYANG
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus luas layang – layang

Perhatikan masalah1 di bawah ini!
Anto mempunyai dua bilah bambu berukuran

𝑐𝑚 dan

𝑐𝑚. Kedua bambu tersebut akan

dijadikan sebagai diagonal layang – layang yang ingin Anto buat. Diagonal pendek dan
diagonal panjang berpotongan di sebuah titik, dimana titik tersebut terletak pada

𝑐𝑚 dari

ujung atas diagonal terpanjang. Ia juga membutuhkan kertas layangan untuk menutupi rangka
layang – layang yang telah dibuatnya. Pada bagian tepi, kertas layangan akan dilipat 4 cm
untuk menutupi kerangka layang – layang.
a. Gambarlah sketsa kerangka layang – layang yang akan dibuat Anto!
b. Tentukan luas kertas layangan yang dibutuhkan Anto untuk membuat layang – layang
tersebut! √
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Masalah 2
Diketahui layang – layang 𝑃𝑄𝑅𝑆. Titik 𝐾 𝐿 𝑀 𝑑𝑎𝑛 𝑁 masing – masing adalah titik
tengah dari 𝑃𝑄 𝑄𝑂 𝑅𝑂 dan 𝑆𝑂 Jika panjang 𝑄𝑆
𝑃𝑄𝑅𝑆 adalah
Ilustrasikan!

𝑃𝑅 dan luas layang – layang

𝑐𝑚 Tentukan perbandingan luas 𝑃𝑄𝑅𝑆 dengan 𝐾𝐿𝑀𝑁
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Kontrol

LEMBAR TUGAS SISWA 3
MATERI POKOK
KELILING DAN LUAS TRAPESIUM
Tujuan: Perserta didik dapat menemukan rumus keliling dan luas trapesium

Masalah 1

Di kota Kebumen, terdapat taman berbentuk trapesium siku – siku. Taman
tersebut sangat luas, tempat parkirnya mengelilingi taman. Sehingga posisi
taman itu di tengah – tengah parkiran. Pada taman tersebut terdapat area
bermain anak – anak. Sehingga kalau weekend, taman itu selalu menjadi tempat
favorit untuk anak kecil. Mereka dapat bermain dengan riang gembira. Taman
tersebut memiliki panjang sisi yang sejajar yaitu
salah satu sisi penyikunya

𝑚 dan

𝑚 dengan panjang

𝑚 Tanah yang dipakai untuk membangun taman dan

parkiran juga berbentuk trapesium siku – siku. Panjang sisi sejajar tanah
berukuran

𝑚 dan

𝑚 dengan panjang sisi penyiku yang lainnya

𝑚.

Hitungkah luas daerah parkir yang mengelilingi taman tersebut.
Sekeliling taman akan ditanami pohon agar terlihat rindang, sehingga tidak
terlalu panas. Pohon yang akan ditanam berjarak

𝑚 setiap pohon. Tentukan

jumlah pohon yang harus disediakan oleh pemerintah untuk menanam pohon di
sekitar taman.
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Penyelesaian Masalah 1

341

Masalah 2
Salah satu sisi atap rumah Pak Amin berbentuk seperti gambar di atas. Panjang
tinggi atap bagian atas

𝑚 dan bagian bawah

sejajar atap bagian bawah adalah

𝑚 dan

𝑚. Tentukan luas kedua bagian atap

tersebut jika diketahui luas atap bagian atas
Ilustrasikan!

𝑚. Sedangkan panjang sisi – sisi
luas atap bagian bawah.
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BAHAN AJAR
SEGI EMPAT (Belah Ketupat, Layang – Layang, Trapesium)
1)

Belah Ketupat
A
𝑠

O

B

𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 adalah
diagonal – diagonal belah
ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷.

𝑠

D

𝑠 = ukuran panjang sisi
belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷.

𝑠

𝑠

C
Sifat – sifat belah ketupat
1.

Semua sisinya kongruen

2.

Sisi-sisi yang berhadapan sejajar

3.

Sudut-sudut yang berhadapan kongruen

4.

Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama ukuran

5.

Kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang.

6.

Diagonal membagi belahketupat menjadi dua bagian sama besar atau
diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri.

7.

Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan 180˚.
Belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan sama
panjang.
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, jika ukuran panjang diagonal – diagonalnya

Diketahui belah ketupat
adalah

dan

𝐿

𝑑

, ukuran panjang sisinya

𝑑

maka:

𝐿: Luas belah ketupat

𝑑 𝑑 : ukuran panjang diagonal – diagonal belah
ketupat
𝐾

𝑠

𝐾: Keliling belah ketupat
𝑠: ukuran panjang sisi belah ketupat

2)

Layang – layang
A

B

E

D

C
Sifat – sifat layang – layang adalah sebagai berikut
1.

Panjang dua pasang sisi berdekatan sama, yaitu

2.

Sepasang sudut yang berhadapan sama ukuran, yaitu ukuran ABC = ukuran
ADC.

3.

Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua sama ukuran,
yaitu ∆ABC = ∆ADC.

4.

Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi
diagonal yang lain menjadi dua sama panjang, yaitu AC

BD dan BE = ED

Layang – layang adalah segi empat yang diagonal – diagonalnya saling tegak lurus
dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang.
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adalah sebuah layang – layang. Diketahui ukuran panjang diagonal

Bangun

– diagonalnya adalah
𝐿

𝑑

dan

, maka:
𝐿: Luas layang – layang

𝑑

𝑑 𝑑 : ukuran panjang diagonal layang – layang

𝐾

3)

𝐴𝐵

𝐵𝐶

𝐶𝐷

𝐾: Keliling layang – layang

𝐴𝐷

Trapesium
A

D
Segi empat

B

C
E

di atas adalah trapesium ABCD. Sisi AB dan CD disebut

alas trapesium, sisi AB sejajar dengan sisi DC, AE adalah tinggi trapesium,
sedangkan sisi AD dan BC disebut kaki – kaki trapesium. Selanjutnya
segiempat ABCD tersebut dinamakan trapesium sebarang.
Trapesium adalah suatu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang
sejajar
Sifat – sifat trapesium adalah sebagai berikut.
1.

Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada
trapesium adalah 180˚.

2.

Pada trapesium samakaki, ukuran sudut – sudut alasnya sama.

3.

Pada trapesium sama kaki, panjang diagonal – diagonalnya sama.

4.

Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku – siku.
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, jika ukuran panjang sisi – sisi yang sejajar adalah

Diketahui belah ketupat
dan

𝐿

𝐾

ukuran panjang tingginya
𝑎 𝑏

𝐴𝐵

𝑡

𝐵𝐶

maka:

𝐿: Luas trapesium

𝐶𝐷

𝐴𝐷

𝐾: Keliling trapesium
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Lampiran 36

ATURAN

MATHEMATICS CIRCUIT 1 & 2
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Permainan diikuti oleh empat pemain. Masing-masing pemain mendapat satu
motor.
Pemain menentukan urutan bermain menggunakan cara “hompimpa”
Pemain yang mendapat urutan pertama melempar dadu dan bermain dahulu.
Prinsip permainan sama dengan permainan ular tangga. Pemain menjalankan
motornya sesuai mata dadu yang didapat. Pada setiap pemberhentian,
pemain mengerjakan soal sesuai nomor kotak dan menyelesaikan masalah di
lembar solusi.
Pemain mengerjakan soal pada kartu masalah secara mandiri. Ketika
memperoleh kesulitan, pemain diperbolehkan melihat bengkel matematika
namun tidak diperbolehkan bertanya kepada teman.
Ketika pemain pertama telah mendapatkan masalah dan mulai mengerjakan,
pemain kedua mendapat giliran dan berikutnya pemain ketiga dan keempat.
Setiap pemain harus menyelesaikan permasalahannya sebelum melanjutkan
permainan.
Jika pemain pertama belum berhasil menyelesaikan permasalahan sedangkan
pemain kedua telah menyelesaikan permasalahan, pemain kedua
dipersilahkan untuk bermain terlebih dahulu, demikian seterusnya sesuai
urutan. Pemain pertama tadi, dapat bermain setelah pemain keempat
mendapat giliran.
Ketika motor pemain berhenti pada kotak yang terdapat pangkal tanda
panah, pemain harus menjalankan motornya mengikuti tanda panah tersebut
(pemain harus mengerjakan instruksi pada kotak yang terdapat ujung tanda
panah ).
Apabila motor berhenti pada kotak yang terdapat motor pemain lain, motor
pemain yang pertama kali dikotak tersebut tertabrak dan harus mengulang
kembali di kotak START.
Pemenang yang telah berada di kotak FINISH meneriakan “Hore!’ dan
mendapat bonus skor 25.
Permainan berakhir sesuai alokasi waktu “15 menit” atau kurang dari alokasi
waktu jika semua pemain telah menyelesaikan permainan.

*Jika dalam waktu 15 menit belum ada yang mencapai kotak FINISH, maka
pemenang dilihat dari berapa banyak mereka mengerjakan soal, dan kebenaran
jawabannya.
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ATURAN

MATHEMATICS CIRCUIT 3

Aturan Permainan
1. Permainan diikuti oleh empat pemain. Masing – masing pemain mendapat satu bidak
dan kertas lembar jawab.
2. Pemain menentukan urutan bermain menggunakan cara “hompimpa”.
3. Pemain yang mendapat urutan pertama melempar dadu dan bermain dahulu.
4. Pemain pertama menjalankan motornya menuju kotak yang sesuai dengan rumus
yang diperoleh ketika melakukan pelemparan.
5. Setelah berhenti di kotak yang diperoleh, pemain mengerjakan soal sesuai
dengan nomor kotak. Ketika memperoleh kesulitan, pemain diperbolehkan melihat
bengkel matematika namun tidak diperbolehkan bertanya kepada teman.
6. Ketika pemain pertama telah mendapatkan masalah dan mulai mengerjakan,
pemain kedua mendapat giliran dan berikutnya pemain ketiga dan keempat.
7. Setiap pemain harus menyelesaikan permasalahannya sebelum melanjutkan
permainan.
8. Jika pemain pertama belum berhasil menyelesaikan permasalahan sedangkan pemain
kedua telah menyelesaikan permasalahan, pemain kedua dipersilahkan untuk bermain
terlebih dahulu, demikian seterusnya sesuai urutan. Pemain pertama yang terlewati
tadi, dapat bermain setelah pemain keempat mendapat giliran.
9. Ketika motor pemain berhenti pada kotak yang terdapat pangkal tanda panah, pemain
harus menjalankan motornya mengikuti tanda panah tersebut (soal yang
diselesaikan adalah soal pada kotak ujung tanda panah).
10. Apabila motor berhenti pada kotak yang terdapat motor pemain lain, motor
pemain yang yang pertama kali di kotak tersebut tertabrak dan harus
mengulang kembali di kotak START.
11. Jika pemain berada di antara lima kotak terakhir, dia akan menjadi pemenang jika
memperoleh mata dadu sesuai dengan yang dia tempati. Jika dia memperoleh
rumus mata dadu yang kedudukan kotaknya berada sebelum kotak yang diduduki,
maka dia harus mundur sesuai mata dadu. Di kedudukan lima kotak terakhir, pemain
hanya berkewajiban mengerjakan soal pada kotak yang pertama kali dia duduki.
12. Pemenang yang telah berada di kotak FINISH meneriakkan “Hore!”.
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DADU PERMAINAN MATHEMATICS CIRCUIT
Pertemuan 1 dan 2

1
2
3

4

5

6

DADU PERMAINAN MATHEMATICS CIRCUIT
Pertemuan 3
𝐿
𝑑

𝐾

𝐴𝐵
𝐶𝐷

𝑑

𝐵𝐶

𝐾

𝐴𝐷

𝑠

𝐿𝑏

𝑑

𝐴𝐵

𝑑

𝑑𝑎𝑛 𝐵𝐶
𝐾

𝐿

𝑎

𝑏

𝐴𝐷

𝑡

𝐴𝐵

𝐶𝐷
𝐵𝐶

PAPAN PERMAINAN MATHEMATICS CIRCUIT (Pertemuan 1)

10

BELAJAR

11

12

Lampiran 38

9

MANDIRI

FINISH

8

MANDIRI

7

6

ITU

5

BAIK…

1

2

4

START
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PAPAN PERMAINAN MATHEMATICS CIRCUIT (Pertemuan 2)

10 11

9
8 7

1

2

12
FINISH

5
3

4

START
350

PAPAN PERMAINAN MATHEMATICS CIRCUIT (Pertemuan 3)

351
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BENGKEL INGATAN

Nama

Gambar

Luas

Keliling

Keterangan

Belah
Ketupat

: panjang
diagonal AC
: panjang
diagonal BD
: panjang sisi
belah ketupat

Layang –
Layang

: panjang
diagonal AC
: panjang
diagonal BD

Trapesium

: panjang sisi
sejajar 1
: panjang sisi
sejajar 2
: tinggi
trapesium
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KARTU MASALAH
Pertemuan 1
1. START
2. Alya diberi tugas oleh guru keterampilan untuk membuat bingkai foto
berbentuk belah ketupat dengan menggunakan kardus bekas. Kemudian
tepi bingkai akan dilapisi dengan pita dengan panjang

Diagonal –

diagonal bingkai yang akan dibuat adalah

. Sebelum

dan

membuat bingkainya, Alya akan membuat sketsanya terlebih dahulu.
Gambarlah sketsa bingkai foto yang akan dibuat oleh Alya.
3. Naik ke nomor 5
4. Adit akan membuatkan adiknya layang – layang. Adit sudah mempunyai
kertas layangan dan dua bilah bambu berukuran

dan

dia

digunakan

belum

mempunyai

benang

yang

akan

, tetapi
untuk

menghubungkan ujung – ujung bambu agar menjadi sebuah kerangka
layang – layang. Ia membuat sketsa layang – layangnya seperti gambar di
bawah ini.
𝑐𝑚

𝑐𝑚
𝑐𝑚

Benang yang digunakan untuk lilitan pada bambu diperkirakan
membutuhkan

. Berapa panjang benang yang dibutuhkan oleh Adit

seluruhnya?
5. Diketahui sebuah belah ketupat dengan

:

:

.

Susunlah cerita yang sesuai dengan informasi di atas.
6. Luas belah ketupat sama dengan

. Jika perbandingan panjang

diagonalnya adalah 2:1, buatlah model matematika untuk mencari diagonal
– diagonal belah ketupat..
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7. Susunlah cerita yang sesuai dari gambar yang disajikan di bawah ini.
D

C

A

𝐴𝐶

𝑐𝑚

𝐵𝐷

𝑐𝑚

B

8. Naik ke nomor 9
9. Arif mempunyai dua bilah bambu berukuran

dan

. Bamboo

tersebut akan dibuat sebuah layang – layang. Arif mulai membentuknya
sehingga menjadi kerangka layang – layang. Kedua bambu tersebut
berpotongan di satu titik. Perbandingan ukuran panjang bambu terpanjang
dari ujung satu ke titik potong dan dari ujung lain ke titik potong adalah
: . Buatlah sketsa layang – layang yang dibuat oleh Adit.
10.
Tuliskan apa saja yang dapat
kamu ketahui dari bangun
gabungan di samping.

𝑐𝑚

𝑐𝑚

11. Suatu hiasan dinding berbentuk belah ketupat. Setelah dihitung ternyata
mempunyai luas

diketahui bahwa perbandingan

: . Hitunglah diagonal – diagonal hiasan dinding tersebut.
12. FINISH

:

adalah
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KARTU MASALAH
Pertemuan 2
1. START
2. Diketahui sebuah belah ketupat

. Jika panjang

dan

Hitunglah luas belah ketupat tersebut.
3. Suatu layang – layang

diketahui bahwa panjang

dan luas

Buatlah model matematika untuk

mencari nilai
4. Bu Nur membuat wajik untuk hajatan di tempat adiknya. Cetakan yang
dipunyainya berbentuk persegi panjang dengan ukuran
Bu Nur membuat wajik dengan dua cetakan yang berukuran sama. Setelah
dicetak, kemudian wajik diirisi menyerupai bentuk belah ketupat dengan
diagonal

dan

Berapa banyaknya irisan wajik yang dibuat Bu

Nur?
5. Diketahui layang – layang

. Titik

adalah titik tengah dari

dan

luas layang – layang

adalah

masing – masing
Jika panjang

dan

Buatlah gambar geometri dari

data yang telah diketahui di atas.
6. Turun ke nomor 3
7. Luas

sebuah belah

ketupat

Jika perbandingan panjang

diagonalnya adalah 1:2. Susunlah cerita yang sesuai dengan data yang ada.
8. Anton akan membuat kerangka layang – layang. Ia mempunyai karton
seluas

untuk menutup kerangkanya, bambu sepanjang

untuk diagonal terpendeknya sepanjang

dan sisanya untuk diagonal

lainnya. Tentukan panjang bambu kekurangan Anton agar menjadi sebuah
kerangka layang – layang.
9.

adalah belah ketupat dengan panjang diagonal
panjang

dan panjang

dan keliling belah ketupat

,

Hitunglah luas daerah
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10. Turun ke nomor 8
11. Susunlah cerita yang sesuai dengan gambar layang – layang di bawah ini.
D

A

C

B

12. FINISH

𝐴𝐶
𝑐𝑚, 𝐵𝐶
luasnya
𝑐𝑚

𝑐𝑚 dan
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KARTU MASALAH
Pertemuan 3
1. START
2. Belah ketupat

dan panjang diagonal –

dengan luas

diagonalnya adalah

dan

Buatlah model matematika untuk

menentukan nilai .
3.
D

A

C

Diketahui bahwa diagonal
gambar di samping adalah
dan
𝑐𝑚.

𝑐𝑚

Susunlah cerita yang sesuai
dengan gambar dan data yang
diketahui.
B

4. Berani Jujur Hebat!!! (naik ke nomor 8)
5. Perbandingan panjang sisi sejajar pada sebuah trapesium sama kaki
adalah : . Diketahui panjang kaki trapezium
dan luasnya

tinggi

Buatlah model (persamaan) matematika

untuk menentukan panjang sisi – sisi sejajar.
6. Diketahui sebuah belah ketupat

. Jika panjang

dan

Hitunglah luas belah ketupat tersebut.
7. Adit ingin membuat layang – layang dengan panjang diagonal –
diagonalnya adalah

dan

Tentukan berapa karton yang

dibutuhkan Adit untuk membuat badan layang – layangnya jika lipatan
diabaikan.
8. Diketahui sebuah segiempat
dan
dengan ukuran – ukurannya.

dimana

//

,

,

. Buatlah sketsa segiempat tersebut lengkap
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9. Sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran
Pada bagian tengah akan dibuat sebuah taman berbentuk belah ketupat,
sehingga setiap titik ujungnya berada tepat di tengah – tengah setiap sisi
tanah. Buatlah sketsa taman yang akan dibuat.
10. I Love Math (naik ke nomor 12)
11.
adalah sebuah bangun layang – layang dengan panjang diagonal
√

terpendek
maka tentukan panjang

Jika luasnya

dan keliling layang – layang

,
.

12. Salah satu sisi atap rumah Pak Amin berbentuk
seperti gambar di samping. Panjang tinggi atap
bagian atas

dan bagian bawah

. Sedangkan

panjang sisi – sisi sejajar atap bagian bawah adalah
dan

. Tentukan luas kedua bagian atap

tersebut jika diketahui luas atap bagian atas

luas

atap bagian bawah.
13. Belajar Mandiri!!! (turun ke nomor 7)
14. Luas sebuah belah ketupat

Jika perbandingan panjang

diagonalnya adalah 3:4, buatlah model matematika untuk menentukan
panjang diagonal – diagonalnya.
D
15.
A

C

Luas sebuah layang – layang
adalah
𝑐𝑚 dan panjang
salah satu diagonalnya
𝑐𝑚
Susunlah cerita yang sesuai
dengan data di atas.

B

16. Hitunglah luas wilayah daerah yang
ditentukan oleh bentuk trapesium
pada gambar di samping.
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17. Pak Romelan akan membelikan keramik untuk kamar anaknya yang
berukuran

. Anaknya berpesan kepada ayahnya untuk

membelikan keramik yang bentuknya belah ketupat. Ayahnya pun pergi ke
toko Bangunan “Sinar Jaya” untuk membeli keramik dan mencari sesuai
pesanan anaknya. Akhirnya Pak Romelan menemukan pesanan anaknya
itu dengan ukuran diagonalnya adalah

Berapa banyaknya

keramik yang harus dibeli Pak Romelan agar lantai kamar anaknya
keramik?
18. Turun ke nomor 15
19. Sebuah trapesium sama kaki
panjang
bangun trapesium tersebut.
20. FINISH

dan
dan

. Jika
buatlah sketsa
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Kisi – Kisi Angket Kemandirian Belajar Siswa

No.
1
2
3

4

5

6

Aspek

Indikator

Ketidaktergantungan
terhadap orang lain
Percaya diri
Keyakinan kemampuan diri
Optimis
Disiplin
Ketaatan terhadap tata tertib
sekolah
Ketaatan terhadap kegiatan belajar
di sekolah
Ketaaatan dalam mengerjakan
tugas-tugas pelajaran
Ketaatan terhadap kegiatan belajar
di rumah
Tanggungjawab
Melakukan tugas rutin tanpa diberi
tahu
Mempunyai minat yang kuat untuk
menekuni dalam belajar
Berperilaku
Inisiatif dalam perilaku
berdasarkan inisiatif
Inisiatif dalam pikiran
sendiri
Kontrol Diri
Kontrol Perilaku
Kontrol Keputusan

Nomor Butir
+
6, 16,
1, 4
21
17, 24
27
8
10
11

12
26

18
22
7

28, 29

13, 14
2, 20

5, 25

3
15
9, 23

19, 30

Tabel Pedoman Penskoran
Skor Jawaban
Pertanyaan

Sangat Sesuai /
Sangat Setuju /
Selalu

Sesuai /
Setuju /
Sering

Tidak Sesuai /
Tidak Setuju /
Jarang

Sangat Tidak Sesuai
/ Sangat Tidak
Setuju/ Tidak Pernah

Positif (+)
4
3
2
1
Negatif (-)
1
2
3
4
Cara menghitung nilai kemandirian belajar (K) masing – sisng siswa adalah
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No Absen :
Kelas :

ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR
Baca dan pahamilah pernyataan berikut ini dan kemudian nyatakanlah apakah
isinya sesuai dengan keadaan diri anda dengan cara mencentang (√) pernyataan
pilihan sebagai berikut:
1 : Sangat Sesuai / Sangat Setuju / Selalu
2 : Sesuai / Setuju / Sering
3 : Tidak Sesuai / Tidak Setuju / Jarang
4 : Sangat Tidak Sesuai / Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah

No
Pernyataan
1
Saya belajar jika diperintah orang tua
2
Saya berpendapat atas keinginan saya sendiri
3
Saya memotivasi diri untuk terus semangat dalam
belajar
4
Saya meningkatkan prestasi belajar karena
dorongan orang tua
5
Saya tidak merencanakan sendiri jadwal belajar
saya
6
Saya memilih sendiri cara (strategi) belajar saya
7
Saya mengerjakan tugas rumah yang diberikan
oleh guru
8
Saya memiliki keyakinan mendapat nilai baik
setiap ulangan harian
9
Saya memilih nilai saya jelek daripada saya
menyontek ketika ulangan
10 Saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya
mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru
11 Saya berangkat sekolah tepat waktu
12 Saya tidak langsung masuk kelas ketika bel
masuk berbunyi
13 Saya aktif bertanya ketika pembelajaran di kelas
14 Saya memperhatikan penjelasan guru ketika
sedang pelajaran
15 Saya tidak bermain games ketika tugas sekolah
belum selesai dikerjakan

1

2

3

4
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16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Saya menyelesaikan sendiri tugas – tugas yang
diberikan oleh guru
Saya berani menyampaikan pendapat yang
berbeda dari pendapat teman
Saya senantiasa mengumpulkan tugas – tugas dari
guru tepat waktu
Sesampainya di rumah saya langsung bermain
tanpa mengulas kembali pelajaran yang telah guru
berikan
Saya mengerjakan soal – soal latihan, meskipun
bukan sebagai tugas rumah
Saya belajar sesuai dengan keinginan sendiri
Saya melaksanakan jadwal belajar yang saya buat
Saya memilih mengerjakan tugas daripada
bermain
Saya berani mengerjakan soal di depan kelas
Saya belajar hanya ketika ada tugas dari guru
Saya pernah meninggalkan kelas tanpa ijin ketika
pembelajaran berlangsung
Saya malu bertanya apabila saya belum paham
materi yang diajarkan
Saya tidak mengerjakan tugas rumah yang telah
diberikan oleh guru
Saya tidak sungguh – sungguh dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan guru
Pada sela – sela belajar, saya bermain games
padahal tugas belum selesai dikerjakan
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LEMBAR
PENGAMATAN
KETERAMPILAN
PROSES
SISWA
MENGGUNAKAN
MODEL
OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES KELAS EKSPERIMEN DISCOVERY LEARNING DENGAN PENDEKATAN
SAINTIFIK
BERBANTUAN
MATHEMATICS
CIRCUIT

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Mungkid

Mata Pelajaran

: Matematika

Petunjuk

: Berilah skor (1-4) berdasarkan aspek yang diamati untuk setiap subjek.

Nama
Siswa

Keterampilan Proses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Skor
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total

AISAH
NURAINI
AISYAH
DWINTA P.
ALDI CAHYO
YULIANTO
ALFITO
ZHAFRAN N.
ALYA TIARA
ROSA
ANGGA
REJEKI
ANISA
HUWAEDA
AVIKA NUR
ARIFAH
CINTIA
DWIYANA N.
FATIH
NABILA H.
FITA NUR
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ROHMAH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

GALUH
CHAERUNISA
GILANG
PRAMUDHYA
HIJRIATUL
MUAWANAH
INTAN PUPUT
P.
KHAFIZD
KUNCORO AJI
MUHAMMAD
HASBI A.
MUTIARA
RIZKY AULIA
NISRINA
SALSABILA
NOVARIDA
INDAH P.
NUR AMITA
WATI
SAFIRA
SHOYFIYAH
SINTA
RAHMA WATI
SITI AFIFAH
TRISNA A.
SITI NOVIA
ARDANI
SIWI
SULISTIYO
BUDI
SUSILO
CAHYO
NUGROHO
UTIK
FATMAWATI
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29
30
31

VIKKY
WIJANARKO
VIVI DWI
HARTANTI
YUNITA EKA
PUTRI

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

365

366

OBSERVASI KETERAMPILAN
PROSES

LEMBAR PENGAMATAN
KETERAMPILAN PROSES
MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY
LEARNING DENGAN PENDEKATAN
SAINTIFIK BERBANTUAN
MATHEMATICS CIRCUIT

No.
1.

Keterampilan
Mengobservasi atau
Mengamati

2.
3.

Membuat Hipotesis
Merencanakan
Eksperimen

4.

Menafsirkan Data

5.

Mengaplikasikan

6.
7

Menghitung
Mengklasifikasi

8

Menyusun
17. Keterampilan Menyusun kesimpulan sementara dari
Kesimpulan
pengolahan data
Sementara
Mengkomunikasikan 18. Membaca Tabel
19. Menjelaskan Hasil Percobaan
20. Mengajukan Pertanyaan selama proses pembelajaran
21. Mengajukan Pertanyaan selama presentasi berlangsung
22. Menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan
kelompok lain saat presentasi berlangsung
23. Keterampilan dalam berdiskusi
24. Membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan
Mengukur
25. Keterampulan dalam menggunakan alat ukur

9

10

Indikator
1. Menyebutkan contoh aplikasi bangun belah ketupat, layang
– layang, dan trapesium dalam kehidupan sehari – hari
2. Menyebutkan sifat bangun belah ketupat, layang – layang,
dan trapesium (langkah mengingat)
3. Membuat catatan – catatan kecil ketika proses pengamatan
berlangsung
4. Menyimak selama proses pembelajaran berlangsung
5. Mencatat dan merangkum hasil diskusi kelompok di buku
catatan
6. Keterampilan Membuat Hipotesis
7. Memahami langkah – langkah eksperimen
8. Melakukan eksperimen
9. Melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi yang
telah dibuat dengan diskusi kelompok
10. Menafsirkan data
11. Mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil diskusi
kelompok dengan teori yang ada
12. Merepresentasikan dalam bentuk gambar
13. Keterampilan membuat persamaan matematika
14. Terampil dalam mengaplikasikan konsep untuk
menyelesaikan suatu permasalahan
15. Keterampilan Menghitung ketika menyelesaikan soal
16. Mengklasifikasikan benda – benda di lingkungan sekitar
yang termasuk dalam benda berbentuk segiempat
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PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN PROSES
MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN PENDEKATAN
SAINTIFIK BERBANTUAN MATHEMATICS CIRCUIT
A. Keterampilan Mengobservasi atau Mengamati
1. Menyebutkan contoh aplikasi bangun belah ketupat, layang – layang, dan
trapesium dalam kehidupan sehari – hari
Aktivitas
Tidak terampil dalam menyebutkan contoh – contoh aplikasi bangun belah
ketupat, layang – layang, dan trapesium
Kurang terampil dalam menyebutkan contoh – contoh aplikasi bangun
belah ketupat, layang – layang, dan trapesium
Terampil dalam menyebutkan kurang dari dua contoh – contoh aplikasi
bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium
Sangat terampil dalam menyebutkan lebih dari dua contoh – contoh
aplikasi bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium

Skor
1
2
3
4

2. Menyebutkan sifat bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium (langkah
mengingat)
Aktivitas
Tidak terampil dalam menyebutkan sifat bangun belah ketupat, layang –
layang, dan trapesium
Kurang terampil dalam menyebutkan sifat bangun belah ketupat, layang
– layang, dan trapesium
Terampil dalam menyebutkan kurang dari dua sifat bangun belah
ketupat, layang – layang, dan trapesium
Sangat terampil dalam menyebutkan lebih dari dua sifat bangun belah
ketupat, layang – layang, dan trapesium

Skor
1
2
3
4

3. Membuat catatan – catatan kecil ketika proses pengamatan berlangsung
Aktivitas
Tidak terampil membuat catatan – catatan kecil ketika proses
pengamatan berlangsung
Kurang terampil membuat catatan – catatan kecil ketika proses
pengamatan berlangsung
Terampil membuat catatan – catatan kecil ketika proses pengamatan
berlangsung
Sangat terampil membuat catatan – catatan kecil ketika proses
pengamatan berlangsung

Skor
1
2
3
4
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4. Menyimak selama proses pembelajaran berlangsung
Aktivitas
Tidak terampil dalam menyimak selama proses pembelajaran
berlangsung
Kurang terampil dalam menyimak selama proses pembelajaran
berlangsung
Terampil dalam menyimak selama proses pembelajaran berlangsung
Sangat terampil dalam menyimak proses pembelajaran berlangsung

Skor
1
2
3
4

5. Mencatat dan merangkum hasil diskusi kelompok di buku catatan
Aktivitas
Tidak terampil dalam mencatat dan merangkum hasil diskusi kelompok
di buku catatan
Kurang terampil dalam mencatat dan merangkum hasil diskusi
kelompok di buku catatan
Terampil mencatat dan merangkum hasil diskusi kelompok di buku
catatan
Sangat terampil mencatat dan merangkum hasil diskusi kelompok di
buku catatan

Skor
1
2
3
4

B. Keterampilan Membuat Hipotesis
6. Keterampilan menyusun hipotesis
Aktivitas
Tidak terampil dalam menyusun hipotesis bahwa rumus luas bangun
belah ketupat, layang – layang dan trapesium dapat diperoleh dengan
pendekatan luas bangun datar lain.
Kurang terampil dalam menyusun hipotesis bahwa rumus luas bangun
belah ketupat, layang – layang dan trapesium dapat diperoleh dengan
pendekatan luas bangun datar lain
Terampil dalam menyusun hipotesis bahwa rumus luas bangun belah
ketupat, layang – layang dan trapesium dapat diperoleh dengan
pendekatan luas bangun datar lain
sangat terampil dalam menyusun hipotesis bahwa rumus luas bangun
belah ketupat, layang – layang dan trapesium dapat diperoleh dengan
pendekatan luas bangun datar lain

Skor
1

2

3

4

C. Keterampilan Merencanakan Eksperimen
7. Memahami langkah – langkah eksperimen
Aktivitas
Tidak terampil dalam memahami langkah – langkah eksperimen yang
telah disedikan pada lembar siswa
Kurang terampil dalam memahami langkah – langkah eksperimen yang
telah disediakan pada lembar siswa
Terampil dalam memahami langkah – langkah eksperimen yang telah

Skor
1
2
3
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disediakan pada lembar siswa
Sangat terampil dalam memahami langkah – langkah eksperimen yang
telah disediakan pada lembar siswa

4

8. Melakukan Eksperimen
Aktivitas
Tidak terampil dalam melakukan eksperimen tentang menemukan
rumus luas bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium
dengan pendekatan persegi panjang dan jajargenjang
Kurang terampil dalam melakukan eksperimen tentang menemukan
rumus luas bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium
dengan pendekatan persegi panjang dan jajargenjang
Terampil dalam melakukan eksperimen tentang menemukan rumus luas
bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium dengan
pendekatan persegi panjang dan jajargenjang
Sangat terampil dalam melakukan eksperimen tentang menemukan
rumus luas bangun belah ketupat, layang – layang, dan trapesium
dengan pendekatan persegi panjang dan jajargenjang

Skor
1

2

3

4

9. Melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi yang telah dibuat dengan
diskusi kelompok
Aktivitas
Tidak terampil melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi
yang telah dibuat dengan diskusi kelompok
Kurang terampil melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi
yang telah dibuat dengan diskusi kelompok
Terampil melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi yang
telah dibuat dengan diskusi kelompok
Sangat terampil melakukan suatu pembuktian untuk menguji prediksi
yang telah dibuat dengan diskusi kelompok

Skor
1
2
3
4

D. Keterampilan Menafsirkan Data
10. Menafsirkan Data
Aktivitas
Tidak terampil dalam menafsirkan data yang telah diperoleh dari
pengumpulan data
Kurang terampil dalam menafsirkan data yang telah diperoleh dari
pengumpulan data
Terampil dalam menafsirkan data yang telah diperoleh dari
pengumpulan data
Sangat terampil dalam menafsirkan data yang telah diperoleh dari
pengumpulan data

Skor
1
2
3
4
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11. Mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok dengan teori yang
ada
Aktivitas
Tidak terampil dalam mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil
diskusi kelompok dengan teori yang ada
Kurang terampil dalam mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil
diskusi kelompok dengan teori yang ada
Terampil dalam mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil diskusi
kelompok dengan teori yang ada
Sangat terampil dalam mengkaitkan data yang diperoleh dari hasil
diskusi kelompok dengan teori

Skor
1
2
3
4

12. Merepresentasikan dalam bentuk gambar
Aktivitas
Tidak terampil dalam merepresentasikan soal cerita dalam bentuk
gambar
Kurang terampil dalam merepresentasikan soal cerita dalam bentuk
gambar
terampil dalam merepresentasikan soal cerita dalam bentuk gambar
Sangat terampil dalam merepresentasikan soal cerita dalam bentuk
gambar

Skor
1
2
3
4

13. Keterampilan Membuat Persamaan Matematika
Aktivitas
Tidak terampil dalam membuat persamaan matematika dari
permasalahan yang disajikan
Kurang terampil dalam membuat persamaan matematika dari
permasalahan yang disajikan
Terampil dalam membuat persamaan matematika dari permasalahan
yang disajikan
Sangat terampil dalam membuat persamaan matematika dari
permasalahan yang disajikan

Skor
1
2
3
4

E. Keterampilan Mengaplikasikan
14. Mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan
Aktivitas
Tidak terampil dalam mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan
suatu permasalahan
Kurang terampil dalam mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan
suatu permasalahan
Terampil dalam mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan suatu
permasalahan
Sangat terampil dalam mengaplikasikan konsep untuk menyelesaikan
suatu permasalahan

Skor
1
2
3
4
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F. Keterampilan Menghitung
15. Keterampilan menghitung ketika menyelesaikan masalah
Aktivitas
Tidak terampil dalam menghitung ketika menyelesaikan masalah
Kurang terampil dalam menghitung ketika menyelesaikan masalah
Terampil dalam menghitung ketika menyelesaikan masalah
Sangat terampil dalam menghitung ketika menyelesaikan masalah

Skor
1
2
3
4

G. Keterampilan Mengklasikifikasi
16. Mengklasifikasikan benda – benda di lingkungan sekitar yang termasuk dalam
benda berbentuk segiempat
Aktivitas
Skor
Tidak terampil dalam mengklasifikasikan benda – benda di sekitar yang
1
termasuk dalam benda berbentuk segiempat
Kurang terampil dalam mengklasifikasikan benda – benda di sekitar
2
yang termasuk dalam benda berbentuk segiempat
Terampil mengklasifikasikan benda – benda di sekitar yang termasuk
3
dalam benda berbentuk segiempat
Sangat terampil mengklasifikasikan benda – benda di sekitar yang
4
termasuk dalam benda berbentuk segiempat
H. Keterampilan Menyusun Kesimpulan Sementara
17. Keterampilan menyusun kesimpulan sementara dari pengolahan data
Aktivitas
Tidak terampil dalam menyusun kesimpulan sementara dari pengolahan
data yang telah dilakukan
Kurang terampil dalam menyusun kesimpulan sementara dari
pengolahan data yang telah dilakukan
Terampil dalam menyusun kesimpulan sementara dari pengolahan data
yang telah dilakukan
Sangat terampil dalam menyusun kesimpulan sementara dari pegolahan
data yang telah dilakukan

Skor
1
2
3
4

I. Keterampilan Mengkomunikasikan
18. Membaca Tabel
Aktivitas
Tidak terampil dalam membaca tabel hasil percobaan yang telah
dilakukan
Kurang terampil dalam membaca tabel hasil percobaan yang telah
dilakukan
Terampil membaca dalam tabel hasil percobaan yang telah dilakukan
Sangat terampil dalam membaca tabel hasil percobaan yang telah
dilakukan

Skor
1
2
3
4
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19. Menjelaskan Hasil Percobaan
Aktivitas
Tidak terampil dalam mempresentasikan hasil percobaan yang telah
dilakukan di depan kelas
Kurang terampil dalam mempresentasikan hasil percobaan yang telah
dilakukan di depan kelas
Terampil dalam mempresentasikan hasil percobaan yang telah
dilakukan di depan kelas
Sangat terampil dalam mempresentasikan hasil percobaan yang telah
dilakukan di depan kelas
20. Mengajukan Pertanyaan Selama Proses Pembelajaran
Aktivitas
Tidak terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses
pembelajaran berlangsung
Kurang terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses
pembelajaran berlangsung
Terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran
berlangsung
Sangat terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses
pembelajaran berlangsung

Skor
1
2
3
4

Skor
1
2
3
4

21. Mengajukan Pertanyaan selama presentasi berlangsung
Aktivitas
Tidak terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses presentasi
berlangsung
Kurang terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses
presentasi berlangsung
Terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses presentasi
berlangsung
Sangat terampil dalam mengajukan pertanyaan selama proses presentasi
berlangsung

Skor
1
2
3
4

22. Menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan kelompok lain saat
presentasi berlangsung
Aktivitas
Tidak terampil menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan
kelompok lain saat presentasi berlangsung
Kurang terampil menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan
kelompok lain saat presentasi berlangsung
Terampil menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan
kelompok lain saat presentasi berlangsung
Sangat terampil menjawab pertanyaan atau menanggapi yang diberikan
kelompok lain saat presentasi berlangsung

Skor
1
2
3
4
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23. Keterampilan dalam Berdiskusi
Aktivitas
Tidak terampil dalam berdiskusi kelompok
Kurang terampil dalam berdiskusi kelompok
Terampil dalam berdiskusi kelompok
Sangat terampil berdiskusi kelompok

Skor
1
2
3
4

24. Membuat Kesimpulan dari Materi yang Telah Diajarkan
Aktivitas
Tidak terampil dalam membuat kesimpulan dari materi yang telah
diajarkan
Kurang terampil dalam membuat kesimpulan dari materi yang telah
diajarkan
Terampil dalam membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan
Sangat terampil dalam membuat kesimpulan dari materi yang telah
diajarkan
J. Keterampilan Mengukur
25. Keterampilan Menggunakan Alat Ukur
Aktivitas
Tidak terampil dalam menggunakan alat ukur untuk menemukan rumus
keliling bangun datar
Kurang terampil dalam menggunakan alat ukur untuk menemukan
rumus keliling bangun datar
Terampil dalam menggunakan alat ukur untuk menemukan rumus
keliling bangun datar
Sangat terampil dalam menggunakan alat ukur untuk menemukan
rumus keliling bangun datar

Skor
1
2
3
4

Skor
1
2
3
4
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Lampiran 44
NILAI KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA
KELAS EKSPERIMEN (VII F)

NO

KODE SISWA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31

SKOR

NILAI

375

Lampiran 45
NILAI KETERAMPILAN PROSES KELAS EKSPERIMEN (VII F)
MATERI KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT
(BELAH KETUPAT, LAYANG – LAYANG, TRAPESIUM)

NO

KODE SISWA

SKOR

NILAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31

80
78
71
70
80
68
64
81
62
77
84
60
76
72
78
68
78
54
67
68
84
74
73
68
68
80
62
60
79
61
72

80
78
71
70
80
68
64
81
62
77
84
60
76
72
78
68
78
54
67
68
84
74
73
68
68
80
62
60
79
61
72
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Lampiran 46
NILAI PRE TEST KEMAMPUAN REPRESENTASI
MATERI KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT
(BELAH KETUPAT, LAYANG – LAYANG, TRAPESIUM)

KELAS EKSPERIMEN (VII F)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KODE
SISWA
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31

NILAI

KELAS KONTROL (VII E)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KODE
SISWA
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31

NILAI

377

Lampiran 47
NILAI POST TEST KEMAMPUAN REPRESENTASI
MATERI KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT
(BELAH KETUPAT, LAYANG – LAYANG, TRAPESIUM)

KELAS EKSPERIMEN (VII F)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KODE
SISWA
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31

NILAI

KELAS KONTROL (VII E)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KODE
SISWA
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31

NILAI

378
Lampiran 48
UJI NORMALITAS DATA AKHIR
PRE TEST
Uji Kolmogorov-Smirnov
Hipotesis
H0

: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1

: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis
|

|

Kriteria yang digunakan
H0 ditolak jika

Daerah
penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

̅

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
22
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

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

-23.7419
-21.7419
-17.7419
-15.7419
-13.7419
-11.7419
-9.7419
-7.7419
-5.7419
-3.7419
-1.7419
0.2581
2.2581
4.2581
6.2581
8.2581
10.2581
12.2581
14.2581

Nilai
-2.05
-1.87
-1.53
-1.36
-1.18
-1.01
-0.84
-0.67
-0.49
-0.32
-0.15
0.02
0.19
0.37
0.54
0.71
0.88
1.06
1.23

|

tabel
0.4798
0.4693
0.437
0.4131
0.381
0.3438
0.2996
0.2486
0.1879
0.1255
0.0596
0.008
0.0754
0.1443
0.2054
0.2612
0.3106
0.3554
0.3907

0.0202
0.0307
0.063
0.0869
0.119
0.1562
0.2004
0.2514
0.3121
0.3745
0.4404
0.508
0.5754
0.6443
0.7054
0.7612
0.8106
0.8554
0.8907

0.0161
0.0323
0.0484
0.0645
0.0806
0.1129
0.1290
0.1935
0.2419
0.3548
0.4355
0.5000
0.5968
0.6935
0.7742
0.9194
0.9355
0.9677
1.0000

|
0.0041
-0.0016
0.0146
0.0224
0.0384
0.0433
0.0714
0.0579
0.0702
0.0197
0.0049
0.0080
-0.0214
-0.0492
-0.0688
-0.1582
-0.1249
-0.1123
-0.1093

379

̅

Untuk

, diperoleh

√

Sedangkan

Daerah
penerimaan Ho

0,0596
Karena

Daerah
penolakan Ho

0,1727
maka

diterima.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.
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Lampiran 49
UJI NORMALITAS DATA AKHIR
POST TEST
Uji Kolmogorov-Smirnov
Hipotesis
H0

: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1

: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis
|

|

Kriteria yang digunakan
H0 ditolak jika

Daerah
penolakan Ho

Daerah
penerimaan Ho

̅

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

56
58
62
64
66
68
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

1
2
3
6
7
1
3
4
4
9
4
6
6
3
2
1

-18.6774
-16.6774
-12.6774
-10.6774
-8.6774
-6.6774
-2.6774
-0.6774
1.3226
3.3226
5.3226
7.3226
9.3226
11.3226
13.3226
15.3226

Nilai
-2.13
-1.90
-1.44
-1.22
-0.99
-0.76
-0.30
-0.08
0.15
0.38
0.61
0.83
1.06
1.29
1.52
1.74

|

tabel
0.4834
0.4713
0.4251
0.3888
0.3389
0.2764
0.1179
0.0319
0.0596
0.148
0.2291
0.2967
0.3554
0.4015
0.4357
0.4591

0.0166
0.0287
0.0749
0.1112
0.1611
0.2236
0.3821
0.4681
0.5596
0.648
0.7291
0.7967
0.8554
0.9015
0.9357
0.9591

0.0161
0.0484
0.0968
0.1935
0.3065
0.3226
0.3710
0.4355
0.5000
0.6452
0.7097
0.8065
0.9032
0.9516
0.9839
1.0000

|
0.0005
-0.0197
-0.0219
-0.0823
-0.1454
-0.0990
0.0111
0.0326
0.0596
0.0028
0.0194
-0.0098
-0.0478
-0.0501
-0.0482
-0.0409

381

̅

Untuk

, diperoleh

√

Sedangkan

Daerah
penerimaan Ho

0,0596
Karena

Daerah
penolakan Ho

0,1727
maka

diterima.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.
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Lampiran 50
UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR
PRE TEST
Hipotesis:
:

(kedua kelompok sampel mempunyai varians sama atau homogen)

:

(kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama atau
tidak homogen)

Rumus yang digunakan:

Kriteria pengujian:
ditolak jika

, dengan taraf signifikansi 5%.

Sudjana (2005: 250)
Pengujian Hipotesis:
Sumber varians
Jumlah skor
̅
Varians ( )

Kelompok Kelas
Eksperimen
1390
31
44,84
73,27

Kelompok Kelas Kontrol
1322
31
42,65
69,97

Diperoleh:

Pada taraf signifikansi 5%,
–
Karena

–
,

,

.
, maka

diterima.

Simpulan: kedua kelompok sampel mempunyai varians sama (homogen).
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Lampiran 51
UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR
POST TEST
Hipotesis:
:

(kedua kelompok sampel mempunyai varians sama atau homogen)

:

(kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama atau
tidak homogen)

Rumus yang digunakan:

Kriteria pengujian:
ditolak jika

, dengan taraf signifikansi 5%.

Sudjana (2005: 250)
Pengujian Hipotesis:
Sumber varians
Jumlah skor
̅
Varians ( )

Kelompok Kelas
Eksperimen
2454
31
79,16
44,21

Kelompok Kelas Kontrol
2176
31
70,19
71,03

Diperoleh:

Pada taraf signifikansi 5%,
–
Karena

–
,

,

.
, maka

diterima.

Simpulan: kedua kelompok sampel mempunyai varians sama (homogen).
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Lampiran 52
UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS EKSPERIMEN

1.

Uji Rata-Rata

Hipotesis
(nilai rata – rata tes setelah pembelajaran model discovery learning

H0:

dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit

)

(nilai rata – rata tes setelah pembelajaran model discovery learning

H1:

dengan pendekatan saintifik berbantuan mathematics circuit

)

Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
Untuk

tidak diketahui, pengujian hipotesis menggunakan rumus :
̅
√

(Sudjana, 2005:226)
Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah terima

jika

dari distribusi student dengan peluang

dimana
dan

2005:232).
Hasil Perhitungan
Rata – rata ̅
Simpangan baku ( )
Jumlah siswa

Kelas Eksperimen (VII F)
79,161
6,649
31

√

diperoleh
(Sudjana,

385

Dari perhitungan diatas dengan
.

diperoleh

dan

Kesimpulan
Karena

, maka

ditolak, artinya rata – rata

kemampuan representasi matematik pada kelas eksperimen mencapai ketuntasan
rata - rata.

2.

Uji Proporsi

Hipotesis
:

(Presentase siswa kurang dari atau sama dengan 75% dari

jumlah siswa pada kelas discovery learning mencapai nilai

untuk

aspek kemampuan representasi matematik).
:

(Presentase siswa lebih dari 75% dari jumlah siswa pada kelas

discovery learning mencapai nilai

untuk aspek kemampuan

representasi matematik).

Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus :

√
(Sudjana, 2005:234)
Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah terima

jika

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang
2005:234)

dimana
(Sudjana,
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Hasil Perhitungan
Kelas Eksperimen (VII F)
31
28

Jumlah siswa yang tuntas

√
Dari perhitungan diatas dengan
.

diperoleh

dan

, maka

ditolak, artinya kemampuan

Kesimpulan
Karena

representasi matematik pada kelas discovery learning sudah mencapai ketuntasan
belajar.
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Lampiran 53
UJI KESAMAAN DUA RATA – RATA

Uji t Satu Pihak (Kanan)
Hipotesis
(rata – rata kemampuan representasi matematik kelas discovery
learning tidak lebih baik dari rata – rata kemampuan representasi matematik
kelas kontrol)
(rata – rata kemampuan representasi matematik kelas discovery
learning lebih baik dari rata – rata kemampuan representasi matematik kelas
kontrol).
Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
̅̅̅

̅̅̅

√

dengan

(Sudjana, 2005:239)
Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika

, dengan taraf signifikan α =

0,05 dan dk = n1 + n2 – 2 (Sudjana, 2005: 243).
Hasil Perhitungan
Rata – rata kelas DL ̅
Rata – rata kelas Kontrol ̅̅̅
Jumlah siswa kelas DL
Jumlah siswa kelas kontrol
Simpangan Baku Kelas DL
Simpangan Baku Kelas Kontrol
Simpangan Baku Gabungan

Kelas Eksperimen (VII F)
79,161
70,194
31
31
6,649
8,428
57,62

388

√
Dari perhitungan diatas dengan
.

diperoleh

dan

Kesimpulan
Karena

, maka

ditolak, artinya rata – rata

kemampuan representasi matematik kelas discovery learning lebih baik dari rata –
rata kemampuan representasi matematik kelas kontrol.
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UJI REGRESI LINEAR GANDA KELAS EKSPERIMEN
Uji Pra Syarat Regresi Ganda
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan hanya pada variabel kemampuan
representasi matematik. Hal tersebut sejalan dengan teori statistika model
linear yang menyatakan bahwa hanya variabel dependen
(diuji

normalitasnya),

sedangkan

yang

mempunyai

distribusi

variabel

independen

diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, jadi tak

perlu diuji normalitasnya (Sukestiyarno, 2006: 12). Jika nilai sig pada
output Test of Normality bagian Kolmogorov-Smirnov > 5%, maka dapat
disimpulkan distribusi variabel adalah normal (Sukestiyarno, 2010).
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
RepresentasiMatematik

.149

df

Sig.
31

.077

Shapiro-Wilk
Statistic
.931

df

Sig.
31

a. Lilliefors Significance Correction
Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh bahwa nilai sig = 0,077 > 0,05.
Artinya variabel kemampuan representasi matematik memenuhi asumsi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Pengecekan multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (Varian inflactioan
factor) dan Tolerance melalui pembacaan output Coefficients. Multikolinearitas
terjadi jika nilai VIF berada di atas 10 dan nilai tolerance di atas 1. (Sukestiyarno,
2006).

.046
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Coefficientsa
Unstandardized Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.676 13.637
.123
.414
.178
.242
2.320

Model

(Constant)
Kemandirian
1
Keterampilan
.631
.088
Proses
a. Dependent Variable: RepMat

.748

Sig.

7.176

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.903
.028

.924

1.082

.000

.924

1.082

Berdasarkan output Coefficients terlihat bahwa pada kemandirian belajar
diperoleh nilai tolerance =

dan nilai VIF =

, sehingga

diperoleh kesimpulan data kemandirian belajar tidak terjadi multikolinieritas.
Sedangkan keterampilan proses diperoleh nilai tolerance =
VIF =

dan nilai

sehingga diperoleh kesimpulan data keterampilan proses

tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Autokorelasi
Pengecekan autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin_Watson. Hasil
perhitungan Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai DW kritis
sebagaimana terlihat pada tabel DW. Kemudian dilakukan penyimpulan apakah
ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi yang ditandai dengan batas – batas
dan batas – batas atas

atas

tersebut atau nilai

Jika nilai

berada dalam selang

tidak dapat disimpulkan apa – apa. Jika nilai
kecil dari

berada dalam selang batas
sampai dengan

lebih besar dari

maka

dan tidak lebih

dikatakan ada autokorelasi positif. Jika

ada autokorelasi negatif. Sedangkan jika

dikatakan
dikatakan tidak ada

autokorelasi.
Nilai Durbin-Watson dapat dilihat pada output Model Summary.
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
1
.848a
.718
.698
3.652
a. Predictors: (Constant), KeterampilanProses, Kemandirian
b. Dependent Variable: RepMat

DurbinWatson
2.336
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Berdasarkan output, diketahui nilai DW = 2, 336. Dengan taraf signifikansi
5%, n = 31, k = 2, maka dari tabel Durbin-Watson diperoleh du = 1,5701. Karena
nilai DW = 2,336 > du = 1,5701 dan DW = 2,336 < (4-du) = 2,4299 sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastis
Menurut Sukestiyarno (2006), heterokedastisitas muncul apabila
error atau residu dari model yang diamati tidak memiliki varian yang
konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini uji
heterokedastisitas dilakukan dengan melihat diagram scatter plot terhadap
variabel terikat yakni kemampuan representasi matematik siswa. Jika titik
– titik yang terbentuk dari diagram scatter plot tidak membentuk pola
tertentu, maka diasumsikan tidak terjadi heterokedastisitas (Sukestiyarno,
2010).

Berdasarkan diagram scatter plot di atas terlihat bahwa titik – titik yang
terjadi cukup menyebar di sekitar garis nol, ada yang di atas garis nol dan ada
yang di bawah garis nol. Hal ini tidak membentuk pola tertentu. Jadi asumsi
bahwa varian error adalah identik dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak
terjadi heteroskedastis.
Setelah Uji Pra Syarat Regresi Ganda terpenuhi, maka dilanjutkan dengan
uji regresi linear ganda seperti di bawah ini.
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Hipotesis
Uji Linearitas
:

(persamaan regresi linear)

:

(persamaan regresi tidak linear)

Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
Pengujian uji Regresi Ganda ini dilakukan dengan berbantuan software IBM SPSS
Statistics 20.
Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah untuk terima

jika nilai sig.

Hasil Perhitungan
Dengan perhitungan menggunakan bantuan software SPSS diperoleh hasil output
sebagai berikut.

Variables Entered/Removed
Model

Variables

Variables

Entered

Removed

a

Method

KeterampilanPr
1

oses,

. Enter

Kemandirian

b

a. Dependent Variable: RepMat
b. All requested variables entered.

b

Model Summary
Model

1

R

.848

R Square

a

.718

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.698

a. Predictors: (Constant), KeterampilanProses, Kemandirian
b. Dependent Variable: RepMat

3.652

Durbin-Watson

2.336
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a

ANOVA
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

952.816

2

476.408

Residual

373.378

28

13.335

1326.194

30

Total

F

Sig.

35.726

.000

b

a. Dependent Variable: RepMat
b. Predictors: (Constant), KeterampilanProses, Kemandirian

Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

1.676

13.637

1 Kemandirian

.414

.178

.631

.088

KeterampilanProses

a

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

.123

.903

.242

2.320

.028

.924

1.082

.748

7.176

.000

.924

1.082

a. Dependent Variable: RepMat

Pada uji linearitas, untuk menolak atau menerima hipotesis dapat dilihat
pada output tabel ANOVA. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai
sig.

yang berarti

ditolak. Hal ini menunjukkan adanya

linearitas pada hubungan ketiga variabel yaitu variabel kemampuan representasi
matematik

, kemandirian belajar

variabel kemandian belajar

dan keterampilan proses

siswa atau

dan variabel keterampilan proses

secara

bersama – sama berpengaruh secara positif terhadap
Persamaan regresi dapat dibaca pada output tabel Coefficient pada unstandarized
coefficient B:constant, Kemandiri dan KeterampilanProses. diperoleh nilai
,
adalah ̂

dan

sehingga persamaan regresi

atas

.

Sementara nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai
yaitu pada tabel output model summary. Nilai

atau

dan
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Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel kemampuan
representasi matematik
dan

dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian belajar

variabel keterampilan proses

. Dengan perkataan lain variabel
mempengaruhi mempengaruhi variabel
variabel

secara bersama – sama sebesar
dan
sebesar

secara bersama – sama
masih ada

dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain

kemandirian belajar dan keterampilan proses.
Kesimpulan
Terdapat pengaruh antara kemandirian belajar dan keterampilan proses secara
bersama – sama terhadap kemampuan representasi matematik siswa.
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UJI HIPOTESIS 4
UJI PENINGKATAN (N-GAIN)
Rumus yang digunakan
〈

〉

〈
〈

〉
〉

Hake (1998)
Kategori Perolehan N-Gain
N-Gain 〈 〉
〈 〉

Kategori
Tinggi

〈 〉
〈 〉

Sedang
Rendah

Hasil Perhitungan
Peningkatan Individual
Kelas Kontrol
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kode
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
K-9
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18

Nilai Pre
Test
46
56
36
28
46
38
50
56
40
52
48
46
40
46
40
36
42
52

Nilai Post
Test
66
88
62
74
78
80
72
78
82
76
66
64
62
74
64
56
78
76

Indeks gain
〈 〉
0.37
0.73
0.41
0.64
0.59
0.68
0.44
0.50
0.70
0.50
0.35
0.33
0.37
0.52
0.40
0.31
0.62
0.50

Kategori
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31

48
36
30
38
58
42
42
38
40
42
50
20
40

66
64
58
72
84
66
58
64
64
66
78
62
78

0.35
0.44
0.40
0.55
0.62
0.41
0.28
0.42
0.40
0.41
0.56
0.53
0.63

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Kelas Eksperimen
No.

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25

Nilai
Nilai
Pre Test Post Test
52
88
50
82
52
78
52
82
48
84
44
78
36
76
52
84
44
66
50
86
58
90
22
72
42
82
50
80
48
84
40
78
52
82
32
74
40
76
52
80
44
86
26
82
48
80
46
66
54
74

Indeks gain
〈 〉
0.75
0.64
0.54
0.63
0.69
0.61
0.63
0.67
0.39
0.72
0.76
0.64
0.69
0.60
0.69
0.63
0.63
0.62
0.60
0.58
0.75
0.76
0.62
0.37
0.43

Kategori
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
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26
27
28
29
30
31

E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31

48
34
44
52
32
46

84
64
78
86
68
84

Peningkatan Klasikal
Rata – Rata Pre Test Kelas Eksperimen
Rata – Rata Pre Test Kelas Kontrol
Rata – Rata Post Test Kelas Eksperimen
Rata – Rata Post Test Kelas Kontrol

Indeks Gain Kelas Eksperimen
〈

〉

〈

〉

〈

〉

Indeks Gain Kelas Kontrol
〈

〉

〈
〈

〉
〉

0.69
0.45
0.61
0.71
0.53
0.70

Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan indeks gain dapat disimpulkan bahwa setiap siswa
pada kelas eksperimen dan kontrol, mengalami peningkatan kemampuan
representasi matematik. Secara klasikal, pada kelas eksperimen terjadi
peningkatan sebesar 0,622 dan pada kelas kontrol sebesar 0,48.

UJI KESAMAAN DUA RATA – RATA PENINGKATAN

Uji t Satu Pihak (Kanan)
Hipotesis
(peningkatan kemampuan representasi matematik siswa pada kelas
eksperimen tidak lebih baik atau sama dengan dari kelas kontrol)
(peningkatan kemampuan representasi matematik siswa pada kelas
eksperimen lebih baik dari kelas kontrol)

Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan
̅̅̅
√

dengan

(Sudjana, 2005:239)

̅̅̅
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Kriteria pengujian:
Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika

, dengan taraf signifikan α =

0,05 dan dk = n1 + n2 – 2 (Sudjana, 2005: 243).
Hasil Perhitungan
Rata – rata peningkatan kelas DL ̅
Rata – rata peningkatan kelas Kontrol ̅̅̅
Jumlah siswa kelas DL
Jumlah siswa kelas kontrol
Varians Kelas DL
Varians Kelas Kontrol
Simpangan Baku Gabungan

0,623
0,482
31
31
0,01
0,015
0,113

√
Dari perhitungan diatas dengan
.

diperoleh

dan

Kesimpulan
Karena

, maka

ditolak, artinya peningkatan

kemampuan representasi matematik siswa pada kelas eksperimen lebih baik dari
kelas kontrol.
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JADWAL PENELITIAN

Hari, Tanggal
Sabtu,
24 Januari 2015
Sabtu,
14 Februari 2015
Sabtu,
25 April 2015
Selasa,
28 April 2015

Rabu,
29 April 2015
Jumat, 8 Mei 2015
Sabtu, 9 Mei 2015
Selasa, 12 Mei 2015
Rabu, 13 Mei 2015
Jumat, 16 Mei 2015
Sabtu, 17 Mei 2015

Kegiatan

Kelas

Menyerahkan surat ijin observasi.
Observasi awal dan wawancara dengan guru
matematika SMP Negeri 1 Mungkid
Tes Uji Coba Soal Pre Test Kemampuan
Representasi Matematik
Tes Uji Coba Soal Post Test Kemampuan
Representasi Matematik
Pertemuan 1:
Materi keliling belah ketupat, layang – layang dan
luas belah ketupat
Pertemuan I:
Materi keliling belah ketupat, layang – layang dan
luas belah ketupat
Pertemuan 2:
Materi luas layang – layang
Pertemuan 2:
Materi luas layang – layang
Pertemuan 3:
Materi keliling dan luas trapesium
Pertemuan 3:
Materi keliling dan luas trapesium
Pelaksanaan Post Test Kemampuan Representasi
Matematik
Pelaksanaan Post Test Kemampuan Representasi
Matematik

VII D
VII H
VII F

VII E

VII F
VII E
VII F
VII E
VII F
VII E
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DOKUMENTASI

Guru memberikan rangsang kepada
siswa sebelum masuk materi

Diskusi di kelas eksperimen

Siswa melakukan eksperimen

Guru membimbing siswa pada saat
diskusi

Permainan Mathematics Circuit

Siswa maju menuliskan hasil
diskusi

402

Siswa memperhatikan ketika
guru sedang menjelaskan materi

Diskusi siswa di kelas kontrol

Salah satu siswa maju membuktikan
rumus luas layang - layang

Siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok

Siswa mengerjakan post test
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SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
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SURAT IJIN PENELITIAN
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN

