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ABSTRAK
Permata, C.P. 2015. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas
VIII SMP Materi Lingkaran dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray
(TSTS) dengan Pendekatan Scientific. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Prof. Dr. Kartono, M.Si., Pembimbing II: Dra. Sunarmi, M.Si.
Kata Kunci : Komunikasi Matematis, Two Stay Two Stray (TSTS), dan Scientific.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi
matematis siswa kelas VIII SMP materi lingkaran pada pembelajaran model TSTS
dengan pendekatan scientific dan menjelaskan faktor penghambat kemampuan
komunikasi matematis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi
penelitian di kelas VIII G SMP N 16 Semarang. Subjek penelitian terdiri dari 6
siswa kelas VIII G tahun pelajaran 2014/2015 yang berasal dari kelompok tinggi,
sedang, dan rendah. Metode yang digunakan adalah tes, wawancara, dokumentasi,
dan lembar pengamatan aktivitas. Hasil penelitian yang diperoleh untuk subjek
kelompok tinggi cenderung mampu mencapai indikator mengekspresikan,
mendemonstrasikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan ide matematis
serta kemampuan menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan
struktur-strukturnya untuk menyajikan ide matematis. Hambatan yang dimiliki
subjek kelompok tinggi dari faktor kemampuan membaca dan menulis. Kelompok
sedang cenderung mampu mencapai indikator kemampuan mendemonstrasikan,
menggambarkan, mengevaluasi ide matematis, dan kemampuan menggunakan
istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk
menyajikan ide matematis. Hambatan yang dimiliki subjek kelompok sedang dari
faktor kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman matematik. Sedangkan
kelompok rendah cenderung mampu mencapai indikator mendemostrasikan,
menggambarkan, dan menginterpretasikan ide matematis. Hambatan yang dimiliki
subjek kelompok rendah dari faktor kemampuan membaca, menulis, pengetahuan
prasyarat, dan pemahaman matematik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian
Matematika erat berhubungan dengan simbol-simbol, diagram, istilahistilah, ataupun tabel, karena itu matematika dipandang sebagai suatu bahasa.
Seperti halnya pendapat Handayani (2014) yang menyatakan bahwa matematika
digunakan sebagai suatu bahasa simbolik, yaitu sebagai alat mengkomunikasikan
ide-ide atau gagasan matematika. Sedangkan Haji (2012) berpendapat bahwa
matematika sebagai bahasa, matematika memiliki kelebihan dari bahasa yang lain.
Kelebihan tersebut antara lain simbol-simbol yang digunakan hanya memiliki satu
arti. Hal ini berarti matematika sebagai suatu simbol bahasa selalu memiliki arti
yang sama dan selalu disepakati oleh setiap orang. Seperti contohnya simbol „5‟,
operasi „+‟, „-„, „×‟, dan „:‟ digunakan dibangku sekolah seluruh belahan dunia dan
selalu memiliki arti yang sama dimanapun dan oleh siapapun.
Berdasarkan pendapat di atas, tidak heran bahwa matematika menjadi
pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa SD, SMP, maupun SMA. Tujuannya
adalah agar keterampilan dan kemampuan para siswa dapat berkembang dengan
baik sebagaimana diharapkan, yaitu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang memiliki SDM yang
berkualitas maka diperlukan banyak pengetahuan. Salah satu pengetahuan penting

1

2

yang harus dimiliki yaitu pengetahuan matematika.
Pengetahuan matematika diperoleh siswa melalui proses belajar mengajar.
Keberhasilan proses pembelajaran akan dapat berhasil apabila sudah diketahui
tujuan yang hendak dicapai. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dijelaskan tujuan diberikan pembelajaran matematika di SMP salah satunya
adalah aspek kemampuan komunikasi matematis merupakan komponen yang
sangat penting yang harus dimiliki oleh siswa.
Menurut Husna (2013) berpendapat bahwa melalui komunikasi matematis
siswa dapat mengembangkan pemahaman matematik bila menggunakan bahasa
matematika yang benar untuk menulis tentang matematika, mengklarifikasi ideide dan belajar membuat argumen serta mempresentasikan ide-ide matematika
secara lisan, gambar dan simbol. Ini berarti, komunikasi dalam matematika
menolong guru memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan
mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang
mereka pelajari. Sedangkan di sisi lain, kemampuan komunikasi matematis sangat
penting dimiliki oleh siswa salah satunya yaitu untuk dapat menyampaikan ide
gagasan kepada orang lain. Seperti halnya pendapat Rosliawati (2014) yang
mengatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis sebagai suatu kemampuan
siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog
atau saling hubungan tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya
berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Rosliawati juga
menegaskan bahwa tanpa kemampuan komunikasi seseorang tidak akan mampu
menyampaikan pernyataan sesuai dengan keinginannya.

3

Pentingnya memiliki kemampuan komunikasi matematis dijelaskan pula
oleh Clark (2005:1) komunikasi matematik merupakan way of sharing ideas and
clarifyng understanding. Trough communication, ideas become objects of
reflection, refinement, discussion, and amendment. The communication process
helps build meaning and permanence for ideas and makes them public.
Komunikasi merupakan cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman. Melalui
komunikasi ide dapat dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan.
Proses komunikasi juga membantu membangun makna dan mempermanenkan ide
serta proses komunikasi juga dapat menjelaskan ide.
Sedangkan Asikin (2013) berpendapat bahwa kemampuan komunikasi
matematik mempunyai peranan penting dalam pembelajaran matematika karena
(1) alat untuk mengeksploitasi ide matematika dan membantu kemampuan siswa
dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika, (2) alat untuk mengukur
pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematika pada siswa,
(3) alat untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika
siswa, dan (4) alat untuk mengkonstruksikan pengetahuan matematika,
pengembangan pemecahan masalah, peningkatan penalaran, menumbuhkan rasa
percaya diri, serta peningkatan keterampilan sosial. Prayitno (2013) menyatakan
bahwa

komunikasi

matematis

diperlukan

oleh

orang-orang

untuk

mengkomunikasikan gagasan atau penyelesaian masalah matematika, baik secara
lisan, tulisan, ataupun visual, baik dalam pembelajaran matematika ataupun di
luar pembelajaran matematika.
Dalam mengembangkan daya nalar, berfikir logis, sistematika logis, kreatif,
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dan cerdas, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan
komunikasi matematis juga menunjang kemampuan-kemampuan matematis yang
lain, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rosita (2014) komunikasi matematis berperan penting dalam pemecahan masalah.
Dengan kemampuan komunikasi yang baik, suatu masalah akan dapat
dipresentasikan dengan benar melalui model matematis, tabel, grafik, atau
lainnya, dan hal ini menunjang untuk menyelesaikan masalah. Tanpa komunikasi
yang baik, maka sangat sulit untuk meningkatkan kemampuan sebagaimana yang
diharapkan dalam tujuan pendidikan matematika. Berdasarkan beberapa pendapat
tersebut, jelas bahwa matematika sangat perlu dimiliki oleh siswa Indonesia.
Hasil observasi pada tanggal 12-15 Januari 2015 di kelas VIII SMP N 16
Semarang, menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan masih berpusat
pada guru, bukan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada guru ini mengakibatkan
siswa pasif dalam pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas dimulai
dengan

mengulangi

materi

sebelumnya

kemudian

melanjutkan

materi,

memberikan contoh soal, dan memberikan latihan soal. Kegiatan pembelajaran
rutin seperti itu menyebabkan siswa cenderung merasa bosan sehingga dapat
mengakibatkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran

yang

nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil tes materi keliling dan luas lingkaran di kelas VIII-F,
ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam memahami dan menyatakan situasi ke
dalam bahasa matematis masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes siswa X
pada materi luas lingkaran berikut ini: “Sebuah kolam yang berbentuk lingkaran
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memiliki diameter 10 m. Di sekeliling tepi kolam terdapat jalan dengan lebar 2 m.
Tentukan luas jalan di tepi kolam tersebut.”

Gambar 1.1 Jawaban Siswa X
Berdasarkan jawaban yang dibuat siswa tersebut,

siswa telah mampu

menggambarkan situasi yang ada di dalam soal. Tetapi, siswa belum mampu
menuangkan ide untuk menyelesaikan soal tersebut. Soal yang diberikan
menuntut siswa untuk tidak hanya menggunakan prosedur rutin dalam
penyelesaian, namun siswa dituntut lebih teliti dalam mengaplikasikan rumus
keliling lingkaran untuk dapat menjawab soal tersebut. Berdasarkan jawaban di
atas, siswa telah mampu menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan, akan
tetapi siswa belum mampu menuangkan ide untuk menyelesaikannya. Hal ini
mencerminkan tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa yang rendah.
Siswa sulit untuk menyajikan ide dalam bentuk tulisan dan menyajikan solusi
secara rinci dan benar. Kemampuan komunikasi matematis yang rendah tersebut
turut memberikan dampak rendahnya kemampuan komunikasi matematika.
Seperti halnya laporan TIMSS tahun 2007

untuk siswa kelas VIII,
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Indonesia menempati urutan ke-36 dari 49 negara dengan nilai rata-rata
kemampuan matematika secara umum adalah 397. Nilai tersebut jauh dibawah
nilai rata-rata kemampuan matematika yang ditetapkan oleh TIMSS yaitu 500
(Gunawan, 2014). Berdasarkan hasil TIMSS tersebut, Indonesia berada pada
peringkat rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis
siswa Indonesia juga masih rendah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Prayitno
(2013) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi
matematis siswa Indonesia masih rendah.
Berikut ini merupakan salah satu contoh persentase perolehan jawaban
benar siswa Indonesia pada soal TIMSS

2007 yang berhubungan dengan

kemampuan komunikasi matematis (Wardhani, 2011:44).

Gambar 1.2 Contoh Soal TIMSS Tahun 2007
“Diagram di atas menunjukkan hasil survey dari 400 siswa tentang
ketertarikannya pada grup music rock: deadlocks, red hot peppers, dan stone cold.
Buatlah sebuah diagram batang yang menggambarkan data yang tersaji pada
diagram lingkaran di atas!” Secara internasional, hasil persentase siswa yang
mampu menjawab benar sebesar 27 % dan siswa peserta Indonesia yang mampu
menjawab benar hanya 14 %. Hal ini dapat dijadikan salah satu alat evaluasi buat
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Indonesia agar kedepannya siswa Indonesia mampu

mengerjakan soal pada

konten tersebut.
Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa guru matematika di SMP N
16 Semarang dapat disimpulkan bahwa pada kelas VIII tingkat kemampuan
komunikasi matematis siswa belum berkembang secara optimal. Sebagian besar
siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan, menjelaskan, dan menyajikan ideide matematisnya. Di sisi lain, hasil wawancara dengan beberapa siswa, diketahui
bahwa sebagian besar siswa kurang tertarik belajar matematika karena sulit untuk
dimengerti. Selain itu mereka menginginkan proses pembelajaran yang lebih
bervariasi. Salah satunya dengan saling berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang
memiliki kemampuan tinggi dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan
rendah. Sehingga terjadi suatu komunikasi yang baik. Seperti pendapat Mahmudi
(2009) proses komunikasi yang baik berpotensi dalam memicu siswa untuk
mengembangkan ide-ide dan membangun pengetahuan matematikanya. Oleh
karena itu, menjadi seorang guru harus dapat menggunakan pendekatan dan
model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran tersebut.
Salah satu pendekatan yang dapat memotivasi, mendorong, dan mendukung
pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa dalam suatu pembelajaran
matematika yaitu pendekatan scientific. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Haeridin menyimpulkan bahwa pendekatan scientific berpengaruh terhadap
kemampuan komunikasi matematis. Pendekatan scientific merupakan pendekatan
yang digunakan di dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Dan salah satu model
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis
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adalah model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). Hal ini sesuai dengan
penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap model pembelajaran TSTS.
Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Yunus yang hasilnya menunjukkan
bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dapat meningkat dengan
melakukan pembelajaran dengan model TSTS.
Pendekatan scientific dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya,
menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Sedangkan model pembelajaran
TSTS menurut Lie (2010:61) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif
yang dapat memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil
dan informasi dengan kelompok lain.
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian yang akan dilakukan adalah
“Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Materi
Lingkaran dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan
Pendekatan Scientific”

1.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang kemampuan komunikasi
matematis siswa dalam penerapan pembelajaran model Two Stay Two Stray
(TSTS) dengan pendekatan scientific. Kemampuan komunikasi matematis siswa
meliputi kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulisan. Dalam penelitian
ini yang akan dianalisis yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa secara
lisan maupun tulisan. Siswa yang dimaksud adalah siswa kelas VIII SMP dan
materi yang diteliti adalah materi Lingkaran.

9

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP pada
materi lingkaran dalam pembelajaran model two stay two stray (TSTS)
dengan pendekatan scientific?
2. Apa saja faktor yang menghambat kemampuan komunikasi matematis siswa
kelas VIII SMP pada materi lingkaran dalam pembelajaran model two stay
two stray (TSTS) dengan pendekatan scientific?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII
SMP pada materi lingkaran dalam pembelajaran model two stay two stray
(TSTS) dengan pendekatan scientific.
2. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat kemampuan komunikasi
matematis siswa kelas VIII SMP pada materi lingkaran dalam pembelajaran
model two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan scientific.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan.

10

2. Dapat menjadi referensi model dan pendekatan pembelajaran yang dapat
digunakan di dalam kelas.

1.5.2 Manfaat Praktis
1. Memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam mengamati dan menganalisis
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP pada materi
lingkaran di dalam pembelajaran model two stay two stray (TSTS) dengan
pendekatan scientific.
2. Mengetahui faktor hambatan yang dirasakan siswa kelas VIII SMP pada
materi lingkaran terkait kemampuan komunikasi matematisnya dalam
pembelajaran model two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan
scientific.
3. Memberikan informasi terkait inovasi yang perlu dikembangkan di dalam
pembelajaran model two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan
scientific.

1.6 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.
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1.6.1 Kemampuan Komunikasi Matematis
Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam
menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan
kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika yang dipelajarinya
sebagai isi pesan yang harus disampaikan. Students who have opportunities,
encouragement, and sup-port for speaking, writing, reading, and listening in
mathematics classes reap dual benefits: they communicate to learn mathematics,
and they learn to communicate mathematically (NCTM, 2000:60). Sedangkan
yang dimaksud kemampuan komunikasi matematis di dalam penelitian ini adalah.
Kemampuan komunikasi matematis terbagi menjadi dua yaitu kemampuan
komunikasi matematis lisan dan kemampuan komunikasi matematis tulisan yang
lebih lanjut diuraikan pada landasan teori.

1.6.2 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray
Lie (2010:61) mengemukakan bahwa Model Two Stay Two Stray (TSTS)
merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan
kesempatan kepada kelompok yang berdiskusi untuk membagi hasil dan informasi
kepada kelompok lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan model
pembelajaran TSTS adalah model pembelajaran kooperatif dimana dalam satu
kelompok terdiri dari 4 orang, kemudian 2 orang menjadi tamu dan 2 orang
lainnya tinggal dalam kelompok untuk menjelaskan kepada kelompok lain.
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1.6.3 Pendekatan Scientific
Pendekatan scientific dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran
yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi,
dan mengkomunikasikan.

1.6.4 Analisis
Secara umum analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah
bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan Pusat
Bahasa Depdiknas (2008:60) menyebutkan bahwa analisis adalah penguraian
suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta
hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman
arti keseluruhan.
Dalam penelitian ini analisis yang dimaksudkan adalah penguraian
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP beserta hambatannya
pada materi lingkaran dalam pembelajaran model two stay two stray (TSTS)
dengan pendekatan scientific, sehingga nantinya diperoleh gambaran yang tepat
dan sesuai.

1.6.5. Materi Lingkaran
Materi Lingkaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi
lingkaran

kelas VIII semester II sesuai dengan kurikulum KTSP.

lingkaran pada KD 4.2 yaitu menghitung keliling dan luas lingkaran.

Materi

BAB 2
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Belajar dan Pembelajaran
Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan manusia. Belajar menurut Anni (2006:2) merupakan proses penting
bagi perubahan perilaku dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan
dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dengan belajar
manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar
manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi
menurut Hamalik (2001) belajar bukan suatu tujuan, tetapi belajar merupakan
suatu proses untuk mencapai tujuan.
Menurut Anni (2006) menyebutkan bahwa belajar mengandung tiga unsur
utama (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan perilaku itu
terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; (3) perubahan perilaku karena
belajar itu bersifat relatif permanen. Pada hakikatnya pembelajaran bertujuan
untuk membangun pengetahuan. Unsur utama dalam pembelajaran adalah
pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses belajar
(Sugandi, 2004:6).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar dan
pembelajaran saling berkaitan. Proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri
13

14

individu siswa, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja
direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku.

2.1.2 Proses Belajar Mengajar Matematika
Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Pengetahuan, keterampilan,
kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk dan berkembang disebabkan
karena belajar. Arikunto (1990:19) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu
proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap
diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam
dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap.
Sedangkan menurut Hudojo (2003) mengajar adalah suatu kegiatan dimana
pengajar menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki kepada
peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan yang disampaikan itu dapat
dipahami peserta didik.
Banyak komponen terkait dalam proses belajar mengajar matematika, dan
antar komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi.
Komponen-komponen tersebut adalah guru, tujuan, bahan atau materi, metode,
evaluasi, dan siswa. Kedudukan seorang guru di sini sangat penting peranannya
sebagai penentu peningkatan kemampuan siswa. Sebagai bekal untuk memahami,
mendorong, dan memberi arah kegiatan belajar, maka perlu disusun prinsip dasar
bagi bentuk pengajaran.
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2.1.3 Teori Belajar
Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar, sehingga
terdapat beberapa macam teori belajar yang mendasari penelitian ini antara lain:
2.1.3.1 Teori Gestalt
Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan dalam kegiatan
belajar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan
intelektual peserta didik.
3. Mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, Suherman (2003: 48) mengemukakan
bahwa dalam menyajikan pelajaran guru jangan memberikan konsep yang harus
diterima begitu saja, melainkan harus mementingkan pemahaman terhadap proses
terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Menurutnya pula pendekatan
dan metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kesiapan intelektual peserta
didik. Selain hal tersebut guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengekplorasi pengetahuannya sendiri sehingga terjadi interaksi antara
guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Dengan denikian siswa harus aktif
melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna
tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam hal ini siswa dipandang memiliki
kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuan baru tersebut berdasarkan proses
interaksi terhadap pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kontribusi teori
Gestalt dalam penelitian ini terutama terkait dengan mengatur suasana kelas agar
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siswa siap belajar. Hal ini berarti agar siswa siap dan mampu belajar dengan baik
guru harus dapat memilih pendekatan dan model belajar yang tepat sesuai dengan
intelektual yang dimiliki siswa. Sehingga siswa mampu belajar dengan baik dan
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.

2.1.3.2 Teori Vygotsky
Teori Vigotsky menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran.
Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu tersebut
dengan orang-orang lain, merupakan faktor yang terpenting yang mendorong atau
memicu perkembangan kognitif seseorang. Sebagai contoh, seorang anak belajar
berbicara sebagai akibat dari interaksi anak itu dengan orang-orang di
sekelilingnya, terutama orang yang sudah lebih dewasa (yaitu orang-orang yang
sudah lebih mahir berbicara daripada si anak). Interaksi dengan orang-orang lain
memberikan rangsangan dan bantuan bagi si anak untuk berkembang. Proses –
proses mental yang dilakukan atau dialami oleh seorang anak dalam interaksinya
dengan orang-orang lain diinternalisasi oleh si anak. Dengan cara ini kemampuan
kognitif si anak berkembang. Vygotsky berpendapat pula bahwa proses belajar
akan terjadi secara efisien dan efektif apabila si anak belajar secara kooperatif
dengan anak-anak lain suasana lingkungan yang mendukung (supportive), dalam
bimbingan atau pendampingan seseorang yang lebih mampu atau lebih dewasa,
misalnya seorang guru. Tugas guru adalah menyediakan atau mengatur
lingkungan belajar siswa, dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa,
serta memberikan dukungan dinamis, sedemikian hingga setiap siswa bisa
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berkembang secara maksimal.
Guru kiranya bisa memanfaatkan baik Teori Piaget maupun Teori
Vygotsky dalam upaya untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif. Di
satu pihak, guru perlu mengupayakan supaya setiap siswa berusaha agar bisa
mengembangkan diri masing-masing secara maksimal, yaitu mengembangkan
kemampuan berpikir dan bekerja secara independen (sesuai dengan Teori Piaget).
Di lain pihak , guru perlu juga mengupayakan supaya tiap-tiap siswa juga aktif
berinteraksi dengan siswa-siswa lain dan orang-orang lain di lingkungan masingmasing (sesuai dengan Teori Vygotsky). Jika kedua hal itu dilakukan,
perkembangan kognitif tiap-tiap siswa akan bisa terjadi secara optimal.
Peranan teori vygotsky dalam penelitian ini adalah pada hakekat
sosiokultural dari pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial,
yaitu interaksi individu tersebut dengan orang-orang lain, merupakan faktor yang
terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Hal
ini sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembelajaran model
two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan scientific. Pembelajaran tersebut
menggunakan diskusi kelompok. Dengan seperti itu siswa akan mudah
berinteraksi dengan siswa lain sehingga akan meningkatkan kognitif siswa sesuai
dengan teori vygotsky.

2.1.4 Hambatan Belajar
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 239) faktor intern yang dialami dan
dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar adalah (1) sikap
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terhadap belajar, (2) motivasi belajar, (3) konsentrasi belajar, (4) mengolah bahan
belajar, (5) menyimpan perolehan hasil belajar, (6) menggali hasil belajar yang
tersimpan, (7) kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, (8) rasa percaya
diri siswa, (9) intelegensi dan keberhasilan belajar, (10) kebiasaan belajar, (11)
cita-cita siswa. Sedangkan faktor ekstern belajar adalah (1) guru sebagai pembina
siswa belajar, (2) prasarana dan sarana pembelajaran, (3) kebijakan penilaian, (4)
lingkungan sosial siswa di sekolah, (5) kurikulum sekolah.
Cooney, Davis, & Henderson yang dikutip Kumalasari dan Rizky (2013)
menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan siswa

mengalami

kesulitan

dalam memecahkan masalah matematika. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Faktor fisiologis
Terdapat hubungan antara faktor fisiologis dan kesulitan siswa dalam
pembelajaran. Faktor-faktor fisiologis yang dimaksud antara lain lemahnya
penglihatan, kurang tajamnya pendengaran, sulit mengeja, kurang dalam
memperhatikan

sesuatu,

masalah

dengan

pita suara, sesak nafas,

keterbelakangan mental, dan sebagainya.
b. Faktor social
Pendidik dan orang tua siswa sering kali kurang memperhatikan faktor sosial
sebagai penyebab kesulitan siswa. Apabila faktor tersebut diketahui maka
kesulitan siswa dapat diminimalkan dan diatasi. Faktor-faktor sosial yang
dimaksud antara lain: kurangnya motivasi dan penghargaan di lingkungan
keluarga,

budaya

lingkungan

yang

kurang menguntungkan

seperti
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begadang,

kurangnya

pendidikan

informal

keluarga

seperti

jarang

berkunjung ke museum, kurangnya buku-buku referensi, dan sebagainya.
c. Faktor emosional
Faktor-faktor emosional yang dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam
pembelajaran matematika antara lain: takut belajar matematika, putus
hubungan

dengan teman dekat, muncul perasaan gagal, tertekan dan

sebagainya.
d. Faktor intelektual
Faktor intelektual dan motivasi merupakan hal yang menjadi perhatian
lebih pendidik saat siswa mengalami kesulitan matematika. Pendidik
sering mendeskripsikan kesulitan yang dialami siswa sebagai keengganan
untuk mencoba memecahkan masalah matematika. Siswa yang sulit untuk
melakukan
tentang

abstraksi,

suatu

generalisasi,

konsep

dan

deduksi,

prinsip

serta mengingat

biasanya

mengalami

kembali
kesulitan

matematika.
e. Faktor pedagogis
Faktor

pedagogis

yang

menyebabkan

siswa

kesulitan

masalah matematika berkaitan erat dengan kesiapan siswa
matematika. Kesiapan siswa dalam

menggunakan

konsep

memecahkan
dalam belajar
dan

prinsip

matematika sangat mempengaruhi proses pemecahan masalah. Kesiapan
siswa dalam pembelajaran matematika yang dipengaruhi langsung oleh
pendidik juga merupakan faktor pedagogis yang menyebabkan siswa
mengalami kesulitan memecahkan masalah matematika.
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Ansari (2009:22) menyebutkan ada beberapa faktor yang berkaitan dengan
kemampuan komunikasi matematis antara lain.
1) Pengetahuan prasyarat
Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa
sebagai akibat proses belajar sebelumnya.
2) Kemampuan membaca, diskusi, dan menulis
Diskusi dan menulis merupakan dua aspek yang penting dari komunikasi.
3) Pemahaman matemaik (Mathematical Knowledge)
Pemahaman matematik ialah tingkat/level pengetahuan siswa tentang
konsep, prinsip, algoritma, dan kemahiran siswa menggunakan strategi
penyelesaian terhadap soal atau masalah yang disajikan.
Faktor hambatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor
pengetahuan prasyarat, kemampuan membacadan menulis, serta pemahaman
matematik.

2.1.5 Materi Lingkaran
Materi yang akan digunakan dalam penelitian adalah materi Lingkaran.
Materi tersebut di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan
dipelajari pada kelas VIII semester II bab pertama. Materi Lingkaran merupakan
materi yang harus dipelajari oleh siswa khususnya siswa kelas VIII. Berikut
disajikan materi tentang lingkaran.
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2.1.5.1 Lingkaran dan Unsur-unsurnya
2.1.5.1.1 Pengertian Lingkaran
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda yang
permukaannya berbentuk lingkaran, seperti yang tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Contoh Benda Berbentuk Lingkaran
Gambar di atas merupakan beberapa contoh benda yang berbentuk
lingkaran. Secara geometris benda-benda tersebut dapat digambarkan seperti pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Bentuk Geometris Contoh Benda Berbentuk Lingkaran
Perhatikan gambar di atas dengan seksama. Misalkan A,B,C, dan D
sebarang titik pada lingkaran yang berpusat di O. Dapat dilihat bahawa keempat
titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Dengan demikian,
lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup,
dimana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik
tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Pada gambara 2.2
tersebut jarak OA, OB, OC, dan OD disebut sebagai jari-jari lingkaran.
2.1.5.1.2 Unsur-Unsur Lingkaran
Berikut ini merupakan unsur-unsur sebuah lingkaran. Agar kalian lebih
mudah memahami mengenai unsur-unsur lingkaran, perhatikan gambar berikut.
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Gambar 2.3 Unsur-unsur lingkaran
a) Titik Pusat
Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran.
Pada gambar 2.3 di atas, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Dengan
demikian lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O.
b) Jari-jari (r)
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jari-jari lingkaran adalah garis
dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar 2.3, jari-jari
lingkaran ditunjukkan oleg ruas garis OA, OB, OC, OD, dan OE.
c) Diameter (d)
Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan
lingkaran dan melalui tiik pusat. Garis AB pada lingkaran O merupakan
diameter lingkaran tersebut. Perhatikan bahawa AB= AO + OB. Dengan kata
lain, nilai diameter merupakan dua kali nilai jari-jarinya, dituliskan d=2r.
d) Busur lingkaran
Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan
lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut.
Pada gambar 2.3, garis lengkung AC, CB, BE, ED DA merupakan busur
lingkaran O.
e) Tali busur
Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan

23

dua titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur
tidak melalui titik pusat lingkaran O. Tali busur lingkaran tersebut
ditunjukkan oleh ruas garis AC yang tidak melalui titik pusat di gambar 2.3.
f) Tembereng
Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan
tali busur. Pada gambar 2.3, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir
dan dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC.
g) Juring
Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua
buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari
lingkaran tersebut. Pada gambara 2.3, juring lingkaran ditunjukkan oleh
daerah yang diarsir yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC,
dinamakan juring BOC.
h) Apotema
Pada sebuah lingkaran apotema merupakan garis yang menghubungkan titik
pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk
bersifat tegak lurus dengan tali busur. Garis OF merupakan apotema
lingkaran O pada gambar 2.3 di atas.

2.1.5.2 Menemukan Pendekatan Nilai 𝝅 (phi)
Untuk menemukan pendekatan nilai 𝜋 (phi). Maka kita perlu melakukan
percobaan. Percobaan tersebut adalah mengukur keliling dan diameter beberapa
benda yang berbentuk lingkaran. Jika kegiatan percobaan pengukuran tersebut
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𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

dilakukan dengan cermat dan teliti maka nilai 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 akan memberikan nilai
yang mendekati 3,14. Untuk selanjutnya nilai

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

disebut sebagai konstanta

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝜋 (dibaca = phi). Secara umum : 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝜋
Nilai 𝜋 apabila kalian cari di kalkulator maka akan muncul bentuk desimal
yang tak berhingga dan tak berulang. Maka 𝜋 bukan pecahan, namun bilangan
irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa
𝑎
𝑏

. Bilangan irasional berupa desimal tak berulang dan tak berhingga. Menurut

penelitian yang cermat ternyata nilai 𝜋 = 3,14159265358979324836 … Jadi,
nilai 𝜋 hanya suatu pendekatan. Jika dalam suatu perhitungan hanya memerlukan
ketelitian sampai dua tempat desimal, pendekatan 𝜋 adalah 3,14.
Coba bandingkan nilai 𝜋 dengan pecahan
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7

7

. Bilangan pecahan

dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal adalah 3,142857143. Jadi,

22
7

digunakan sebagai pendekatan untuk nilai 𝜋. Secara umum 𝜋 = 3,14 𝑎𝑡𝑎𝑢

jika

dapat
22
7

.

2.1.5.3 Menemukan rumus keliling lingkaran
Pada pembahasan di bagian depan diperoleh bahwa pada setiap lingkaran
nilai perbandingan

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔(𝐾)
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑑)

menunjukkan bilangan yang sama atau tetap

𝐾

disebut 𝜋. Karena 𝑑 = 𝜋, sehingga di dapat 𝐾 = 𝜋 𝑑. Karena panjang diameter
adalah 2 kali dari jari-jari atau 𝑑 = 2𝑟, maka 𝐾 = 2𝜋𝑟 . Jadi, di dapat rumus
keliling (K) lingkaran dengan diameter (d) atau jari-jari (r) adalah 𝐾 = 𝜋𝑑
atau 𝐾 = 2𝜋𝑟.
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2.1.5.4 Menghitung Keliling Lingkaran
Pada pembahasan di bagian depan diperoleh bahwa rumus keliling lingkaran
(K) dengan diameter (d) atau jari-jari (r) adalah 𝐾 = 𝜋𝑑 atau 𝐾 = 2𝜋𝑟.
Contoh soal:
Hitunglah panjang tali yang diperlukan untuk melilitkan sebuah tempat
pensil yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 cm sebanyak lima putaran.
Penyelesaian:
Panjang tali yang diperlukan= 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙 × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛
=2𝜋𝑟 × 5
= 2(3,14)(3) × 5 = 94,2 cm.
Jadi, panjang tali yang diperlukan adalah 94,2 cm.
Contoh soal:
Keliling sebuah taman berbentuk lingkaran adalah 220 m. Tentukan jarak pusat
taman ke salah satu titik di pinggir taman (jari-jari taman).( 𝜋 =

22
7

).

Penyelesaian:
Diketahui : 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 220 𝑚
Ditanya: jari-jari lingkaran (r).... ?
Jawab: 𝐾 = 2𝜋𝑟
220 = 2 ×

22
7

×𝑟

1540 = 44 𝑟
𝑟=

1540
44

=>

𝑟 = 35

Jadi, jarak pusat taman ke salah satu titik di pinggir taman adalah 35 m.
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2.1.5.5 Menemukan Luas Lingkaran
Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh
keliling lingkaran.
Daerah yang diarsir pada bangun disamping merupakan daerah
lingkaran. Luas lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus umum luas
lingkaran. Berikut ini cara menemukan rumus luas lingkaran.
Perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 2.4 Lingkaran dan Juring Lingkaran
Jika kamu amati gambar 2.4 dengan teliti, susunan potongan-potongan
juring tersebut menyerupai persegi panjang dengan ukuran panjang mendekati
setengah keliling lingkaran dan lebar r sehingga luas bangun tersebut adalah
𝐿 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙
1

= 2 × 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 × 𝑟
1

= 2 × (2𝜋𝑟) × 𝑟
= 𝜋𝑟 2
Jadi, luas daerah lingkaran tersebut sama dinyatakan dengan rumus sebagai
berikut. 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 = 𝜋𝑟 2
1

1

2

2

Karena 𝑟 = 𝑑, maka 𝐿 = 𝜋( 𝑑)2
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1

= 𝜋(4)(𝑑)2
=

1
4

𝜋𝑑 2

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa luas lingkaran L dengan jari-jari r atau
diameter adalah

1

𝐿 = 𝜋𝑟 2 atau 𝐿 = 4 𝜋𝑑2

2.2.5.6 Menghitung Luas Lingkaran
Pada pertemuan sebelumnya telah dipelajari cara menemukan rumus luas
lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah 𝐿 = 𝜋 × 𝑟 2 atau
1

𝐿 = 4 × 𝜋 × 𝑑2.
Contoh soal: Tentukan luas daerah yang diarsir!
Penyelesaian:
L yang diarsir = Luas persegi –

1
2

(Luas lingkaran)

1

= (𝑠 × 𝑠) − (2 × 𝜋 × 𝑟 2 )
1

=(14 × 14) − (2 ×

22
7

× 72 )

= (196) – (77)
= 119
Contoh soal :
Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk persegi
dengan panjang sisinyaadalah 50 m. Di dalam taman itu akan dibuat sebuah
kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m. Jika di luar kolam ditanami rumput
dengan biaya Rp 7.000/𝑚2 , hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk
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menanam rumput tersebut.
Penyelesaian:
Diketahui :
𝑠 = 50 𝑚
𝑑 = 28 𝑚
𝑟 = 14 𝑚
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) = 7000/𝑚2
Ditanya:
Seluruh biaya yang dikeluarkan...?
Jawab:
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 = (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚) × 𝑏
= ((𝑠 × 𝑠) − (𝜋𝑟 2 )) × 𝑏
= ((50 × 50) − (3,14 × 142 ))𝑚2 × 7000/𝑚2
= (2500 − 615,44)𝑚2 × 7000/𝑚2
= 1884,56 × 7000
= 13.191.920
Jadi, biaya yang diperlukan Rp 13.191.920,00

2.1.6 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray
Sulisworo (2014) berpendapat bahwa Two Stay-Two Stray (TS-TS) is one of
types of cooperative learning model. Difference to the other type of cooperative
learning, the structure of Two Stay-Two Stray provides opportunities to submit
work or information to the other groups. The sharing activities familiarize
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students to respect the each other opinions. Student can learn to express their
opinions to others. Maode (2015) menuliskan bahwa Two Stay Two Stray (TSTS)
was developed by Spencer Kagan (1992). This method is commonly used for all
subjects and students’ level. This method enables the students to share information
to the other groups.
Lie (2010:61) mengemukakan bahwa Model Two Stay Two Stray (TSTS)
merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan
kesempatan kepada kelompok yang berdiskusi untuk membagi hasil dan informasi
kepada kelompok lain. Model pembelajaran ini menuntut siswa lebih aktif dalam
proses belajar. Sintaks TSTS secara garis besar adalah dengan kerja kelompok,
dua siswa bertamu ke kelompok lain dan dua orang lainnya tetap di kelompoknya
untuk menerima dua orang dari kelompok lain, kerja kelompok, kembali ke
kelompok asal, kerja kelompok, laporan kelompok.
Proses pembelajaran dengan model ini siswa dituntut untuk bekerjasama
dengan baik antar sesama teman dalam satu kelompok maupun berbeda
kelompok. Seperti halnya di dalam kehidupan nyata manusia hidup sebagai
makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa
bantuan orang lain.
Berikut sintaks model two stay two stray dalam La Rudi (2013):
a) Fase 1: Menyampaikan apresepsi dan memotivasi siswa
Guru menyampaikan apresepsi dan motivasi siswa belajar
b) Fase 2:Mengecek pemahaman dasar siswa
Guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang diajarkan.

30

c) Fase 3:Menyajikan materi
Guru menyajikan materi yang diajarkan.
d) Fase 4:Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar dimana setiap
kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Dua oarang siswa bertamu ke kedua
kelompok yang berbeda dan 2 orang lainnya tetap berada pada kelompoknya
untuk menerima tamu dan setelah selesai membahas materi yang disajikan
siswa kembali ke kelompok asalnya.
e) Fase 5:Membimbing kelompok
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan
LKS, kemudian membimbing kelompok untuk melakukan pertukaran
kelompok.
f) Fase 6:Presentase hasil kerja dan Evaluasi
Guru mengevakuasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan
cara memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan
dan menyimpulkan hasil kerja mereka.
g) Fase 7:Memberikan penghargaan
Guru menghargai hasil kerja kelompok dengan memberi penghargaan pada
kelompok yang memperoleh skor tertinggi.
Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing. Berikut ini merupakan kelebihan model kooperatif tipe TSTS menurut
Kensiwi (2013).

31

1) Memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menentukan konsep
sendri dengan cara memecahkan masalah
2) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menciptakan kreatifitas
dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompok.
3) Membiasakan peserta didik untuk bersikap terbuka terhadap teman.
4) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
5) Membantu guru dalam pencapaian pembelajaran, karena langkah
pembelajaran kooperatif tipe TSTS mudah diterapkan di sekolah.

2.1.7

Pendekatan Scientific

2.1.7.1 Konsep Dasar dan Karakteristik Pendekatan Scientific
Pendekatan pembelajaran adalah suatu proses atau perbuatan yang
digunakan guru untuk menyajikan bahan pelajaran. (Hosnan,2013:32). Salah satu
pendekatan pembelajaran yang diterapkan di dalam pembelajaran adalah
pendekatan scientific. Pendekatan scientific dimaksudkan untuk memberikan
pemahan kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi, 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 siswa dalam mencari tahu dari
berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu.
Hosnan (2013) mengatakan bahwa pembelajaran dengan metode saintifik
memiliki karakteristik sebagai berikut.
1. Berpusat pada siswa.
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2. Melibatkan ketrampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum
atau prinsip.
3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang
perkembangan intelek, khususnya keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa.
4. Dapat mengembangkan karakter siswa.
Selain memiliki karakteristik seperti disebutkan diatas, pendekatan scientific
juga memiliki tujuan. Berikut ini beberapa tujuan pembelajaran dengan
pendekatan ilmiah.
1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berfikir
tingkat tinggi siswa.
2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah
secara sistematik.
3. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu
merupakan suatu kebutuhan.
4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide.
6. Untuk mengembangkan karakter siswa.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah seperti
yang telah disebutkan, maka diperlukan prisip-prinsip pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan ilmiah sebegai berikut.
1. Pembelajaran berpusat pada siswa.
2. Pembelajaran membentuk student self concept.
3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.
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4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan
mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.
5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berfikir siswa.
6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam
komunikasi.
7. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang
dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

2.1.7.2 Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Scientific
Langkah pembelajaran pada pendekatan scientific ini menggamit beberapa
ranah pencapaian hasil belajar yang tertuang dalam kegiatan pembelajaran. Proses
pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Hal ini
dapat dilihat pada gambar berikut ini (Hosnan, 2013:31):

Attitude/sikap
(Tahu Mengapa)

Skill/Keterampilan
(Tahu Bagaimana)

Siswa
Produktif
Inovatif
Kreatif
Afektif

Knowledge/
Pengetahuan
(Tahu Apa)

Gambar 2.5 Bagan ranah pencapaian hasil belajar
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Langkah-langkah pendekatan scientific dalam proses pembelajaran pada
kurikulum 2013

untuk semua jenjang meliputi: menggali informasi melalui

pengamatan, bertanya, mencoba, kemudian mengelola data/informasi, menyajika
data atau informasi, dilanjutkan dengan menalar, kemudian menyimpulkan, dan
menciptakan serta membentuk jaringan.
Hosnan (2013:38) mengatakan bahwa pendekatan scientific berdeba dengan
pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Pada setiap langkah inti proses
pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pemmbelajaran sesuai
dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah mempunyai kriteria proses
pembelajaran sebagai berikut.
1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan
dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,
legenda, atau dongeng.
2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbatas dari
prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang
menyimpang dari alur berfikir logis.
3. Mendorong dan menginspirasi siswa berfikir serta kritis, analisis, dan tepat
dalam

mengidentifikasi,

memahami,

memecahkan

masalah,

dan

mengimplikasikan materi pembelajaran.
4. Mendorong dan menginspirasi sswa mampu berfikir hipotetik dalam melihat
perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran.

35

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan , dan
mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi
pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik
sistem penyajiannya.
Sedangkan aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan
scientific adalah meliputi: menyediakan sumber belajar, mendorong siswa
berinteraksi dengan sumber belajara (menugaskan), mengajukan pertanyaan agar
siswa memikirkan hasil interaksinya, memantau persepsi dan proses berfikir siswa
serta memberikan scaffolding, mendorong siswa berdialog/berbagi hasil
pemikirannya, mengkonfirmasi pemahaman yang diperoleh, mendorong siswa
untuk

merefleksikan

pengalaman

belajarnya.

Adapun

bentuk

kegiatan

pembelajaran melalui pendekatan scientific dapat dilihat seperti tabel berikut.
Tabel 2.1 Kegiatan Pembelajaran Pendekatan Scientific
Kegiatan

Aktivitas Belajar

Mengamati

Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak

(observing)

(tanpa dan dengan alat).

Menanya

Mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampei ke yang

(questioning)

bersifat hipotesis; diawali dengan bimbingan guru sampai
dengan mandiri (menjadi suatu kebiasaan).

Pengumpulan data

Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang
diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen,
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(experimenting)

buku, eksperimen), mengumpulkan data.

Mengasosiasi

Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori,

(associating)

menentukan hubungan data/kategori, menyimpulkan dari
hasil

analisis

data;

dimulai

dari

unstructured-uni

structure-multistructure-complicated structure.
Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan,
tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya.

2.1.8

Kemampuan Komunikasi Matematis

2.1.8.1 Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam
menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan
kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika yang dipelajarinya
sebagai isi pesan yang harus disampaikan. Students who have opportunities,
encouragement, and sup-port for speaking, writing, reading, and listening in
mathematics classes reap dual benefits: they communicate to learn mathematics,
and they learn to communicate mathematically (NCTM, 2000:60).
Menurut Sukendar (2014) Kemampuan komunikasi matematik adalah
kemampuan siswa yang meliputi kegiatan : mengkomunikasikan gagasan
dengan symbol, tabel, diagram dan ekspresi matematik untuk memperjelas
keadaan atau masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematik
dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu perhatian, dan minat mempelajari
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Sedangkan menurut Ramdani (2012) kemampuan komunikasi matematis adalah
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kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan penggunaan keahlian
menulis, menyimak, menelaah, menginerpretasikan, dan mengevaluasi ide,
simbol, istilah, serta informasi matematika yang diamati melalui proses
mendengarkan, mempresentasi, dan diskusi.
Pada dasarnya

kemampuan komunikasi

matematis

siswa meliputi

kemampuan atau ketrampilan menulis, membaca, discussing and assessing, dan
wacana

(discourse).

Sehingga

dengan

adanya

kemampuan

komunikasi

matematika tersebut guru dapat lebih memahami kemampuan siswa dalam
menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses
matematika yang mereka pelajari. Suderadjat (2004: 44) berpendapat bahwa
komunikasi matematika memegang peranan penting dalam membantu siswa
membangun hubungan antara aspek-aspek informal dan intuitif dengan bahasa
matematika yang abstrak, yang terdiri atas simbol-simbol matematika, serta antara
uraian dengan gambaran mental dari gagasan matematika.
Dalam bagian lain Husna (2013) menyatakan bahwa melalui kemampuan
komunikasi matematis siswa dapat mengembangkan pemahaman matematika bila
menggunakanbahasa matematika yang benar untuk menulis tentang matematika,
mengklarifikasi ide-ide dan belajar membuat argument serta merepresentasikan
ide-ide matematika secara lisan, gambar dan simbol. Komunikasi matematika
bukan hanya sekedar menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih juga mencakup
kemampuan

siswa

dalam

hal

bercakap,

menjelaskan,

menggambarkan,

mendengar, menanyakan, bekerja sama ,menulis, dan melaporkan apa yang telah
dipelajari.
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Kemampuan komunikasi matematis meupakan hal yang sangat penting
dimiliki oleh siswa. Sesuai dengan yang terdapat dalam The National Council Of
Teachers of Mathematics (2000) yang menjelaskan bahwa Communication is an
essential part of mathematics and mathematics education. It is a way of sharing
ideas and clarifying understanding. Through communication, ideas become
objects of reflection, refine-ment, discussion, and amendment. Pendapat ini secara
tidak langsung menjelaskan betapa pentingnya kemampuan komunikasi
matematis harus dimiliki oleh siswa. Melalui komunikasi matematis, siswa dapat
menyampaikan ide-idenya dan pemahamannya tentang konsep matematika kepada
guru dan siswa lainnya.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa untuk
dapat menyatakan dan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan
maupun tulisan sebagai suatu isi pesan yang harus disampaikan.
Melakukan komunikasi matematis merupakan serangkaian kegiatan
pembelajaran matematika yang indikatornya untuk siswa kemampuan siswa untuk
dapat menyatakan dan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan
maupun tulisan sebagai suatu isi pesan yang harus disampaikan setingkat SMP
adalah sebagai berikut:
1. Membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret,
gambar, grafik, dan metode-metode aljabar.
2. Menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika.
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3. Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan
definisi matematika.
4. Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk
menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika.
5. Mendiskusikan

ide-ide,

membuat

konjektur,

menyusun

argumen,

merumuskan definisi, dan generalisasi.
6. Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturanaturannya dalam mengembangkan ide matematika.
Students having the ability to communicate mathematically should provide
evidence that theycan:
1. express mathematical ideas by speaking, writing, demonstrating, and
depicting them visually,
2. understand, interpret, and evaluate mathematical ideas that are presented in
written, oral, or visual form,
3. use mathematical vocabulary, notation, and structure to represent ideas,
describe relationship, and model situations (NCTM, 1989:214)
2.1.8.1.1. Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan
Kemampuan komunikasi matematis lisan sangat penting dimiliki oleh siswa.
Hal ini karena dengan kemampuan komunikasi lisan, siswa dapat menggambarkan
ide matematis yang telah dimiliki sehingga dapat menyampaikan dan menjelaskan
secara detail kepada orang lain. Adapun indikator kemampuan komunikasi
matematis lisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi.
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Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan
No.
1

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis
1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan.
2. Kemampuan mendemonstrasikan ide-ide matematis secara lisan.
3. Kemampuan menggambarkan ide-ide matematis secara visual.

2
3

1. Kemampuan menginterpretasikan ide-ide matematis secara lisan.
2. Mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan.
Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika,
dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide

2.1.8.1.2. Kemampuan Komunikasi Matematis Tulisan
Kemampuan komunikasi matematis tertulis tidak kalah penting dengan
kemampuan komunikasi matematis lisan. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu
sama lain. Berikut ini merupakan indikator kemampuan komunikasi matematis
tulisan yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tulisan
No.
1

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis
1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan.
2. Kemampuan mendemonstrasikan ide-ide matematis secara tulisan.
3. Kemampuan menggambarkan ide-ide matematis secara visual.

2
3

1. Kemampuan menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan.
2. Mengevaluasi ide-ide matematis secara tulisan.
Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika,
dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide

2.1.8.2 Bahasa Matematis
Bahasa merupakan suatu media komunikasi. Menurut Fathoni (2005) bahasa
merupakan suatu sistem yang terdiri dari lambang-lambang, kata-kata, dan
kalimat yang disusun menurut aturan-aturan tertentu dan digunakan oleh
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sekelompok orang untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki dua fungsi yaitu
sebagai alat melakukan komunikasi dan sebagai media menyatakan ide, gagasan
dan pikiran.
Berdasarkan dua fungsi tersebut, bahasa dirasakan sangat penting dalam
kehidupan manusia. Sehingga mustahil jika seorang manusia dapat berkomunikasi
tanpa melibatkan bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengirimkan dan
menerima pesan yang dibangun berdasarkan penyususnan kode atau simbol
bahasa oleh pengirim dan penerima ide atau simbol bahasa oleh penerima.
Matematika tidak terlepas dari simbol-simbol, lambang-lambang, dan kodekode yang khusus. Sehingga berdasarkan definisi bahasa di atas, dapat dikatakan
matematika sebagai suatu bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari
pernyataan yang ingin disampaikan.
Kelebihan dari bahasa matematika salah satunya yaitu dalam bahasa
matematika setiap kalimat sudah terdefinisi dengan jelas sehingga sangat kecil
terjadi kerancuan makna. Kelebihan yang lainnya yaitu bahasa matematika
mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan penyelesaian masalah
secara lebih cepat dan cermat. Bahasa matematika juga bersifat ekonomis, yaitu
dalam penyampaikan informasinya tidak hanya jelas dan tepat, melainkan juga
cukup singkat dengan menuliskan model yang sederhana sekali.

2.1.8.3 Model Matematis
Menurut Labmath Indonesia (2005), model matematika adalah abstraksi
suatu masalah nyata berdasarkan asumsi tertentu ke dalam simbol-simbol
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matematika. Dengan kata lain, model matematika merupakan terjemahan ide atau
gagasan matematika dari suatu masalah nyata yang diungkapkan melalui lambang
atau simbol matematika dalam pemecahan masalah. Model matematika sangat
erat sekali hubungannya dengan masalah kehidupan nyata.
Model matematika dibuat agar dapat memudahkan dalam menyelesaikan
masalah nyata terkait matematika. Fathoni (2005) menyebutkan bahwa dalam
menyelesaikan masalah matematika tersebut, terdapat langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi masalah
Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari biasanya timbul dalam bentuk
gejala-gejala yang belum jelas hakikatnya. Faktor-faktor dalam masalah yang
penting harus disimpan, sedangkan yang tidak atau kurang penting itu
diabaikan. Untuk menemukan hakikat masalah sesungguhnya, perlu dicari
data-data dari informasi tambahan.
2. Pemodelan Matematika
Pemodelan matematika merupakan penerjemahan masalah nyata yang telah
diidentifikasikan ke dalam lambang atau bahasa matematika. Pemodelan
inilah yang menjadi kunci dalam penerapan matematika.
Dengan demikian, kemampuan komunikasi matematika merupakan
kemampuan yang meliputi persoalan penggunaan simbol dengan tepat dan
penyusunan argumen suatu pernyataan secara logis.
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2.2 Kajian Pustaka
Komunikasi matematis tidak hanya mutlak dimiliki siswa saja, akan tetapi
seorang gurupun harus memiliki kemampuan komunikasi matematis. Seperti yang
disebutkan oleh Brendefur dan Frykholm (2000).
Given this emphasis on mathematical communication in the reform
literature, it is important for teacher educators to (a) be aware of
teachers’conceptions of communication as a vehicle for developing
learners’ mathematical understanding, and (b) understand how they
can help teachers develop practices that foster mathematical
communication.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis
sangat penting bagi guru untuk:
1. memberikan pemahaman guru tentang seberapa paham siswa tentang konsep
matematika yang telah diberikan.
2. memahami bahwa komunikasi membantu guru untuk mengembangkan
kemampuan komunikasi matematis lebih lanjut.
Penelitian yang berikutnya meneliti tentang “Open-ended Tasks in the
Promotion of Classroom Communication in Mathematics” yang dilakukan oleh
Viseu dan Oliveira(2012). Mereka menemukan bahwa:
Of importance to the translation of the methodological guidelines of
the current school syllabuses are the nature of the tasks that
teachers should adapt for their classes, and particularly the
attention to be given to student activities, as this gives an
understanding of the way others think. The conceptions that
teachers develops in their professional career about the teaching of
mathematics tend to hamper the implementation of these guidelines.
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa seorang guru harus dapat
menyesuaikan kegiatan yang dirancang sesuai dengan panduan metodologi silabus
yang digunakan. Dalam hal ini Indonesia telah menetapkan kurikulum KTSP yang

44

digunakan sebagai panduan memberikan pembelajaran. Kurikulum KTSP belum
menetapkan secara pasti seorang guru harus menggunakan pendekatan tertentu.
Namun, sebagai seorang guru harus dapat memilih pendekatan yang tepat dalam
pembelajaran salah satunya yaitu pendekatan scientific.
Berdasarkan beberapa penelitian diatas, jelas bahwa komunikasi matematis
dirasakan sangat penting, tidak hanya dimiliki oleh siswa saja tetapi juga harus
dimiliki oleh guru serta penguasaan guru terhadap panduan silabus dirasakan
sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa.
Kemampuan komunikasi yang dimiliki guru dan siswa tersebut sangat
berkaitan seperti halnya yang dikatakan oleh Brendefur dan Frykholm (2000).
Reﬂective communication is like contributive communication in that
students share their ideas, strategies, and solutions with peers and
teachers. In reﬂective communication, however, teacher and
students use mathematical conversations with each other as
springboards for deeper investigations and explorations.
Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa selain guru, pendekatan dan
strategi pembelajaran juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa. Salah satu penerapan strategi pembelajaran adalah
dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Model pembelajaran
yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa salah satunya yaitu
model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). Hal ini sesuai dengan penelitian
yang telah dilaksanakan oleh Yunus dkk. yang berjudul Pembelajaran TSTS
Berbasis Konstruktivisme Berbantuan CD Pembelajaran Untuk Menumbuhkan
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. Dari penelitian tersebut telah
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dihasilkan (1) perangkat pembelajaran matematika model TSTS berbasis
konstruktivisme berbantuan CD pembelajaran untuk menumbuhkan komunikasi
matematis siswa yang valid dan efektif, (2) kemampuan komunikasi matematis
siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol.

Sedangkan

pendekatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi
matematis adalah pendekatan scientific. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Haeridin yang menyimpulkan bahwa pendekatan scientific berpengaruh
terhadap kemampuan komunikasi matematis.

2.3 Kerangka Berfikir
Pembelajaran matematika di sekolah memiliki tujuan agar keterampilan dan
kemampuan para siswa dapat berkembang dengan baik sebagaimana diharapkan,
yaitu menjadi SDM yang berkualitas. Salah satu ketrampilan dan kemampuan
yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan
komunikasi matematis meliputi kemampuan komunikasi matematis secara lisan
maupun tulisan.
Penguasaan kemampuan komunikasi matematis yang tinggi, akan membuat
siswa mampu mengkomunikasikan ide matematis yang dimilikinya secara runtut
dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah yang dipelajari serta dalam
menyelesaikan masalah matematis di dalam kehidupan nyata. Tidak hanya secara
tulisan saja akan tetapi secara lisan juga.
Agar kemampuan komunikasi matematis siswa dapat tercapai dengan
maksimal, maka diperlukan model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai.
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Dalam hal ini model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran
Two Stay Two Stray (TSTS) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
scientific. Pendekatan scientific dalam pembelajaran meliputi mengamati,
menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Model pembelajaran yang
digunakan dalam penelitian ini bukan sembarang model, tetapi sesuai dengan
penelitian

yang

telah

dilaksanakan

yang

hasilnya

menyatakan

bahwa

pembelajaran menggunakan model TSTS dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa. Berdasarkan hal ini, maka peneliti ingin meneliti
bagaimana

kemampuan

komunikasi

matematis

siswa

yang

mengikuti

pembelajaran model TSTS dengan pendekatan scientific khususnya siswa kelas
VIII SMP pada materi pembelajaran lingkaran. Sehingga nantinya mendapatkan
gambaran yang jelas tentang kemampuan komunikasi matematis siswa beserta
faktor yang menghambatnya

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13)
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode penelitian
kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball,
teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi (Sugiyono,2013:16).
Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu:
1. Menentukan fokus penelitian, yaitu analisis kemampuan komunikasi
matematis siswa kelas VIII SMP N 16 Semarang pada materi lingkaran dalam
pembelajaran model TSTS dengan pendekatan scientific.
2. Menentukan subjek penelitian, yaitu 6 siswa SMP N 16 Semarang kelas VIIIG yang masing-masing diambil 2 siswa dari kelompok tinggi, sedang, dan
rendah.
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3. Melakukan pembelajaran model TSTS dengan pendekatan scientific.
Mengamati kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran
matematika model TSTS dengan pendekatan scientific.
4. Memberikan tes kemampuan komunikasi matematis tulisan dan lisan kepada
siswa.
5. Menuliskan hasil tes dan pengamatan ke dalam bentuk tulisan.
6. Melakukan wawancara terhadap subyek penelitian.
7. Menganalisis data yang didapat.
8. Menarik kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil
penelitian.

3.2.Latar Penelitian
3.2.1. Lokasi
Penelitian akan dilaksanakan di SMP 16 Semarang, kota Semarang dengan
menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan pendekatan
pembelajaran scientific.

3.2.2. Rentang Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2015.

3.2.3. Subjek Penelitian
Pengambilan subjek penelitian dalam peneltian ini ditentukan melalui teknik
purposive sampling. Menurut Afifudin dan Saebani (2012:90) menyatakan bahwa
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dalam

pendekatan

kualitatif

tidak

menggunakan

sampling

acak,

tidak

menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampel dipilih dengan jumlah
yang tidak ditentukan, melainkan dipilih dari segi representasinya tujuan
penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:53) menyebutkan bahwa
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi
sumber informasi adalah 6 siswa kelas VIII G di SMP 16 Semarang yang
dirasakan

cukup untuk memberikan

gambaran kemampuan komunikasi

matematis. Subjek tersebut terdiri dari 2 siswa dari kelompok kemampuan
komunikasi matematis tinggi, 2 siswa dari kelompok kemampuan komunikasi
matematis sedang, dan 2 siswa dari kelompok kemampuan komunikasi matematis
rendah. Pemilihan subjek sebanyak 6 siswa tersebut dengan tujuan untuk
mendeskripsikan secara detail dan serinci mungkin tentang kemampuan
komunikasi matematis 6 siswa tersebut yang berada pada kelompok tinggi,
sedang, dan rendah. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014:50) menyatakan
bahawa penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi
sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di
transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan
situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Dengan demikian, penambilan subjek
sebanyak 6 siswa tersebut tidak akan digeneralisasikan ke satu kelas, melainkan
ditranferkan ke tempat lain yang memiliki situasi yang memiliki kesamaan dengan
situasi subjek.
Pemilihan 6 subjek tersebut juga bertujuan untuk menjaring sebanyak-
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banyaknya informasi yang nantinya digunakan sebagai dasar penarikan
kesimpulan. Seperti pendapat Moleong (2014:224) yang menyatakan bahwa
pengambilan sempel dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya yang akan menjadi
dasar dari rancangan atau teori yang muncul.
Kemudian, berikut ini akan lebih dijelaskan tujuan penentuan sampel yang
selanjutnya disebut subjek penelitian yang terdiri dari 6 siswa.
1. Peneliti meyakini bahwa pencapaian indikator kemampuan komunikasi
matematis siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah berbedabeda.
2. Peneliti meyakini bahwa hambatan untuk mencapai kemampuan komunikasi
matematis yang dimiliki setiap siswa pada kemampuan tinggi, sedang, dan
rendah berbeda-beda meskipun pada tingkat kemampuan yang samapun bisa
terjadi perbedaan hambatan.
3. Secara umum, pemilihan subjek sebanyak 6 siswa yang terdiri dari tiga
kelompok tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan
komunikasi matematis siswa beserta hambatan dalam pencapaiannya
berdasarkan tingkat kemampuan intelektual yang berbeda secara holistik.

3.3. Data dan Sumber Data Penelitian
Data merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya
data maka suatu penelitian tidak akan berjalan. Data dapat diperoleh dari sumber
data. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber
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sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian yang akan
dilaksanakan ini, menggunakan sumber data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga tanpa
pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara,
dokumentasi, tes, dan lembar pengamatan.

3.4.1 Tes
Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan
komunikasi matematis tertulis peserta didik pada materi lingkaran. Tes dilakukan
setelah peserta didik memperoleh pembelajaran materi lingkaran model TSTS
dengan pendekatan scientific. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu
diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat
kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi reliabilitas, taraf kesukaran dan daya
pembeda dari tiap-tiap butir soal.
Hasil tes tersebut digunakan sebagai data tertulis untuk menganalisis
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kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan demikian dapat diketahui
kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran model TSTS dengan
pendekatan scientific. Bentuk tes ada dua yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes
tertulis dilaksanakan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran yang
diikuti oleh semua siswa kelas VIII G. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi
sifat alamiah penelitian. Sedangkan untuk tes lisan dilaksanakan hanya untuk 6
siswa yang diambil masing-masing 2 siswa dari kelompok tinggi, sedang, dan
rendah. 6 siswa tersebut diambil dari hasil pengelompokkan tes tertulis di awal
pembelajaran.
Siswa dikelompokkan atas tiga kelompok yaitu kelompok atas, sedang, dan
rendah dengan langkah (1) menjumlah skor semua siswa, (2) mencari nilai ratarata (mean) dan simpangan baku (Standar Deviasi), dan (3) menentukan batasbatas kelompok dimana kelompok atas/tinggi yaitu semua siswa yang mempunyai
skor sebanyak skor rata-rata plus satu standar deviasi ke atas, kelompok sedang
yaitu semua siswa yang mempunyai skor antara -1 SD dan +1 SD, sedangkan
kelompok kurang /rendah yaitu semua siswa yang mempunyai skor -1 SD dan
yang kurang dari itu. (Arikunto, 2009:264). Setelah diakukan perhitungan, maka
berikut ini merupakan kriteria skor tes kemampuan komunikasi matematis siswa.
Tabel 3.1 Kriteria Skor Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Rentang skor tes kemampuan komunikasi

Kategori

matematis
≥ 72,82

Kemampuan Komunikasi Tinggi

50,10 < 𝑥 < 72,82

Kemampuan Komunikasi Sedang

≤ 50,10

Kemampuan Komunikasi Rendah
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3.4.1.1. Kriteria Tes dan Butir Tes
Sebagai sebuah instrumen, tes harus memenuhi kriteria valid dan reliabel
untuk menjamin ketercapaian tujuan dan fungsi tes.
(1) Validitas Tes
Menurut Arikunto (2009:66) tes disebut valid jika memenuhi kriteria
validitas isi, validitas konstruk, validitas empiris, dan validitas prediksi. Berkaitan
dengan penelitian ini, tes yang disusun tidak bersifat prediktif karena tes ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa,
dan tidak untuk memprediksi suatu apapun.
Validitas isi berkaitan dengan mampu tidaknya tes ini mengukur
ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan validitas konstruk
berkaitan dengan kemampuan masing-masing butir soal untuk membangun tujuan
tes. Tujuan tes dapat tercapai jika setiap butir tes mampu mengukur indikator yang
berkaitan. Untuk mengetahui validitas isi dan validitas konstruk kemudian
dilakukan pengecekan oleh pakar dalam hal ini adalah dosen pembimbing dan
guru pengampu. Sementara valididtas empiris dilakukan melalui hasil tes uji coba.
(2) Reliabilitas Tes
Selain validitas, suatu tes juga harus reliabel. Tes ini dikatakan reliabel jika
mampu memberikan hasil yang tetap sesuai dengan kenyataannya. Untuk
mengetahui reliabelitias tes menggunakan rumus alpa sebagai berikut:
2
 n   i 
r11  
1  2 
t 
 n  1 

(Arikunto, 2009: 109)
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t2 

dengan

X

 X 


2

2

N

N

Keterangan :
r11

: Reliabilitas instrumen yang dicari

n

: Banyaknya butir soal

N

: Jumlah peserta

X

: Skor tiap butir soal

i

: Nomor butir soal

 i2

: Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

 t2

: Varians total
Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut dikonsultasikan

dengan tabel r product moment. Jika r11> ttabel maka soal tersebut reliabel. Jadi,
dalam penelitian ini soal yang akan diambil adalah soal yang reliabel yaitu r11>
ttabel.

3.4.1.2. Analisis Butir Tes
(a) Validitas butir soal
Untuk mengetahui butir soal digunakan rumus korelasi product moment
sebagai berikut:
𝑟𝑥𝑦 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√*𝑁 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 +*𝑁 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2

Keterangan :
𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi butir soal
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𝑁= banyaknya peserta tes
𝑥= skor butir soal
𝑦= skor total
Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 disesuaikan dengan tabel kritis r product moment. Jika
𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 , maka butir soal tersebut valid.
(b) Tingkat kesukaran butir soal
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,
2006:135). Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut
indeks kesukaran (difficulty index). Adapun rumus untuk menghitun g tingkat
kesukaran soal berbentuk uraian adalah :
𝑇𝐾 =

𝑚𝑒𝑎𝑛
× 100%
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

Menurut Arifin (2009:135) untuk menginterpolasikan nilai taraf kesukaran soal
digunakan tolak ukur berikut.
0% ≤ 𝑇𝐾 < 27 % soal mudah
27% ≤ 𝑇𝐾 < 72 % soal sedang
72% ≤ 𝑇𝐾 < 100 % soal sukar,
Taraf kesukaran soal yang akan digunakan dalam penelitian adalah soal yang
memiliki taraf kesukaran sedang dan mudah.
(c) Daya Pembeda butir soal
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan
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antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh
(berkemampuan rendah). Bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai
maupun bodoh, maka soal tersebut termasuk tidak baik karena tidak mempunyai
daya pembeda (Arikunto, 2009: 211).
Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi pada butir soal uraian adalah:
dengan:
𝐷=

𝑀𝐴 − 𝑀𝐵
𝑚𝑎𝑘𝑠

Keterangan:
D

= Daya Pembeda

MA

= Rata-rata skor kelompok atas

MB

= Rata-rata skor kelompok bawah

Maks = Skor maksimal
Berikut ini merupakan kategori interpretasi skor yang diperoleh dari rumus
di atas.
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor)
D : 0,20 – 0,40 : cukup (satisfactory)
D : 0,40 – 0,70 : baik (good)
D : 0,70 – 1,00 : baik sekali (excellent)
D : negatif

: tidak baik

(Arikunto, 2009:218)
Soal

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah butir soal yang

memiliki daya beda cukup dan baik.
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3.4.1.3. Prosedur penyususnan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi lingkaran
yang diajarkan di kelas VIII SMP semester 2. Adapun prosedur penyusunan tes
kemampuan komunikasi matematis adalah sebagai berikut.
(1) Menyusun kisi-kisi sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi
matematis dan materi lingkaran
(2) Penulisan soal
(3) Review dan revisi soal
(4) Menyusun kriteria penilaian
(5) Uji coba soal
(6) Analisis uji coba soal
(7) Penggunaan soal
Dengan memperhatikan hasil perhitungan analisis validitas, reliabilitas,
tingkat kesukaran, daya beda, dan kisi-kisi soal untuk soal uji coba, maka dari
soal-soal yang diujikan akan dipilih yang memenuhi keempat kriteria di atas.

3.4.1.4 Hasil Analisis Perangkat Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
1. Validasi Tes
Validasi tes dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru matematika sekolah
penelitian. Validasi tes dilakukan oleh dua dosen pembimbing melalui bimbingan
secara berkala, sedangkan oleh dua guru matematika dengan menggunakan
lembar validasi. Skor hasil validasi pakar yang terdiri atas dua guru matematika
terhadap perangkat tes kemampuan komunikasi matematis masing-masing 4,7 dan
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4,7 Rata-rata skor tersebut adalah 4,7 yang tergolong kriteria baik.
2. Reliabilitas Tes
Berdasarkan perhitungan dengan rumus alpa diperoleh 𝑟11 = 0,824,
sehingga jika dibandingkan dengan nilai 𝑟 tabel product moment (N=30 dan taraf
sign 5 %) diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361, maka tes tersebut reliabel karena 𝑟11 >
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Perhitungan reliabilitas tes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3.4.1.5 Hasil Analisis Butir Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
1. Validitas Butir Tes
Berdasarkan tabel 𝑟 product moment dengan N=30 dan taraf sign 5 %)
diperoleh nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361. Kemudian 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 tersebut dibandingkan dengan
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 perbutir soal. Setelah dibandingkan diperoleh simpulan bahwa semua butir
valid karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Perhitungan validitas butir tes selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran.
2. Tingkat Kesukaran Butir Tes
Berdasarkan perhitungan diperoleh interpretasi bahwa butir soal nomor 2
dan 3 berkatagori mudah. Sedangkan butir soal nomor 1, 4,5, dan 6 berkatagori
sedang. Perhitungan tingkat kesukaran butir tes selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran.
3. Daya Pembeda Butir Tes
Berdasarkan perhitungan daya pembeda diperoleh bahwa butir soal nomor
1,2, dan 3 memiliki daya pembeda cukup, sedangkan untuk butir soal nomor 4,5,
dan 6 memiliki daya pembeda baik. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran.
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3.4.2 Wawancara
Esterberg dalam Sugiyono (2014:72) menyatakan bahwa wawancara adalah
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Sehingga melalui wawancara peneliti akan mendapatkan informasi yang
mendalam tentang segala sesuatu yang ada di dalam subjek penelitian. Maksud
mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam
Moleong (2014:186) antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,
kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
terbimbing. Wawancara terbimbing yaitu wawancara yang topiknya telah
direncanakan dalam bagan secara garis besar, kemudian peneliti mengembangkan
pertanyaan selama wawancara berdasarkan topik yang telah ditentukan.
Wawancara bersifat investigatif. Wawancara tersebut akan digunakan untuk
mengetahui kemampuan komunikasi matematis tulisan dan lisan dalam
pembelajaran model TSTS dengan pendekatan scientific serta mengetahui faktor
yang menghambat kemampuan komunikasi matematis siswa.

3.4.2.1. Validitas dan Reliabilitas Pedoman Wawancara
Sebagai sebuah instrumen, pedoman wawancara juga perlu memenuhi
syarat valid dan reliabel. Pedoman wawancara dikatakan valid jika memenuhi
syarat validitas isi dan vaiditas konstruk. Validasi pedoman wawancara dilakukan
oleh pakar dalam hal ini adalah dosen pembimbing dan guru pengampu.
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Sedangkan pedoman wawancara dikatakan reliabel jika memenuhi syarat
eksternal konsistensi, yaitu dengan cara menggunakan pedoman wawancara
secara berulang dan memberikan hasil yang konsisten dalam rentang waktu
tertentu.

3.4.2.2 Prosedur Penyusunan Pedoman Wawancara
Penyusunan pedoman wawancara silakukan melalui langkah sebagai
berikut.
(1) Menyusun aspek yang hendak diukur;
(2) Menyusun butir pertanyaan yang mengukur aspek;
(3) Menyiapkan tempat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan;
(4) Melakukan uji coba;
(5) Melakukan revisi perbaikan;
(6) Menyiapkan pedoman yang telah disempurnakan.

3.4.2.3 Hasil Analisis Validasi Pedoman Wawancara
1. Validitas Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara divalidasi oleh dua dosen pembimbing dan dua guru
matematika tempat penelitian. Dua dosen memberikan validasi dengan cara
bimbingan berkala. Sedangkan untuk validasi dua guru dilakukan dengan
memberikan penilaian terhadap pedoman wawancara pada lembar validasi yang
telah disediakan. Setelah dilakukan penilaian terhadap lembar wawancara
diperoleh hasil bahwa lembar wawancara tergolong kriteria baik, sehingga dapat
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digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan wawancara.
2. Reliabilitas Pedoman Wawancara
Berdasarkan perhitungan analisis pada hasil wawancara pada dua waktu
yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah sekolah, diperoleh informasi bahwa
kedua hasil wawancara tersebut tidak jauh berbeda. Sehingga dapat dikatakan
bahawa wawancara tersebut reliabel.

3.4.3 Dokumentasi
Memurut Sugiyono (2014:82) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini.
Pada penelitian ini dokumen yang digunakan berupa rekaman vidio
pembelajaran, rekaman audio wawancara, dan lembar hasil tes kemampuan
komunikasi matematis siswa. Metode ini dilakukan untuk mengetahui
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII secara menyeluruh dalam
menyelesaikan masalah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai.

3.4.4 Lembar Pengamatan Aktivitas
Lembar aktivitas terdiri dari lembar aktivitas guru dan lembar aktivitas
siswa. Lembar aktivitas digunakan untuk mengamati keterlaksanaan model
pembelajaran model two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan scientific.
Pada lembar aktivitas memiliki rentang skor 0 sampai 4. Untuk menentukan
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kriteria aktivitas guru dan siswa dihitung sebagai berikut.
Prosentase aktivitas guru/siswa : 𝑝 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 100%

Dengan keterangan skala penilian:
Sangat baik

: 75 % ≤ 𝑝 ≤ 100 %

Baik

: 50 % ≤ 𝑝 < 75 %

Cukup

: 25 % ≤ 𝑝 < 50 %

Tidak baik

: 0 % ≤ 𝑝 < 25 %

Pada setiap pertemuan diamati baik untuk aktivitas guru maupun aktivitas siswa.

3.5 Keabsahan Data
Penelitian kualitatif dinyatakan absah jika memenuhi kriteria kredibilitas
(derajat

kepercayaan),

transferabilitas

(keteralihan),

dependabilitas

(ketergantungan), dan konfirmabilitas (kepastian). Menurut Moleong (2014:327)
teknik pemeriksaan keabsahan data disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan
Kriteria
Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Teknik Pemeriksaan
Perpanjangan keikut sertaan
Ketekunan pengamatan
Triangulasi
Pengecekan teman sejawat
Kecukupan refrensial
Kajian kasus negatif
Pengecekan anggota
Uraian rinci

Keteralihan

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ketergantungan

(9) Audit kebergantungan

Kepastian

(10) Audit kepastian
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Uji keabsahan data dalam penelitian ini melalui teknik sebagai berikut.
(1) Kriteria kredibilitas akan diperiksa melalui teknik pertama perpanjangan
keikutsertaan. Peneliti terlibat langsung ikut serta dalam setiap tahapan
penelitian mulai dari rencana proposal hingga penarikan kesimpulan. Teknik
kedua yaitu ketekunan pengamatan. Peneliti melakukan wawancara formal dan
informal untuk mengamati kondisi secara keseluruhan. Teknik ke tiga yaitu
triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik utama
untuk meyakinkan bahwa data yang diambil benar valid. Kemudian
menggunkana triangulasi metode untuk mendukung triangulasi sumber.
(2) Kriteria keteralihan, diperiksa melalui teknik uraian

rinci. Penulisan rinci

terhadap data-data temuan yang diperoleh akan memberikan pemahaman
apakah simpulan yang diperoleh dapat dialihkan pada konteks lain yang
serupa.
(3) Kriteria kebergantungan diperiksa melalui audit kebergantungan. Audit
keseluruhan bisa dipertanggungjawabkan karena aktivitas di lapangan sudah
didokumentasikan sehingga dapat diperiksa keasliannya.
(4) Kriteria kepastian diperiksa melalui audit kepastian. Audit kepastian terhadap
sumber-sumber informasi yang berupa dokumen, lembar hasil tes, catatan
wawancara, dan sebagainya dapat diperiksa keberadaan dan keasliannya.

3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
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cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mejabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
disi sendriri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 89). Teknik analisis data yang
digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis sebelum di lapangan dan analisis
selama di lapangan Model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data
display, dan conclusion drawing/ verification. Namun, sebelum mereduksi data,
data yang masih berbentuk verbal, akan di transkrip terlebih dahulu agar
memudahkan dalam analisis. Berikut ini model interaktif dalam analisis data
menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:92).
Data Collection

Data Reduction

Data Display

Conclusions:
drawing/verifying

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data ( interactive model)

3.6.1 Membuat Transkrip Data Verbal
Dari data proses tes lisan dan wawancara terhadap beberapa subjek
penelitian yang terkumpul dalam bentuk data verbal dalam media elektronik
berupa rekaman audio maupun rekaman visual. Untuk memudahkan analisis hasil
tes lisan dan wawancara, maka peneliti melakukan transkripsi data dengan
memperhatikan segala aspek di dalam tes lisan dan wawancara yang ada.
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Transkripsi akan memberikan data terkait penguasaan kemampuan komunikasi
matematis lisan maupun tulisan siswa.

3.6.2 Mereduksi Data
Mereduksi data yang akan dilakukan dalam hal ini yaitu melakukan
kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting dan membuang yang tidak perlu terhadap data yang telah
dikumpulkan. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Semua
informasi data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, selanjutnya
direduksi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk proses analisis dan
membuang data yang tidak mendukung proses analisis.

3.6.3 Penyajian Data
Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian
data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Melalui penyajian data,
data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah untuk dipahami.
Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal
ini peneliti akan menyajikan hasil perolehan skor analisis ke dalam tabel, agar
mempermudah pembaca dalam memahaminya.

66

3.6.4 Membuat Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan
temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar, kemudian diteliti agar
menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa hubungan
kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Hasil yang diperoleh dalam seluruh
proses analisis selanjutnya disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan
melihat data-data temuan yang ditemukan selama proses penelitian.

BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
5.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematis
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
kemampuan komunikasi matematis 6 siswa kelas VIII G SMP N 16 Semarang
tahun pelajaran 2014/2015 pada materi lingkaran adalah sebagai berikut.
1. Dua subjek penelitian yang berada pada klasifikasi kelompok tinggi
cenderung mampu mencapai lima indikator kemampuan komunikasi
matematis baik lisan maupun tulisan.
Subjek S- 1 cenderung mampu mencapai indikator kemampuan komunikasi
matematis yaitu pada indikator mengekspresikan, mendemonstrasikan,
menggambarkan, dan menginterpretasikan ide matematis serta kemampuan
menggunakan

istilah-istilah,

notasi-notasi

matematika,

dan

struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide matematis, sedangkan untuk subjek S-2
pada

indikator

kemampuan

mendemostrasikan,

menggambarkan,

menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide matematis serta kemampuan
menggunakan

istilah-istilah,

notasi-notasi

strukturnya untuk menyajikan ide matematis.

115

matematika,

dan

struktur-
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2. Dua subjek penelitian yang berada pada klasifikasi kelompok sedang
cenderung belum mampu mencapai masing-masing dua indikator kemampuan
komunikasi matematis baik lisan maupun tulisan.
Subjek S-8 cenderung mampu mencapai indikator kemampuan komunikasi
matematis yaitu indikator kemampuan mendemonstrasikan, menggambarkan,
mengevaluasi ide matematis, dan kemampuan menggunakan istilah-istilah,
notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide
matematis. Sedangkan untuk subjek S-16 indikator yang tercapai yaitu
indikator

kemampuan

mengekspresikan,

menggambarkan,

menginterpretasikan ide matematis, dan kemampuan menggunakan istilahistilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan
ide matematis.
3. Dua subjek penelitian yang berada pada klasifikasi kelompok rendah
cenderung

belum

mampu

mencapai

masing-masing

tiga

indikator

kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulisan.
Subjek

S-30

cenderung

mampu

mencapai

indikator

kemampuan

mendemostrasikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan ide matemtais.
Sedangkan untuk subjek S-32 mampu mencapai indikator kemampuan
mendemostrasikan, menggambarkan, dan mengevaluasi ide matematis.
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5.1.2 Hambatan Bagi Subjek untuk Mencapai Kemampuan Komunikasi
Matematis
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
hambatan bagi subjek dalam mencapai kemampuan komunikasi matematis adalah
sebagai berikut.
1. Kelompok kemampuan komunikasi matematis tinggi untuk S-1 cenderung
memiliki hambatan dari faktor kemampuan menulis dan S-2 dari faktor
kemampuan membaca.
2. Kelompok kemampuan komunikasi matematis sedang untuk S-8 cenderung
memiliki hambatan dari faktor kemampuan membaca dan pemahaman
matematik, sedangkan S-16 dari faktor kemampuan menulis, membaca, serta
pemahaman matematik.
3. Kelompok kemampuan komunikasi matematis rendah untuk S-30 dan S-32
cenderung memiliki hambatan dari faktor kemampuan membaca, menulis,
pengetahuan prasyarat, dan pemahaman matematik.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat disarankan beberapa
hal sebagai berikut.
1. Guru pelajaran matematika, dapat menggunakan model pembelajaran two
stay two stray untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis
siswa. Terutama pada saat bertamu dan menerima tamu, siswa akan mampu
mengasah kemampuan dalam berkomunikasi matematis.
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2. Guru mata pelajaran matematika dalam membuat soal untuk berdiskusi
kelompok dapat mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan
memperkuat kemampuan komunikasi matematis. Pada klasifikasi kelompok
atas seperti S-1 dengan memperbanyak latihan soal yang memiliki indikator
mengevaluasi ide matematis dan seperti S-2 dengan soal yang memiliki
indikator mengekspresikan ide-ide matematis.
Pada klasifikasi kelompok sedang seperti S-8 dengan memperbanyak latihan
soal yang memiliki indikator mengekspresikan dan menginterpretasikan ideide matematis. Seperti S-16 dengan memperbanyak latihan soal yang
memiliki indikator mendemonstrasikan dan mengevaluasi ide matematis.
Pada klasifikasi kelompok rendah seperti S-30 dengan memperbanyak latihan
soal

yang

memiliki

indikator

mengekspresikan,

mengevaluasi,

dan

kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika,
dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide. Seperti S-32 dengan
memperbanyak latihan soal yang memiliki indikator mengekspresikan,
menginterpretasikan, dan kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah,
notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide.
3. Guru pelajaran matematika dapat menekan faktor penghambat pencapaian
kemampuan komunikasi matematis kelompok tinggi seperti S-1 dan S-2,
dengan memberikan saran dalam pembelajaran di kelas agar siswa tidak
terlalu tergesa-gesa membaca dan menulis dalam menyelesaikan soal.
Kelompok sedang seperti S-8 dan S-16, dengan memberikan motivasi agar
siswa cermat membaca dan menulis dalam mengerjakan soal dan memberikan
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perhatian yang lebih banyak saat pembelajaran agar siswa mampu memahami
benar tentang konsep yang diajarkan.
Kelompok rendah seperti S-30 dan S-32, dengan memberikan motivasi agar
siswa cermat membaca dan menulis dalam mengerjakan soal, sering
mengingatkan kembali tentang materi prasyarat saat materi tertentu dan
memberikan perhatian lebih banya saat pembelajaran agar siswa mampu
memahami benar tentang konsep yang diajarkan.
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Lampiran 1

SILABUS
Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
Semester

: SMP N 16 Semarang
: VIII
: Matematika
: II (dua)

Standar Kompetensi

: GEOMETRI DAN PENGUKURAN
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya

Kompetensi
Dasar

Penilaian

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Pokok
Lingkaran

Indikator

Menghitung

Fase I (Menyampaikan apresepsi dan
motivasi)
1. Guru memberikan apresepsi melalui

keliling dan

tanya jawab tentang materi yang telah

luas

dipelajari sebelumnya.

4.2

lingkaran

Menemukan
nilai phi

Teknik

Tes
tertulis

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Tes uraian Ukurlah keliling (K)
sebuah benda berbentuk

Sumber

Waktu

Belajar

2x40 1. Buku Matematika
mnt

Aplikasinya 2

diameternya (d).

(Pusat perbukuan
Departemen

k
?
d

Pendidikan

siswa dengan menyebutkan aplikasi
materi yang akan dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Guru

menyampaikan

tujuan

Konsep dan

lingkaran dan juga

Berapakah nilai

2. Guru memberikan motivasi kepada

Alokasi

Nasional 2008)
Menuliskan
rumus
keliling dan

Tes
tertulis

Tes uraian 1. Sebutkan rumus
keliling lingkaran
yang berjari-jari p.

2x40 2. Mudah Belajar
mnt

Matematika (Pusat
perbukuan
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator

pembelajaran.

menggunakan

Fase II (Mengecek pemahaman dasar
siswa)
4. Siswa diminta untuk mengamati
gambar lingkaran. (Mengamati)
5. Setelah siswa mengamati gambar, guru
meminta

siswa

Teknik

untuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

2. Rudi berangkat ke

Departemen

-nya untuk

Sekolah dengan

Pendidikan

menyelesaika

menggunakan sepeda.

Nasional 2007)

n masalah

Diameter roda sepeda

nyata.

Rudi panjangnya
adalah 0,48 m.

membuat

Ternyata salah satu

pertanyaan tentang lingkaran yang

roda sepedanya

berkaitan dengan gambar yang ada di

berputar sebanyak 100

papan tulis. (Menanya)

kali untuk sampai ke

6. Melalui tanya jawab guru mengecek

Sekolah. Berapakah

pengetahuan awal siswa.
Fase III ( Menyajikan materi)
7. Guru
menyampaikan

Bentuk

jarak rumah Rudi
sampai Sekolah?

sedikit

pengetahuan tentang materi yang akan

Menuliskan

dipelajari.

luas lingkaran tertulis

lingkaran yang berjari-

dan

jari q.

Fase IV (Mengorganisasi siswa ke

Tes

Tes uraian 1. Sebutkan rumus luas

2x40

3. Internet

mnt
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Kompetensi
Dasar

Penilaian

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Pokok

Indikator

Teknik

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

dalam kelompok-kelompok belajar)
8. Guru membagi siswa menjadi beberapa

menggunakan
-nya untuk

berbentuk lingkaran

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari

menyelesaika

memiliki diameter 10

4

n masalah

m. Di tepi kolam

nyata.

terdapat jalan dengan

siswa.

Guru

menjelaskan

cara

diskusi.
Fase V (membimbing kelompok)
9. Guru
membimbing
kelompokkelompok pada saat mengerjakan LKS,
kemudian

membimbing

kelompok

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

2. Sebuah kolam yang

lebar 2 m. Tentukan
luas jalan di tepi
kolam tersebut.

pada saat pertukaran kelompok.
10.

Siwa mengumpulkan informasi dari

kelompok lain dan mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
dan

mengevaluasi,

menginterpretasikan

matematisnya

untuk

ide

menyelesaikan

masalah di LKS. (Pengumpulan data)
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Kompetensi
Dasar

Penilaian

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Pokok
11.

Setelah

informasi

siswa
dari

Indikator

Teknik

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

mengumpulkan
kelompok

lain,

kemudian siswa berdiskusi dengan
kelompok asalnya untuk mengolah
informasi

yang

didapat.

(Mengasosiasi)
Fase VI (Presentasi hasil kerja dan
evaluasi)
12. Guru mempersilahkan beberapa
kelompok

untuk

mempresentasikan

hasil diskusinya.(Mengkomunikasikan)
Fase VII ( Memberikan penghargaan)
13. Guru memberikan penghargaan
kepada kelompok yang maju dengan
tepuk tangan bersama-sama.
14.

Sebelum menutup pembelajaran,

128

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Teknik

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pembelajaran yang telah dilaksanakan,
maka guru memberikan kuis kepada
siswa.
Mengetahui,

Semarang, 16 Januari 2015
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 1)
Satuan Tingkat Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: VIII/2
Materi
: Lingkaran
Alokasi Waktu
: 1 X 40 menit
Jumlah Pertemuan
: 1 pertemuan
A. Standar Kompetensi
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.
B. Kompetensi Dasar
4.2. Menghitung keliling dan luas lingkaran
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menemukan nilai phi
2. Menyebutkan pendekatan nilai phi
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan:
1) Siswa dapat mendemonstrasikan ide-ide matematis untuk menemukan
nilai phi
2) Siswa dapat menyebutkan pendekatan nilai phi secara lisan maupun
tulisan
E. Materi Pembelajaran
Lingkaran (menentukan nilai phi).
(Lampiran )

F. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
: Two Stay Two Stray (TSTS)
Metode Pembelajaran : Diskusi kelompokdan tanya jawab
Pendekatan Pembelajaran: Scientific
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G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pembelajaran
Pendahuluan

Inti

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
15.
Guru memulai pembelajaran dengan
salam dan do‟a.
Fase I (Menyampaikan apresepsi dan
motivasi)
16.
Guru memberikan apresepsi melalui
tanya jawab tentang materi yang telah
dipelajari sebelumnya yaitu menyebutkan
unsur-unsur lingkaran.
17.
Guru memberikan motivasi kepada
siswa dengan menyebutkan aplikasi materi
yang akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
18.
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
Fase II (Mengecek pemahaman dasar
siswa)
1. Siswa diminta untuk mengamati gambar
lingkaran yang ada di papan tulis.
(Mengamati)
2. Setelah siswa mengamati gambar, guru
meminta siswa untuk membuat pertanyaan
tentang lingkaran yang berkaitan dengan
gambar yang ada di papan tulis. (Menanya)
3. Melalui tanya jawab guru mengecek
pengetahuan awal siswa tentang nilai phi.
Fase III ( Menyajikan materi)
4. Guru menyampaikan sedikit pengetahuan
tentang cara menemukan nilai phi.
Fase IV (Mengorganisasi siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar)
5. Guru membagi siswa menjadi beberapa
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4
siswa. Guru menjelaskan cara diskusi yang

Alokasi
Waktu
5 menit

30 menit
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akan dilaksanakan yaitu : dua orang dari
satu kelompok akan bertemu dengan dua
orang dari kelompok yang lain. Dan
kemudian kembali ke kelompok masingmasing untuk mendiskusikan hasilnya.
6. Siswa berkumpul pada kelompoknya
masing-masing.
7. Guru membagikan LKS yang akan
digunakan sebagai alat bantu dalam
berdiskusi.
Fase V (membimbing kelompok)
8. Guru membimbing kelompok-kelompok
pada saat mengerjakan LKS, kemudian
membimbing kelompok pada saat
pertukaran kelompok.
9. Siwa mengumpulkan informasi dari
kelompok lain dan mengekspresikan,
mendemonstrasikan, mengevaluasi, dan
menginterpretasikan ide matematisnya
untuk menyelesaikan masalah di LKS.
(Pengumpulan data)
10. Setelah siswa mengumpulkan informasi
dari kelompok lain, kemudian siswa
berdiskusi dengan kelompok asalnya
untuk mengolah informasi yang didapat.
(Mengasosiasi)
Fase VI (Presentasi hasil kerja dan
evaluasi)
11. Guru mempersilahkan beberapa kelompok
untuk mempresentasikan hasil
diskusinya.(Mengkomunikasikan)
12. Guru mempersilahkan kepada kelompok
lain untuk mengevaluasi ide matematis
dan menanggapi kelompok yang sedang
presentasi.
13. Setelah kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, kemudian guru
mempersilahkan duduk kembali dan
memberikan penguatan hasil diskusi.
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14. Guru bertanya kepada siswa, “apakah
masih ada yang belum jelas?”
15. Apabila tidak ada pertanyaan kemudian
siswa dipersilahkan untuk duduk kembali
ke tempat duduk semula.
1. Guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan berapakah nilai phi dan
bagaimana cara memperolehnya.
Fase VII ( Memberikan penghargaan)

Penutup

5 menit

2. Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok yang maju dengan tepuk tangan
bersama-sama.
3. Sebelum menutup pembelajaran, untuk
mengetahui tingkat keberhasilan
pembelajaran yang telah dilaksanakan,
maka guru memberikan kuis kepada siswa.
(Lampiran )
4. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis,
guru memberikan motivasi agar tetap
semangat belajar dan memberikan beberapa
pekerjaan rumah yang telah disiapkan pada
selembar kertas.
5. Guru menutup dengan do‟a dan salam.
H. Sumber Belajar dan Media/Bahan Pembelajaran
a. Sumber Belajar

:

1) Buku Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 (Pusat perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional 2008).
2) Mudah Belajar Matematika (Pusat perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional 2007).
3) Internet
b. Media Pembelajaran : LKSdan alat peraga
c. Alat dan Bahan Pembelajaran : Kertas, papan tulis, spidol, penggaris, dan
jangka.
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I. Penilaian Hasil Belajar
Indikator Pencapaian
Kompetensi
1. Menemukan nilai phi
2. Menyebutkan
pendekatan nilai phi

Penilaian
Teknik
Tes
tertulis

Bentuk
instrumen

Instrumen/soal
1. Ukurlah keliling (K)
sebuah benda berbentuk
lingkaran dan juga
diameternya (d).
𝐾
Berapakah nilai 𝑑 ?

Uraian

Selanjutnya

𝐾
𝑑

disebut

apa?
2. Berapakah pendekatan
nilai phi yang kamu
ketahui?
J. Pedoman Penilaian
No.
1.

Instrumen/ Soal

Jawaban

Ukurlah keliling (K) sebuah benda
berbentuk lingkaran dan juga
𝐾
diameternya (d). Berapakah nilai 𝑑 ?
Selanjutnya

𝐾
𝑑

disebut apa?

5

d = 7 cm.
𝐾

Berapakan pendekatan nilai phi yang
kamu ketahui?
2.

1. Misalkan:
K = 22 cm

Skor

Maka𝑑 =

22
7

.

5

𝐾
=𝜋
𝑑
2. 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝ℎ𝑖 =
22
3,14 𝑎𝑡𝑎𝑢 7

5
5

Jumlah skor maksimum
Mengetahui,
Kepala SMP N 16 Semarang

Semarang, .........................2015
Guru Mata Pelajaran

............................................
NIP....................................

.....................................................
NIP...............................................

20
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Lampiran
Bahan Ajar
Menemukan Pendekatan Nilai 𝝅 (phi)
Untuk menemukan pendekatan nilai 𝜋 (phi). Maka kita perlu melakukan
percobaan. Percobaan tersebut adalah mengukur keliling dan diameter beberapa
benda yang berbentuk lingkaran. Jika kegiatan percobaan pengukuran tersebut
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

dilakukan dengan cermat dan teliti maka nilai 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 akan memberikan nilai
yang mendekati 3,14.
Untuk selanjutnya nilai

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

disebut sebagai konstanta 𝜋 (dibaca = phi).

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

Secara umum : 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝜋
Nilai 𝜋 apabila kalian cari di kalkulator maka akan muncul bentuk desimal
yang tak berhingga dan tak berulang. Maka 𝜋 bukan pecahan, namun bilangan
irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa
𝑎
𝑏

. Bilangan irasional berupa desimal tak berulang dan tak berhingga.
Menurut penelitian yang cermat ternyata nilai

𝜋 = 3,14159265358979324836 …
Jadi, nilai 𝜋 hanya suatu pendekatan.
Jika dalam suatu perhitungan hanya memerlukan ketelitian sampai dua
tempat desimal, pendekatan 𝜋 adalah 3,14.
Coba bandingkan nilai 𝜋 dengan pecahan

22

22

7

7

. Bilangan pecahan

dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal adalah 3,142857143. Jadui,

jika

22
7

dapat

digunakan sebagai pendekatan untuk nilai 𝜋. Secara umum 𝜋 = 3,14 𝑎𝑡𝑎𝑢

22
7

.
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Lampiran
KUIS
1. Ukurlah keliling (K) sebuah benda berbentuk lingkaran dan juga diameternya
𝐾

(d). Berapakah nilai 𝑑 ? Selanjutnya

𝐾
𝑑

disebut apa?

2. Berapakah pendekatan nilai phi yang kamu ketahui?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 2)
Satuan Tingkat Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: VIII/2
Materi
:Lingkaran
Alokasi Waktu
: 2 X 40 menit
Jumlah Pertemuan
: 1 pertemuan
A. Standar Kompetensi
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.
B. Kompetensi Dasar
4.2. Menghitung keliling dan luas lingkaran.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menemukan dan menuliskan rumus keliling lingkaran.
2. Menggunakan rumus keliling lingkaran untuk menyelesaikan masalah
nyata.
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan:
1) Siswa mampu mengekspresikan ide matematis untuk menemukan dan
menuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari lingkaran.
2) Siswa mampu mendemonstrasikan ide matematis untuk menemukan dan
menuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran.
3) Siswa mampu memformulasikan rumus mencari diameter jika diketahui
kelilingnya.
4) Siswa mampu menggunakan rumus keliling untuk menyelesaikan masalah
nyata.
E. Materi Pembelajaran
Lingkaran (menemukan rumus keliling lingkaran& aplikasi dalam
menyelesaikan soal).
(Lampiran )

138

F. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
: Two Stay Two Stray (TSTS)
Metode Pembelajaran : Diskusi kelompokdan tanya jawab
Pendekatan Pembelajaran: Scientific
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memulai pembelajaran dengan salam
dan do‟a.
Fase I (Menyampaikan apresepsi dan
motivasi)
2. Guru memberikan apresepsi melalui tanya
jawab tentang materi yang telah dipelajari
sebelumnya yaitu tentang pendekatan nilai
phi.
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa
dengan menyebutkan aplikasi materi yang
akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Inti
Fase II (Mengecek pemahaman dasar
siswa)
1. Siswa diminta untuk mengamati gambar
taman yang berbentuk lingkaran yang ada di
PPT. (Mengamati)
2. Setelah siswa mengamati gambar, guru
meminta siswa membuat pertanyaan terkait
gambar yang ada di PPT. (Menanya)
3. Melalui tanya jawab guru mengecek
pengetahuan awal tentang rumus keliling
lingkaran.
Fase III ( Menyajikan materi)
4. Guru memberikan sedikit gambaran tentang
cara menemukan keliling lingkaran.
Fase IV (Mengorganisasi siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar)
5. Guru membagi siswa menjadi beberapa
kelompok. Setiap kelom pok terdiri dari 4
siswa. Guru menjelaskan cara diskusi yang
akan dilaksanakan yaitu : dua orang dari satu

Alokasi
Waktu
10 menit

55 menit
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kelompok akan bertemu dengan dua orang
dari kelompok yang lain. Dan kemudian
kembali ke kelompok masing-masing untuk
mendiskusikan hasilnya
6. Siswa berkumpul pada kelompoknya masingmasing.
7. Guru membagikan LKS yang akan digunakan
sebagai alat bantu dalam berdiskusi.
Fase V (membimbing kelompok)
8. Guru membimbing kelompok-kelompok pada
saat mengerjakan LKS, kemudian
membimbing kelompok pada saat pertukaran
kelompok.
9. Siwa mengumpulkan informasi dari kelompok
lain dan mengekspresikan, mengevaluasi,
mendemonstrasikan, dan menginterpretasikan
ide matematisnya untuk menyelesaikan
masalah yang ada di LKS. (Pengumpulan
data)
10. Setelah siswa mengumpulkan informasi dari
kelompok lain, kemudian siswa berdiskusi
dengan kelompok asalnya untuk mengolah
informasi yang didapat. (Mengasosiasi)
Fase VI (Presentasi hasil kerja dan
evaluasi)
11. Guru mempersilahkan beberapa kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
(Mengkomunikasikan)
12. Guru mempersilahkan kepada kelompok lain
untuk menanggapi kelompok yang sedang
presentasi.
13. Setelah kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, kemudian guru mempersilahkan
duduk kembali dan memberikan penguatan
hasil diskusi.
14. Guru bertanya kepada siswa, “apakah masih
ada yang belum jelas?”
15. Apabila tidak ada pertanyaan kemudian
siswa dipersilahkan untuk duduk kembali ke
tempat duduk semula.
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Penutup

1. Guru membimbing siswa untuk
15 menit
menyimpulkan cara menemukan rumus
keliling lingkaran dan menyebutkan rumus
keliling lingkaran.
Fase VII ( Memberikan penghargaan)
2. Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok yang maju dengan tepuk tangan
bersama-sama.
3. Sebelum menutup pembelajaran, untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran
yang telah dilaksanakan, maka guru
memberikan kuis kepada siswa. (Lampiran )
4. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, guru
memberikan motivasi agar tetap semangat
belajar dan memberikan beberapa pekerjaan
rumah yang telah disiapkan pada selembar
kertas.
5. Guru menutup dengan salam.

H. Sumber Belajar dan Media/Bahan Pembelajaran
a. Sumber Belajar

:

1) Buku Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 (Pusat perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional 2008).
2) Mudah Belajar Matematika (Pusat perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional 2007).
3) Internet.
b. Media Pembelajaran : LKS, Powerpoint, dan Alat peraga
c. Alat dan Bahan Pembelajaran: Kertas, papan tulis, spidol, penggaris, dan
jangka.
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I. Penilaian
Indikator Pencapaian
Kompetensi
1. Siswa mampu menemukan
dan menuliskan rumus
keliling lingkaran jika
diketahui jari-jari lingkaran.
2. Siswa mampu menemukan
dan menuliskan rumus
keliling lingkaran jika
diketahui diameter
lingkaran.
3. Siswa mampu menggunakan
rumus keliling untuk
menyelesaikan masalah
nyata

Penilaian
Teknik
Tes
tertulis

Bentuk
instrumen

Instrumen/soal

Uraian
singkat

1. Tuliskan rumus keliling
lingkaran jika diketahui jarijari m!

Uraian
singkat

2. Tuliskan rumus keliling
lingkaran jika diketahui
diameter lingkaran = p!
3. Rudi berangkat ke Sekolah
dengan menggunakan sepeda.
Diameter roda sepeda Rudi
panjangnya adalah 0,5 m.
Ternyata salah satu roda
sepedanya berputar sebanyak
80 kali untuk sampai ke
Sekolah. Berapakah jarak
rumah Rudi sampai Sekolah?

Tes
tertulis
Uraian

Tes
tertulis
J. Pedoman Penilaian
No.
Instrumen/ Soal
Tuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui
1
jari-jari m!
2
Tuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui
diameter lingkaran = p!
3
Rudi berangkat ke Sekolah dengan
menggunakan sepeda. Diameter roda sepeda
Rudi panjangnya adalah 0,5 m. Ternyata salah
satu roda sepedanya berputar sebanyak 80 kali
untuk sampai ke Sekolah. Berapakah jarak
rumah Rudi sampai Sekolah?

Jawaban
2𝜋𝑚
1

𝜋𝑝 atau 𝜋(2 𝑝)

5

𝑠 = 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑑𝑎 × 𝑛
𝑠 = 𝜋𝑑 × 𝑛
𝑠 = 3,14 (0,5) 𝑚 × 80
𝑠 = 125,6 𝑚
Jadi, jarak rumah Rudi ke
Sekolah adalah
125,6 m.

5
2
1
1

Jumlah skor maksimum
Mengetahui,
Semarang, .........................2015
Kepala SMP N 16 Semarang
Guru Mata Pelajaran
............................................
NIP....................................

Skor
5

.....................................................
NIP..............................................

20
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Lampiran
Bahan Ajar

Menemukan rumus keliling lingkaran
Pada pembahasan di bagian depan diperoleh bahwa pada setiap lingkaran
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔(𝐾)

nilai perbandingan 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑑) menunjukkan bilangan yang sama atau tetap
𝐾

disebut 𝜋. Karena 𝑑 = 𝜋, sehingga di dapat 𝐾 = 𝜋 𝑑.
Karenna panjnag diameter adalah 2 kali dari jari-jari atau 𝑑 = 2𝑟, maka
𝐾 = 2𝜋𝑟 .
Jadi, di dapat rumus keliling (K) lingkaran dengan diameter (d) atau jari-jari (r)
adalah 𝐾 = 𝜋𝑑 atau 𝐾 = 2𝜋𝑟.
Menghitung Keliling Lingkaran
Pada pembahasan di bagian depan diperoleh bahwa pada setiap
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔(𝐾)

lingkaran nilai perbandingan 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑑) menunjukkan bilangan yang sama
atau tetap disebut 𝜋.
Karena

𝐾
𝑑

= 𝜋, sehingga di dapat 𝐾 = 𝜋 𝑑.

Karenna panjnag diameter adalah 2 kali dari jari-jari atau 𝑑 = 2𝑟, maka
𝐾 = 2𝜋𝑟 .
Jadi, di dapat rumus keliling (K) lingkaran dengan diameter (d) atau jari-jari (r)
adalah 𝐾 = 𝜋𝑑 atau 𝐾 = 2𝜋𝑟.
Contoh soal:
Hitunglah panjang tali yang diperlukan untuk melilitkan sebuah tempat pensil
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yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 cm sebanyak lima putaran.
Penyelesaian:
Panjang tali yang diperlukan= 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙 × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛
=2𝜋𝑟 × 5
= 2(3,14)(3) × 5
= 94,2 cm.
Jadi, panjang tali yang diperlukan adalah 94,2 cm.
Contoh soal:
Keliling sebuah taman berbentuk lingkaran adalah 220 m. Tentukan jarak pusat
taman ke salah satu titik di pinggir taman (jari-jari taman).( 𝜋 =

22
7

).

Penyelesaian:
Diketahui : 𝐾𝑙𝑙 = 220 𝑚
Ditanya:
jari-jari lingkaran (r).... ?
Jawab:
𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
220 = 2 ×

22
7

×𝑟

1540 = 44 𝑟
𝑟=

1540
44

𝑟 = 35
Jadi, jarak pusat taman ke salah satu titik di pinggir taman adalah 35 m.
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Lampiran

KUIS
1. Tuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari m!
2. Tuliskan rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = p!

3. Rudi berangkat ke Sekolah dengan menggunakan sepeda. Diameter roda
sepeda Rudi panjangnya adalah 0,5 m. Ternyata salah satu roda sepedanya
berputar sebanyak 80 kali untuk sampai ke Sekolah. Berapakah jarak rumah
Rudi sampai Sekolah?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 3)
Satuan Tingkat Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: VIII/2
Materi
:Lingkaran
Alokasi Waktu
: 2 X 40 menit
Jumlah Pertemuan
: 1 pertemuan
A. Standar Kompetensi
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.
B. Kompetensi Dasar
4.2. Menghitung keliling dan luas lingkaran.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menentukan rumus luas lingkaran.
2. Menghitung luas lingkaran
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan:
1) Siswa mampu mengekspresikan ide matematis untuk menuliskan rumus
luas lingkaran jika diketahui jari-jari lingkaran
2) Siswa mampu mendemonstrasikan ide matematis untuk menuliskan rumus
luas lingkaran jika diketahui diameter lingkaran
3) Siswa mampu menggunakan rumus luas lingkaran untuk menyelesaikan
masalah nyata
4) Siswa mampu menggambar luas daerah yang ditanyakan secara visual.
E. Materi Pembelajaran
Lingkaran (menentukan rumus luas lingkaran).
(Lampiran )
F. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
: Two Stay Two Stray (TSTS)
Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah
Pendekatan Pembelajaran: Scientific
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G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pembelajaran
Pendahuluan

Inti

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
1. Guru memulai pembelajaran dengan
salam dan do‟a.
Fase I (Menyampaikan apresepsi dan
motivasi)

Alokasi
Waktu
10 menit

2. Guru memberikan apresepsi melalui tanya
jawab tentang materi yang telah dipelajari
sebelumnya yaitu tentangkeliling
lingkaran.
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa
dengan menyebutkan aplikasi materi yang
akan dipelajari dalam kehidupan seharihari.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
55 menit
Fase II (Mengecek pemahaman dasar
siswa)
1. Siswa diminta untuk mengamati gambar
kolam yang berbentuk lingkaran yang ada
di PPT. (Mengamati)
2. Setelah siswa mengamati gambar, guru
meminta siswa membuat pertanyaan
terkait gambar yang ada di PPT.
(Menanya)
3. Melalui tanya jawab guru mengecek
pengetahuan awal tentang rumus luas
lingkaran.
Fase III ( Menyajikan materi)
4. Guru memberikan sedikit gambaran
tentang cara menemukan luas lingkaran.
Fase IV (Mengorganisasi siswa ke
dalam kelompok-kelompok belajar)
5. Guru membagi siswa menjadi beberapa
kelompok. Setiap kelom pok terdiri dari 4
siswa. Guru menjelaskan cara diskusi
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yang akan dilaksanakan yaitu : dua orang
dari satu kelompok akan bertemu dengan
dua orang dari kelompok yang lain. Dan
kemudian kembali ke kelompok masingmasing untuk mendiskusikan hasilnya
6. Siswa berkumpul pada kelompoknya
masing-masing.
7. Guru membagikan LKS yang akan
digunakan sebagai alat bantu dalam
berdiskusi.
Fase V (membimbing kelompok)
8. Guru membimbing kelompok-kelompok
pada saat mengerjakan LKS, kemudian
membimbing kelompok pada saat
pertukaran kelompok.
9. Siwa mengumpulkan informasi dari
kelompok lain. (Pengumpulan data)
10. Setelah siswa mengumpulkan informasi
dari kelompok lain, kemudian siswa
berdiskusi dengan kelompok asalnya
untuk mengolah informasi yang didapat.
(Mengasosiasi)
Fase VI (Presentasi hasil kerja dan
evaluasi)
11. Guru mempersilahkan beberapa
kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusinya. (Mengkomunikasikan)
12. Guru mempersilahkan kepada kelompok
lain untuk mengevaluasi ide matematis
dan menanggapi kelompok yang sedang
presentasi.
13. Setelah kelompok mempresentasikan
hasil diskusinya, kemudian guru
mempersilahkan duduk kembali dan
memberikan penguatan hasil diskusi.
14. Guru bertanya kepada siswa, “apakah
masih ada yang belum jelas?”
15. Apabila tidak ada pertanyaan kemudian
siswa dipersilahkan untuk duduk
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kembali ke tempat duduk semula.
1. Guru membimbing siswa untuk
menyimpulkan cara menemukan rumus
luas lingkaran dan menyebutkan rumus
luas lingkaran.
Fase VII ( Memberikan penghargaan)

Penutup

15 menit

2. Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok yang maju dengan tepuk tangan
bersama-sama.
3. Sebelum menutup pembelajaran, untuk
mengetahui tingkat keberhasilan
pembelajaran yang telah dilaksanakan,
maka guru memberikan kuis kepada
siswa. (Lampiran )
4. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis,
guru memberikan motivasi agar tetap
semangat belajar dan memberikan
beberapa pekerjaan rumah yang telah
disiapkan pada selembar kertas.
5. Guru menutup dengan salam.
H. Sumber Belajar dan Media/Bahan Pembelajaran
a. Sumber Belajar

:

1) Buku Matematika Jilid VIII Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008.
2) Internet
b. Media Pembelajaran : LKS, Powerpoint, dan Alat peraga
c. Alat dan Bahan Pembelajaran: Kertas, papan tulis, spidol, penggaris, dan
jangka.
I. Penilaian
Indikator Pencapaian
Kompetensi
1. Menentukan rumus luas
lingkaran jika diketahui
jari-jari lingkaran

Penilaian
Teknik
Tes
tertulis

Bentuk
instrumen
Uraian
singkat

Instrumen/soal
1. Tuliskan rumus luas lingkaran jika
diketahui jari-jari=k!
2. Tuliskan rumus luas lingkaran jika

149

2. Menentukan rumus luas
lingkaran jika diketahui
diameter lingkaran
3. Siswa mampu
menggunakan rumus luas
lingkaran untuk
menyelesaikan masalah
nyata

diketahui diameter lingkaran = d!
3. Sebuah lapangan berbentuk
lingkaran akan ditanami rumput.
Lapangan tersebut memiliki
panjang diameter 112 m sedangkan
biaya pemasangan 2000/𝑚2 .
Berapakah biaya yang dikeluarkan
untuk menutup lapangan tersebut
dengan rumput?

J. Pedoman Penilaian
No.
1
2

3

Instrumen/ Soal

Jawaban

Tuliskan rumus luas
lingkaran jika diketahui
jari-jari =k!
Tuliskan rumus
luaslingkaran jika
diketahui diameter
lingkaran = d!

Skor
5

𝜋𝑘 2
1

=𝜋(2 𝑑)2
1

= 4 𝜋(𝑑)2

Sebuah lapangan
berbentuk lingkaran akan
ditanami rumput.
Lapangan tersebut
memiliki panjang
diameter 112 m sedangkan
biaya pemasangan
2000/𝑚2 . Berapakah
biaya yang dikeluarkan
untuk menutup lapangan
tersebut dengan rumput?

Diketahui :
𝑑 = 112 𝑚
𝑟 = 56 𝑚
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) = 2000/𝑚2
Ditanya:
Seluruh biaya yang dikeluarkan...?
Jawab:
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 × 𝑏
= (𝜋𝑟 2 ) × 𝑏
22
= ( × 562 ))𝑚2 × 2000/𝑚2
7
= (9856)𝑚2 × 2000/𝑚2
= 19.712.000
Jadi, biaya yang diperlukan Rp 19.712.000,00

Jumlah skor maksimum
Mengetahui,
Kepala SMP N 16 Semarang

Semarang, .........................2015
Guru Mata Pelajaran

............................................
NIP....................................

.....................................................
NIP..............................................

5

5

5
20
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Lampiran
Bahan Ajar
Menentukan Luas Lingkaran
Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh
keliling lingkaran.
Daerah yang diarsir pada bangun disamping merupakan daerah
lingkaran.
Luas lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus umum luas lingkaran.
Berikut ini cara menemukan rumus luas lingkaran.
Perhatikan gambar berikut ini:

Jika lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang tak hingga banyaknya,
kemudian juring-juring tersebut dipotong dan disusun seperti pada gambar 6.8(ii)
maka hasilnya akan mendekati bangun persegi panjang.
Perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut
panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran yaitu (3,14 x 10 cm= 31,4
cm) dan lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran (10 cm). Jadi,
luas lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm = luas persegi panjang ( p=31,4 dan
l=10 cm)
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=pxl
= 31,4 cm x 10 cm
= 314 cm
Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari r sama
dengan luas persegi panjang dengan panjang = 𝜋𝑟 dan lebar = 𝑟, sehingga
diperoleh :
𝐿 = 𝜋𝑟 × 𝑟
𝐿 = 𝜋𝑟 2
1

1

Karena 𝑟 = 2 𝑑, maka 𝐿 = 𝜋(2 𝑑)2
1

= 𝜋(4)(𝑑)2
=

1
4

𝜋𝑑 2

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa luas lingkaran L dengan jari-jari r atau
diameter adalah
1

𝐿 = 𝜋𝑟 2 atau 𝐿 = 𝜋𝑑2
4

Menghitung Luas Lingkaran
Pada pertemuan sebelumnya telah dipelajari cara menemukan
1

rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah 𝐿 = 𝜋 × 𝑟 2 atau 𝐿 = 4 ×
𝜋 × 𝑑2.
Contoh soal:
Tentukan luas daerah yang diarsir!
Penyelesaian:
L yang diarsir = Luas persegi –

1
2

(Luas lingkaran)
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1

= (𝑠 × 𝑠) − (2 × 𝜋 × 𝑟 2 )
1

=(14 × 14) − (2 ×

22
7

× 72 )

= (196) – (77)
= 119
Contoh soal :
Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk persegi
dengan panjang sisinyaadalah 50 m. Di dalam taman itu akan dibuat sebuah
kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m. Jika di luar kolam ditanami rumput
dengan biaya Rp 7.000/𝑚2 , hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk
menanam rumput tersebut.

Penyelesaian:
Diketahui :
𝑠 = 50 𝑚
𝑑 = 28 𝑚
𝑟 = 14 𝑚
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) = 7000/𝑚2
Ditanya:
Seluruh biaya yang dikeluarkan...?
Jawab:
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 = (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚) × 𝑏
= ((𝑠 × 𝑠) − (𝜋𝑟 2 )) × 𝑏
= ((50 × 50) − (3,14 × 142 ))𝑚2 × 7000/𝑚2
= (2500 − 615,44)𝑚2 × 7000/𝑚2
= 1884,56 × 7000
= 13.191.920
Jadi, biaya yang diperlukan Rp 13.191.920,00
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Lampiran

KUIS
1. Tuliskan rumus luas lingkaran jika diketahui jari-jari=k!
2. Tuliskan rumus luas lingkaran jika diketahui diameter lingkaran = d!
3. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran akan ditanami rumput. Lapangan
tersebut memiliki panjang diameter 112 m sedangkan biaya pemasangan
2000/𝑚2. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk menutup lapangan
tersebut dengan rumput?
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Lampiran 3

Lembar Kerja Siswa (LKS 1)
Indikator
Menemukan nilai phi
Waktu : 30 menit

Kelompok A

Petunjuk : Lengkapi dan selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKS
dengan menggunakan bantuan alat peraga.
Alat
: gunting, penggaris, pensil.
Bahan : kertas, benang, lem

1) Buatlah lingkaran dengan jari-jari
a) 3,5 cm;
b) 7 cm ;
c) 14 cm ;
d) 21 cm ;
Menggunakan kertas yang sudah disediakan.
2) Setelah selesai membuat lingkarannya, kemudian tempelkan
lingkaran ke kertas karton yang sudah disediakan.
3) Ukurlah diameter masing-masing lingkaran dengan
menggunakan penggaris.(catatlah hasil pengukuran ke dalam
tabel yang tersedia)
4) Ukurlah keliling masing-masing lingkaran menggunakan
bantuan benang dengan cara menempelkan benang pada bagian
tepi lingkaran, dan kemudian panjang benang diukur
menggunakan penggaris.
(catatlah hasil pengukuran ke dalam tabel yang tersedia)
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5) Buatlah tabel seperti di bawah ini dan hasil pengukuran yang
telah kamu peroleh isikan pada tabel tersebut:
Lingakaran dengan
Jari-jari (cm)

Diameter

Keliling

(cm)

(cm)

3,5

7

22

…
…

7

...

...

...

14

...

...

...

21

...

...

...

28

...

...

...

35

...

...

...

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

Dari hasil kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan?
........................................................................................................
.
........................................................................................................
.
........................................................................................................
.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Apakah kamu mendapatkan nilai
perbandingan antara keliling
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
Kesimpulan:
perbandingan
selalu ...................
dan diameter untuk setiap lingkaran
besarnya
sama?
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝐾
........................................................................................................
Nilai di sebut .............................................................
𝐷
𝐾
........................................................................................................
Pendekatan nilai = ................ atau ..............
𝐷
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Lembar Kerja Siswa (LKS 2)

Kelompok A
Indikator
Menentukan rumus keliling lingkaran dan menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah
Waktu : 30 menit
Petunjuk : Lengkapi dan selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKS.
𝐾=⋯
1. Bagaimana menemukan rumus keliling lingkaran?
Penyelesaian:
𝐾

Berdasarkan kegiatan pada pertemuan sebelumnya di dapat 𝜋 = 𝑑 .
Sehingga, Keliling dapat diperoleh dari K=..................................,
Dengan K= .............................................,
𝜋= ................ atau ...................,
𝑑=.............................................,
Oleh karena panjang diameter= ....... × jari-jari, maka rumus diatas dapat
ditulis K=.....................................
Kesimpulan:
2. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 m. Tentukanlah:
a) Diameter lapangan,
b) Jari-jari lapangan,
Penyelesaian:
Diketahui: ......................................................................................................
Ditanya :.........................................................................................................
.........................................................................................................
Jawab : ...........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Jadi,..................................................................................................................
........................................................................................................................
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3. Sebuah ruang rapat berbentuk lingkaran yang mempunyai 1000 tempat
duduk. Masing-masing tempat duduk berjarak sama yaitu 0,22 m dan lebar
tempat duduk tersebut 0,7 m. Berapa ukuran jari-jari dan diameter ruang
rapat tersebut?

Penyelesaian :
Diketahui : ......................................................................................................
.....................................................................................................
Ditanya: ..........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
Jawab: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Jadi,....................................................................................................................
.
7

4. Sebuah bola berjari-jari 22 𝑚 menggelinding dari tembok A ke tembok B.
Ternyata bola itu menggelinding sebanyak 55 putaran. Berapa meter jarak
antara tembok A dengan tembok B? Sketsa gambarnya!
Diketahui : ......................................................................................................

......................................................................................................
Ditanya: ..........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
Jawab: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
Jadi,....................................................................................................................
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Lembar Kerja Siswa (LKS 3)
Indikator
Menentukan rumus luas lingkaran dan menggunakannya untuk

Kelompok A

menyelesaikan masalah
Waktu : 30 menit

Petunjuk : Lengkapi dan selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKS.
1. Menemukan rumus luas lingkaran menggunakan pendekatan persegi
panjang
a) Buatlah lingkaran dengan jari-jari 10 cm.
b) Bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian sama besar dan arsir
satu bagian.
c) Bagilah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar dengan cara
membuat 12 juring sama besar dengan sudut pusat 30 derajat.
d) Bagilah salah satu juring yang tidak diarsir menjadi dua sama besar.
e) Gunting lingkaran beserta 12 juring tersebut.
f) Atur potongan-potongan juring dan susun setiap juring sehingga
membentuk gambar mirip persegi panjang. Seperti pada gambar di
bawah ini.

Perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut
panjangnya = setengah keliling lingkaran yaitu (3,14 x ..... cm= ... cm),
lebarnya

= jari-jari lingkaran (10 cm).

Jadi,
luas lingkaran berjari-jari 10 cm = luas persegi panjang ( p=... cm dan l=...
cm)
=pxl
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Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari r
sama dengan luas persegi panjang dengan panjang = 𝜋𝑟 dan lebar = 𝑟,
sehingga diperoleh :
𝐿 = ⋯ … . .× … …
𝐿 = 𝜋𝑟 2
1

…

2

…
…

Karena 𝑟 = 𝑑, maka 𝐿 = 𝜋( 𝑑)2
= 𝜋(…)(𝑑)2
= ...........
Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa luas lingkaran L dengan jari-jari r atau
diameter adalah

Luas Lingkaran = ........................
Atau ...............................................

2. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan sebelah kiri dan kanan
kolam berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar di bawah ini.
Berapakan keliling dan luas kolam tersebut?

Diketahui : .......................................................................................................
.
Ditanya : ..........................................................................................................
.
Jawab : .............................................................................................................
............
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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3. Luas suatu kebun berbentuk lingkaran adalah 2.464 𝑚2 . Apakah benar
kebun tersebut memiliki diameter 10 m?
Penyelesaian:
Diketahui : ......................................................................................................
.....................................................................................................
Ditanya : .........................................................................................................
..........................................................................................................
Jawab : .............................................................................................................
.............
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Jadi, .................................................................................................................
4. Sebuah kebun berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 28 m. Di
dalam kebun tersebut dibuat 8 buah lingkaran kecil berdimeter 0,7 m untuk
ditanami pohon pisang dan sisanya akan ditanami pohon kelapa. Hitunglah
luas kebun yang ditanami pohon kelapa! Sketsa gambarnya!
Penyelesaian:
Diketahui : .......................................................................................................
......................................................................................................
Ditanya : ........................................................................................................
Jawab : .............................................................................................................
.............
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Jadi, .................................................................................................................
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Lampiran 4
KISI-KISI SOAL UJI COBA
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Mata Pelajaran
: Matematika
Sekolah
: SMP N 16 Semarang
Kelas/Semester
: VIII/2
Materi Pokok
: Lingkaran
Alokasi Waktu
: 80 menit
Kompetensi
Indikator Kemampuan
Indikator Soal
Dasar
Komunikasi Matematis
1. 1Kemampuan
1. Memformulasikan rumus
4.2. Menghitung
mengekspresikan ide-ide
untuk mencari diameter suatu
keliling dan
matematis
melalui
luas
lingkaran jika diketahui
tulisan.
lingkaran
kelilingnya.
1.2 Kemampuan
mendemonstrasikan ideide matematis secara
tulisan.
1.3 Kemampuan
menggambarkan ide-ide
matematis secara visual.

2.1. Kemampuan
menginterpretasikan
ide-ide matematis
secara tulisan
2.2. Kemampuan
mengevaluasi ide-ide
matematis secara
tulisan
3. Kemampuan dalam
menggunakan istilahistilah, notasi-notasi
matematika, dan strukturstrukturnya untuk
menyajikan ide-ide

2. Menerapkan rumus luas
lingkaran untuk
menyelesaikan masalah
nyata.
3. Menggambarkan luas daerah
yang ditanyakan serta
memberikan keterangan apa
saja yang diketahui di soal ke
dalam gambar.
4. Menuliskan rumus luas
lingkaran jika diketahui suatu
gambar lingkaran beserta
unsurnya.
5. Memberikan penilaian
terhadap suatu pernyataan
tentang lingkaran yang
diketahui di dalam soal
dengan alasan yang logis.
6. Menuliskan rumus keliling
lingkaram dengan
menggunakan simbol dan
memberikan penjelasan
tentang simbol yang
digunakan tersebut.

Bentuk No.
Soal
Butir
Uraian 1

2

3

4

5

6
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Lampiran 5
SOAL UJI COBA
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Nama
No. Absen

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran
: 80 menit
: ...........................................
: ............

Petunjuk Umum
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor absen Anda pada kolom diatas
2. Periksa dan bacalah dengan cermat sebelum Anda menjawabnya
3. Jumlah soal sebanyak 6 butir
4. Kerjakan dengan menuliskan cara (diketahui, ditanya, dijawab) dan
alasan Anda serinci mungkin pada lembar jawaban yang telah disediakan
5. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya.
Kerjakan dengan mengisi jawaban pada lembar jawab yang disediakan!
1. Zulkarnaen mengelilingi sebuah taman yang berbentuk lingkaran sebanyak
satu kali. Setelah diukur ternyata dia telah berjalan sejauh p meter untuk
mengelilingi taman tersebut. Saat ini Zulkarnaen berhenti dan beristirahat
pada suatu tempat di kawasan taman. Beberapa saat kemudian dia ingin
berjalan lurus ke seberang taman itu melalui jalan yang melewati pusat
taman (merupakan diameter lingkaran). Tentukan

panjang jalan yang

dilewati Zulkarnaen tersebut!
2. Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk
persegi dengan panjang sisinyaadalah 60 m. Di dalam taman itu akan
dibuat sebuah kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m. Jika di luar
kolam ditanami rumput dengan biaya Rp 5.000/𝑚2 . Hitunglah seluruh biaya
yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut.
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3. Sebuah kolam yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 10 m. Di
sekeliling tepi kolam terdapat jalan dengan lebar 2 m. Gambarlah situasi
tersebut dan arsir

luas jalan di tepi kolam serta cantumkan ukuran-

ukurannya!
4. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini!
Tuliskan rumus luas lingkaran dalam d(d= diameter)!

d
5. Ayah Riko ingin membeli beton yang berbentuk tabung tanpa tutup untuk
membuat sumur yang berbentuk lingkaran. Ayah Riko meminta Riko
mengukur keliling lubang pada tanah yang sudah digali tersebut
menggunakan meteran. Hasil pengukuran Riko menyatakan bahwa
keliling sumur sebesar 440 cm. Keesokan harinya Ayah dan Riko pergi ke
toko bangunan untuk membeli beton. Di toko tersebut ada banyak ukuran
diameter beton. Ayah bertanya ke Riko jika keliling sumur sebesar 440 cm,
maka berapakah diameternya? Dengan sedikit ragu Riko menjawab
diameternya 1,4 m. Pada akhirnya Ayah membeli beton yang berdiameter
1,4 m. Jika tebal beton diabaikan, maka periksa kembali jawaban Riko
benar atau salah!
6. Pak Mahmud memiliki sebuah kolam yang berjari-jari a meter. Ia ingin
menghitung keliling kolam miliknya. Tuliskan rumus untuk menghitung
keliling kolam pak Mahmud dan berilah penjelasan pada simbol yang
kamu gunakan pada rumus tersebut (nyatakan dalam a)!
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Lampiran 6
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
NO.

Soal

JAWABAN

SK
OR

1

Zulkarnaen mengelilingi

Diketahui:

sebuah taman yang berbentuk

Keliling = p meter

lingkaran sebanyak satu kali.

Ditanya:

Setelah diukur ternyata dia

Diameter lingkaran(taman) ...... ??

telah berjalan sejauh p meter

Jawab:

untuk mengelilingi taman

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋𝑑

tersebut. Saat ini Zulkarnaen

𝑝 = 𝜋𝑑

berhenti dan beristirahat pada

𝑑=𝜋

suatu tempat di kawasan
taman. Beberapa saat
kemudian dia ingin berjalan

1

1

𝑝

7

𝑑 = 𝑝 × 22

2

7

𝑑 = 22 𝑝

lurus ke seberang taman itu
melalui jalan yang melewati

Jadi, jarak yang harus ditempuh Zulkarnaen

pusat taman (merupakan

untuk sampai ke ujung lainnya adalah 22 𝑝.

7

diameter lingkaran). Tentukan

1

panjang jalan yang dilewati
Zulkarnaen tersebut!
2

Di pusat sebuah kota

Diketahui :

rencananya akan dibuat
sebuah taman berbentuk
persegi dengan panjang

𝑠 = 60 𝑚
𝑑 = 28 𝑚

sisinyaadalah 60 m. Di
dalam taman itu akan dibuat

𝑟 = 14 𝑚

sebuah kolam berbentuk

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) = 5000/𝑚2

lingkaran berdiameter 28 m.

Ditanya:

1
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Jika di luar kolam ditanami

Seluruh biaya yang dikeluarkan...?

rumput dengan biaya Rp

Jawab:

5.000/𝑚2 . Hitunglah seluruh

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 =

biaya yang harus dikeluarkan

(𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚) × 𝑏

untuk menanam rumput

= ((𝑠 × 𝑠) − (𝜋𝑟 2 )) × 𝑏

tersebut.

= ((60 × 60) − ( 7 × 142 ))𝑚2 ×

22

1

1

5000/𝑚2
= (3600 − 616)𝑚2 × 7000/𝑚2
= 2984 × 5000
= 14.920.000
Jadi, biaya yang diperlukan Rp

1
1

14.920.000,00
3

Sebuah kolam yang

Diketahui :

berbentuk lingkaran memiliki

d= 10 m

diameter 10 m. Di sekeliling

lebar jalan = 2 m

tepi kolam terdapat jalan

Ditanya:

dengan lebar 2 m.

Sketsa gambar dan keterangan..?

Gambarlah situasi tersebut

Jawab:

dan arsir luas jalan di tepi

Sketsa gambar

kolam serta cantumkan

1

3

ukuran-ukurannya!

Jadi, gambar situasinya seperti diatas.
Terdapat dua lingkaran , dengan diameter
lingkaran besar = 14 m dan diameter
lingkaran kecil = 10 m

1
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4

Perhatikan gambar lingkaran

Diketahui :

berikut ini!

d
d

1
Ditanya:

Tuliskan rumus luas

Rumus luasnya...?

lingkaran dalam d (d=

Jawab:

diameter)!

𝐿 = 𝜋𝑟 2
1

1

𝐿 = 𝜋(2 𝑑)2

2

1

𝐿 = 4 𝜋𝑑 2
Jadi, rumus luas lingkaran tersebut 𝐿 =
1
4

5

𝜋𝑑

Ayah Riko ingin membeli

Diketahui :

beton yang berbentuk tabung

Kll= 440 cm

tanpa tutup untuk membuat

Ditanya:

sumur yang berbentuk

Apakah jawaban Riko d= 1,4 m benar.... ???

lingkaran. Ayah Riko

Jawab:

meminta Riko mengukur

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟

keliling lubang pada tanah

440 = 2 .

yang sudah digali tersebut
menggunakan meteran. Hasil

440 =

1

22

44
7

7

.𝑟

.𝑟

440(7)

pengukuran Riko

𝑟=

menyatakan bahwa keliling

𝑟 = 70 𝑐𝑚

sumur sebesar 440 cm.

𝑑 = 2(70) 𝑐𝑚

44

Keesokan harinya Ayah dan

= 140 𝑐𝑚

Riko pergi ke toko bangunan

= 1,4 𝑚

untuk membeli beton. Di

Jadi, Jawaban Riko d= 1,4 m benar dengan

toko tersebut ada banyak

alasan perhitungan di atas.

ukuran diameter beton. Ayah

1

2

3

1
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bertanya ke Riko jika keliling
sumur sebesar 440 cm, maka
berapakah diameternya?
Dengan sedikit ragu Riko
menjawab diameternya 1,4
m. Pada akhirnya Ayah
membeli beton yang
berdiameter 1,4 m. Jika tebal
beton diabaikan, maka
periksa kembali jawaban
Riko benar atau salah!
6

Pak Mahmud memiliki

Diketahui :

sebuah kolam yang berjari-

r = a meter

jari a meter. Ia ingin

Ditanya:

menghitung keliling kolam

Keliling kolam..?

miliknya. Tuliskan rumus

Jawab:

untuk menghitung keliling

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟

kolam pak Mahmud dan

𝐾𝑙𝑙 = 2 . 𝜋. 𝑎

berilah penjelasan pada

Jadi, Keliling kolam tersebut adalah 2𝜋𝑎

simbol yang kamu gunakan

dengan penjelasan,

pada rumus tersebut

Kll= keliling kolam(lingkaran)

(nyatakan dalam a)!

π= phi yang nilainya 3,14 atau

1

1
1
2
22
7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚
Jumlah Skor maksimum

Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

× 100

30

KRITERIA PEDOMAN PENSKORAN UJI COBA
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TULISAN
Kemampuan dalam
Kemampuan
Sko

mengekspresikan

r

ide-ide matematis
melalui tulisan.

Kemampuan
mendemonstrasika
n ide-ide
matematis secara
tulisan.

Kemampuan
menggambarkan ideide matematis
secara visual.

Kemampuan

Kemampuan

menggunakan

menginterpreta

mengevaluasi

istilah-istilah, notasi-

sikan ide

ide-ide

notasi matematika,

matematis

matematis

dan struktur-

secara tulisan

secara tulisan

strukturnya untuk
menyajikan ide-ide

1

2

Tidak menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Tidak

Tidak dapat

Tidak dapat

matematis

rumus luas

gambar dengan baik

mendefinisikan

mengevaluasi

menggunakan notasi

(menentukan diameter

lingkaran, tetapi

tetapi tidak

rumus luas

permasalahan

matematika

lingkaran)

belum benar.

mempresentasikan

lingkaran

dengan logis

situasi soal.

sesuai dengan

Keterangan tidak

konsep

merefleksikan soal.

matematis

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Belum dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar yang benar,

rumus luas

mengevaluasi

matematis tetapi

(menentukan diameter

lingkaran hanya

tetapi gambar tidak

lingkaran dengan

permasalahan

belum menjawab
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lingkaran) tetapi tidak

sedikit dan kurang

sesuai dengan soal

benar

lengkap

tidak benar

dengan logis

permasalahan di

Keterangan gambar

sesuai dengan

dalam soal

hanya sedikit

konsep
matematis

3

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Sudah dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar, tetapi gambar

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

tidak jelas dan sulit

lingkaran tetapi

permasalahan

keliling lingkaran),

lingkaran) tetapi tidak

benar, tetapi

dimengerti.

tidak menjawab

dengan logis

sudah menjawab

mengarah pada

jawaban belum

Keterangan gambar

soal

tetapi belum

permasalahan di

mampu

dalam soal, tetapi

menyimpulkan

tidak mencantumkan

jawaban permasalahan tepat dan masih

hanya sedikit

belum runtut

apa yang diketahui,
ditanyakan, dan tidak
mencantumkan
keterangan notasi
matematis
4

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Sudah dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar yang hampir

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

sesuai dengan soal dan lingkaran dengan

permasalahan

keliling lingkaran)
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lingkaran) dengan

benar, tetapi belum

keterangannya masih

benar , tetapi

dengan logis

dengan benar, tetapi

benar dan mengarah

runtut

kurang

tidak

sesuai dengan

tidak mencantumkan

pada penyelesaian

mencantumkan

konsep

apa yang diketahui

masalah tetapi belum

apa yang

matematis tetapi

dan ditanyakan

runtut

diketahui dan

belum runtut

ditanyakan di
soal
5

Memformulasikan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar dan

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

keterangan sesuai

lingkaran dengan

permasalahan

keliling lingkaran)

lingkaran) dengan

benar, runtut, tepat

soal dengan benar dan

benar dan

dengan logis

dengan benar, tepat,

runtut, benar dan tepat

dan telah menjawab

lengkap

mencantumkan

sesuai dengan

dan dapat

permasalahan

apa yang

konsep

menyelesaikan

dengan benar

diketahu dan

matematis, sudah

permasalahan dengan

ditanyakan di

runtut, dan sudah

benar, serta sudah

soal

mampu

mencantumkan apa

menyimpulkan

yang diketahui,
ditanyakan, dan
keterangan notasi
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matematis.
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Lampiran 7
KISI-KISI SOAL
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS
Mata Pelajaran
: Matematika
Sekolah
: SMP N 16 Semarang
Kelas/Semester
: VIII/2
Materi Pokok
: Lingkaran
Alokasi Waktu : 80 menit
Kompetensi
Dasar
4.2. Menghitung
keliling dan
luas
lingkaran

Indikator Kemampuan
Komunikasi Matematis

Indikator Soal

1.1 Kemampuan
mengekspresikan ide-ide
matematis melalui
tulisan.

1. Memformulasikan rumus
untuk mencari diameter
suatu lingkaran jika
diketahui kelilingnya.

1.2 Kemampuan
mendemonstrasikan ideide matematis secara
tulisan.

2. Menerapkan rumus luas
lingkaran untuk
menyelesaikan masalah
nyata.
3. Menggambarkan luas daerah
yang ditanyakan serta
memberikan keterangan apa
saja yang diketahui di soal ke
dalam gambar.
4. Menuliskan rumus luas
lingkaran jika diketahui suatu
gambar lingkaran beserta
unsurnya.
5. Memberikan penilaian
terhadap suatu pernyataan
tentang lingkaran yang
diketahui di dalam soal
dengan alasan yang logis.
6. Menuliskan rumus keliling
lingkaram dengan
menggunakan simbol dan
memberikan penjelasan
tentang simbol yang
digunakan tersebut.

1.3 Kemampuan
menggambarkan ide-ide
matematis secara visual.

2.1.Kemampuan
menginterpretasikan ide
matematissecara tulisan
2.2 Kemampuan
mengevaluasi ide-ide
matematis secara tulisan

3. Kemampuan dalam
menggunakan istilahistilah, notasi-notasi
matematika, dan
struktur-strukturnya
untuk menyajikan ide-ide

Bentuk No.
Soal
Butir
Uraian 1

2

3

4

5

6
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Lampiran 8
SOAL
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Nama
No. Absen

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran
: 80 menit
: ...........................................
: ............

Petunjuk Umum
1. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor absen Anda pada kolom diatas
2. Periksa dan bacalah dengan cermat sebelum Anda menjawabnya
3. Jumlah soal sebanyak 6 butir
4. Kerjakan dengan menuliskan cara (diketahui, ditanya, dijawab) dan
alasan Anda serinci mungkin pada lembar jawaban yang telah disediakan
5. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya.
Kerjakan dengan mengisi jawaban pada lembar jawab yang disediakan!
1. Zulkarnaen mengelilingi sebuah taman yang berbentuk lingkaran sebanyak
satu kali. Setelah diukur ternyata dia telah berjalan sejauh p meter untuk
mengelilingi taman tersebut. Saat ini Zulkarnaen berhenti dan beristirahat
pada suatu tempat di kawasan taman. Beberapa saat kemudian dia ingin
berjalan lurus ke seberang taman itu melalui jalan yang melewati pusat
taman (merupakan diameter lingkaran). Tentukan

panjang jalan yang

dilewati Zulkarnaen tersebut!
2. Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk
persegi dengan panjang sisinyaadalah 60 m. Di dalam taman itu akan
dibuat sebuah kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m. Jika di luar
kolam ditanami rumput dengan biaya Rp 5.000/𝑚2 . Hitunglah seluruh biaya
yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut.
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3. Sebuah kolam yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 10 m. Di
sekeliling tepi kolam terdapat jalan dengan lebar 2 m. Gambarlah situasi
tersebut dan arsir

luas jalan di tepi kolam serta cantumkan ukuran-

ukurannya!
4. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini!
Tuliskan rumus luas lingkaran dalam d(d= diameter)!

d
5. Ayah Riko ingin membeli beton yang berbentuk tabung tanpa tutup untuk
membuat sumur yang berbentuk lingkaran. Ayah Riko meminta Riko
mengukur keliling lubang pada tanah yang sudah digali tersebut
menggunakan meteran. Hasil pengukuran Riko menyatakan bahwa
keliling sumur sebesar 440 cm. Keesokan harinya Ayah dan Riko pergi ke
toko bangunan untuk membeli beton. Di toko tersebut ada banyak ukuran
diameter beton. Ayah bertanya ke Riko jika keliling sumur sebesar 440 cm,
maka berapakah diameternya? Dengan sedikit ragu Riko menjawab
diameternya 1,4 m. Pada akhirnya Ayah membeli beton yang berdiameter
1,4 m. Jika tebal beton diabaikan, maka periksa kembali jawaban Riko
benar atau salah!
6. Pak Mahmud memiliki sebuah kolam yang berjari-jari a meter. Ia ingin
menghitung keliling kolam miliknya. Tuliskan rumus untuk menghitung
keliling kolam pak Mahmud dan berilah penjelasan pada simbol yang
kamu gunakan pada rumus tersebut (nyatakan dalam a)!
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Lampiran 9
LEMBAR JAWAB
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS
Nama
No. Absen

: ..................................................
: ............

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Lampiran 10
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS
NO.
1

Soal

JAWABAN

Zulkarnaen mengelilingi

Diketahui:

sebuah taman yang berbentuk

Keliling = p meter

lingkaran sebanyak satu kali.

Ditanya:

Setelah diukur ternyata dia

Diameter lingkaran(taman) ...... ??

telah berjalan sejauh p meter

Jawab:

untuk mengelilingi taman

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋𝑑

tersebut. Saat ini Zulkarnaen

𝑝 = 𝜋𝑑

berhenti dan beristirahat pada

𝑑=𝜋

suatu tempat di kawasan
taman. Beberapa saat
kemudian dia ingin berjalan

SKOR
1

1

𝑝

7

𝑑 = 𝑝 × 22

2

7

𝑑 = 22 𝑝

lurus ke seberang taman itu
melalui jalan yang melewati

Jadi, jarak yang harus ditempuh

pusat taman (merupakan

Zulkarnaen untuk sampai ke ujung lainnya

diameter lingkaran). Tentukan adalah 7 𝑝.
22

1

panjang jalan yang dilewati
Zulkarnaen tersebut!
2

Di pusat sebuah kota

Diketahui :

rencananya akan dibuat
sebuah taman berbentuk
persegi dengan panjang
sisinyaadalah 60 m. Di

𝑠 = 60 𝑚
𝑑 = 28 𝑚

dalam taman itu akan dibuat

𝑟 = 14 𝑚

sebuah kolam berbentuk

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) = 5000/𝑚2

lingkaran berdiameter 28 m.

Ditanya:

Jika di luar kolam ditanami

Seluruh biaya yang dikeluarkan...?

1
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rumput dengan biaya Rp

Jawab:

5.000/𝑚2 . Hitunglah seluruh

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 =

biaya yang harus dikeluarkan

(𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚) × 𝑏

untuk menanam rumput

= ((𝑠 × 𝑠) − (𝜋𝑟 2 )) × 𝑏

tersebut.

= ((60 × 60) − ( 7 × 142 ))𝑚2 ×

22

1

1

5000/𝑚2
= (3600 − 616)𝑚2 × 7000/𝑚2
= 2984 × 5000
= 14.920.000
Jadi, biaya yang diperlukan Rp

1
1

14.920.000,00
3

Sebuah kolam yang

Diketahui :

berbentuk lingkaran memiliki

d= 10 m

diameter 10 m. Di sekeliling

lebar jalan = 2 m

tepi kolam terdapat jalan

Ditanya:

dengan lebar 2 m.

Sketsa gambar dan keterangan..?

Gambarlah situasi tersebut

Jawab:

dan arsir luas jalan di tepi

Sketsa gambar

kolam serta cantumkan

1

3

ukuran-ukurannya!

Jadi, gambar situasinya seperti diatas.
Terdapat dua lingkaran , dengan diameter
lingkaran besar = 14 m dan diameter
lingkaran kecil = 10 m

1
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4

Perhatikan gambar lingkaran

Diketahui :

berikut ini!

d
d

1
Ditanya:

Tuliskan rumus luas

Rumus luasnya...?

lingkaran dalam d (d=

Jawab:

diameter)!

𝐿 = 𝜋𝑟 2
1

1

𝐿 = 𝜋(2 𝑑)2

2

1

𝐿 = 4 𝜋𝑑 2
Jadi, rumus luas lingkaran tersebut
1

𝐿 = 4 𝜋𝑑
5

Ayah Riko ingin membeli

Diketahui :

beton yang berbentuk tabung

Kll= 440 cm

tanpa tutup untuk membuat

Ditanya:

sumur yang berbentuk

Apakah jawaban Riko d= 1,4 m

lingkaran. Ayah Riko

benar.... ???

meminta Riko mengukur

Jawab:

keliling lubang pada tanah

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟

yang sudah digali tersebut

440 = 2 .

menggunakan meteran. Hasil
pengukuran Riko

440 =

1

22

44
7

7

.𝑟

.𝑟

𝑟=

sumur sebesar 440 cm.

𝑟 = 70 𝑐𝑚

Keesokan harinya Ayah dan

𝑑 = 2(70) 𝑐𝑚

Riko pergi ke toko bangunan

= 140 𝑐𝑚

untuk membeli beton. Di

= 1,4 𝑚

ukuran diameter beton. Ayah

3

440(7)

menyatakan bahwa keliling

toko tersebut ada banyak

1

2

44

1
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bertanya ke Riko jika keliling Jadi, Jawaban Riko d= 1,4 m benar
sumur sebesar 440 cm, maka

dengan alasan perhitungan di atas.

berapakah diameternya?
Dengan sedikit ragu Riko
menjawab diameternya 1,4
m. Pada akhirnya Ayah
membeli beton yang
berdiameter 1,4 m. Jika tebal
beton diabaikan, maka
periksa kembali jawaban
Riko benar atau salah!
6

Pak Mahmud memiliki

Diketahui :

sebuah kolam yang berjari-

r = a meter

jari a meter. Ia ingin

Ditanya:

menghitung keliling kolam

Keliling kolam..?

miliknya. Tuliskan rumus

Jawab:

untuk menghitung keliling

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟

kolam pak Mahmud dan

𝐾𝑙𝑙 = 2 . 𝜋. 𝑎

berilah penjelasan pada

Jadi, Keliling kolam tersebut adalah 2𝜋𝑎

simbol yang kamu gunakan

dengan penjelasan,

pada rumus tersebut

Kll= keliling kolam(lingkaran)

(nyatakan dalam a)!

π= phi yang nilainya 3,14 atau

1

1
1
22

2

7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚
Jumlah Skor maksimum

Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

× 100

30

KRITERIA PEDOMAN PENSKORAN UJI COBA
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS TERTULIS
Kemampuan dalam
Kemampuan
Sko

mengekspresikan

r

ide-ide matematis
melalui tulisan.

Kemampuan
mendemonstrasika
n ide-ide
matematis secara
tulisan.

Kemampuan
menggambarkan ideide matematis
secara visual.

Kemampuan

Kemampuan

menggunakan

menginterpreta

mengevaluasi

istilah-istilah, notasi-

sikan ide

ide-ide

notasi matematika,

matematis

matematis

dan struktur-

secara tulisan

secara tulisan

strukturnya untuk
menyajikan ide-ide

1

2

Tidak menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Tidak

Tidak dapat

Tidak dapat

matematis

rumus luas

gambar dengan baik

mendefinisikan

mengevaluasi

menggunakan notasi

(menentukan diameter

lingkaran, tetapi

tetapi tidak

rumus luas

permasalahan

matematika

lingkaran)

belum benar.

mempresentasikan

lingkaran

dengan logis

situasi soal.

sesuai dengan

Keterangan tidak

konsep

merefleksikan soal.

matematis

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Belum dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar yang benar,

rumus luas

mengevaluasi

matematis tetapi

(menentukan diameter

lingkaran hanya

tetapi gambar tidak

lingkaran dengan

permasalahan

belum menjawab
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lingkaran) tetapi tidak

sedikit dan kurang

sesuai dengan soal

benar

lengkap

tidak benar

dengan logis

permasalahan di

Keterangan gambar

sesuai dengan

dalam soal

hanya sedikit

konsep
matematis

3

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Sudah dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar, tetapi gambar

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

tidak jelas dan sulit

lingkaran tetapi

permasalahan

keliling lingkaran),

lingkaran) tetapi tidak

benar, tetapi

dimengerti.

tidak menjawab

dengan logis

sudah menjawab

mengarah pada

jawaban belum

Keterangan gambar

soal

tetapi belum

permasalahan di

mampu

dalam soal, tetapi

menyimpulkan

tidak mencantumkan

jawaban permasalahan tepat dan masih

hanya sedikit

belum runtut

apa yang diketahui,
ditanyakan, dan tidak
mencantumkan
keterangan notasi
matematis
4

Menuliskan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Sudah dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar yang hampir

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

sesuai dengan soal dan lingkaran dengan

permasalahan

keliling lingkaran)
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lingkaran) dengan

benar, tetapi belum

keterangannya masih

benar , tetapi

dengan logis

dengan benar, tetapi

benar dan mengarah

runtut

kurang

tidak

sesuai dengan

tidak mencantumkan

pada penyelesaian

mencantumkan

konsep

apa yang diketahui

masalah tetapi belum

apa yang

matematis tetapi

dan ditanyakan

runtut

diketahui dan

belum runtut

ditanyakan di
soal
5

Memformulasikan ide

Mendemonstrasikan Dapat membuat

Mendefinisikan

Dapat

Menggunakan notasi

matematis

rumus luas

gambar dan

rumus luas

mengevaluasi

matematis (rumus

(menentukan diameter

lingkaran dengan

keterangan sesuai

lingkaran dengan

permasalahan

keliling lingkaran)

lingkaran) dengan

benar, runtut, tepat

soal dengan benar dan

benar dan

dengan logis

dengan benar, tepat,

runtut, benar dan tepat

dan telah menjawab

lengkap

mencantumkan

sesuai dengan

dan dapat

permasalahan

apa yang

konsep

menyelesaikan

dengan benar

diketahu dan

matematis, sudah

permasalahan dengan

ditanyakan di

runtut, dan sudah

benar, serta sudah

soal

mampu

mencantumkan apa

menyimpulkan

yang diketahui,
ditanyakan, dan
keterangan notasi

181

matematis.

182

182

Lampiran 11
KISI-KISI
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Kompetensi
Dasar
4.2. Menghitung
keliling dan
luas
lingkaran

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran
: 80 menit
Indikator Kemampuan
Komunikasi Matematis

1.1 Kemampuan
mengekspresikan ide-ide
matematis melalui lisan.

1.2 Kemampuan
mendemonstrasikan ide-ide
matematis secara lisan.
1.3 Kemampuan
menggambarkan ide-ide
matematis secara visual.

2.1 Kemampuan
menginterpretasikan ide
matematis secara lisan
2.2 Kemampuan
mengevaluasi ide-ide
matematis secara lisan

3. Kemampuan dalam
menggunakan istilahistilah, notasi-notasi
matematika, dan strukturstrukturnya untuk
menyajikan ide-ide

Indikator Soal
1. Memformulasikan rumus untuk

Bentuk
Soal
Uraian

No.
Butir
1

mencari diameter suatu
lingkaran jika diketahui
kelilingnya.
2. Menerapkan rumus luas
lingkaran untuk menyelesaikan
masalah nyata.
3. Menggambarkan luas daerah
yang ditanyakan serta
memberikan keterangan apa saja
yang diketahui di soal ke dalam
gambar.
4. Menyebutkan rumus luas
lingkaran jika diketahui suatu
gambar lingkaran beserta
unsurnya.
5. Memberikan penilaian terhadap
suatu pernyataan tentang
lingkaran yang diketahui di
dalam soal dengan alasan yang
logis.
6. Menyebutkan rumus keliling
lingkaram dengan menggunakan
simbol dan memberikan
penjelasan tentang simbol yang
digunakan tersebut.

2

3

4

5

6
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Lampiran 12
SOAL
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran
: 80 menit

Petunjuk Umum
1. Jumlah soal sebanyak 6 butir
2. Jawablah pertanyaan berikut dengan lisan
3. Boleh menggunakan kertas corat-coret yang telah disediakan.
1. Jika diketahui keliling suatu lingkaran adalah K m. Maka sebutkan rumus
mencari diameter lingkaran tersebut?
2. Sebuah lapangan berebntuk lingkaran dengan jari-jari 28 m akan ditanami
rumput. Biaya pemasangan rumput tersebut Rp 2000/m2. Berapakah biaya
pemasangan rumput pada lapangan tersebut?
3. Sebuah kebun berebntuk lingkaran dengan panjang diameter 90 m akan
ditanami pohon pisang sebanyak 7 buah. Sehingga pemilik kebun menyiapkan
lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,5 m. Sisa luas tanah tersebut
akan ditanami pohon kelapa. Buatlah gambar luas daerah yang ditanami pohon
kelapa beserta cantumkan ukuran-ukurannya!
4. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini!
Sebutkan rumus luas lingkaran dalam d(d= diameter)!

d
5. Jika diketahui keliling lingkaran 314 m. Maka apakah benar lingkaran tersebut
memiliki panjang diameter 50 m ?
6. Kolam berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari a m. Sebutkan rumus
keliling kolam tersebut dalam a dan berikan keterangan!
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Lampiran 13
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATISLISAN
NO.
1

Soal

JAWABAN

Jika diketahui keliling suatu

Diketahui:

lingkaran adalah K. Maka

Keliling = k meter

sebutkan rumus mencari

Ditanya:

diameter lingkaran tersebut?

Diameter lingkaran...... ??

SKOR
1

Jawab:
1

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋𝑑
𝐾 = 𝜋𝑑
𝐾

𝑑=𝜋

2

7

𝑑 = 𝐾 × 22
𝑑=

7
22

𝐾
7

Jadi, diameter lingkaran adalah 22 𝐾.
2

Sebuah lapangan berebntuk

Diketahui :

lingkaran dengan jari-jari 28

𝑟 = 28 𝑚

m akan ditanami rumput.

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡(𝑏) =

Biaya pemasangan rumput

2000/𝑚2

tersebut Rp 2000/m2.

Ditanya:

Berapakah biaya pemasangan Seluruh biaya yang dikeluarkan...?
rumput pada lapangan

Jawab:

tersebut?

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 ×

1

1

1

1

𝑏
= ((𝜋𝑟 2 )) × 𝑏
22

= (( 7 × 282 ))𝑚2 × 2000/𝑚2
= (2464)𝑚2 × 2000/𝑚2
= 2984 × 2000
= 4.928.000

1
1
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Jadi, biaya yang diperlukan
Rp4.928.000,00
3

Sebuah kebun berebntuk

Diketahui :

lingkaran dengan panjang

Diameter lingkaran besar= 90 m

diameter 90 m akan ditanami

Diameter lingkaran kecil = 0,5 m

pohon pisang sebanyak 7

Banyak lingkaran kecil = 7 buah

buah. Sehingga pemilik

Ditanya:

kebun menyiapkan lubang

Sketsa gambar dan keterangan..?

berbentuk lingkaran dengan

Jawab:

diameter 0,5 m. Sisa luas

Sketsa gambar

tanah tersebut akan ditanami

1

3
D ling
keil=0,5

pohon kelapa. Buatlah
gambar luas daerah yang
ditanami pohon kelapa
beserta cantumkan ukuran-

4

1

ukurannya!

Jadi, gambar situasinya seperti diatas.

Perhatikan gambar lingkaran

Diketahui :

berikut ini!

d
d
Sebutkan rumus luas
lingkaran dalam d(d=
diameter)!

1
Ditanya:
Rumus luasnya...?
Jawab:
𝐿 = 𝜋𝑟 2
1

𝐿 = 𝜋(2 𝑑)2
1

𝐿 = 4 𝜋𝑑 2
Jadi, rumus luas lingkaran tersebut
1

𝐿 = 4 𝜋𝑑

2

1
2
1

186

5

Jika diketahui keliling

Diketahui :

lingkaran 314 m. Maka

Kll= 314 cm

apakah benar lingkaran

Ditanya:

tersebut memiliki panjang

Apakah d= 50 m benar.... ???

diameter 50 m ?

Jawab:

1

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋𝑑
314 = 3,14 𝑑
𝑑=

3

314
3,14

𝑑 = 100
Jadi, d=50 salah karena d= 100 m

1

yang sesungguhnya sesuai dengan
perhitungan di atas.
6

Kolam berbentuk lingkaran

Diketahui :

dengan panjang jari-jari a m.

r = a meter

Sebutkan rumus keliling

Ditanya:

kolam tersebut dalam a dan

Keliling kolam..?

berikan keterangan!

Jawab:

1

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
1

𝐾𝑙𝑙 = 2 . 𝜋. 𝑎
Jadi, Keliling kolam tersebut adalah

1

2𝜋𝑎 dengan penjelasan,
Kll= keliling kolam(lingkaran)
π= phi yang nilainya 3,14 atau

22

2

7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚
Jumlah Skor maksimum
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

× 100

30

KRITERIA PEDOMAN PENSKORAN
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN
Kemampuan
mengekspresikan
ide-ide matematis
melalui lisan.

Kemampuan
mendemonstrasi
kan ide-ide
matematis
secara lisan.

Kemampuan
menggambarkan ideide matematis
secara visual.

Kemampuan
Mengevaluasi idemenginterpretasik ide matematis
an ide matematis
secara lisan
secara lisan

1

Tidak menyebutkan
ide matematis
(menentukan
diameter lingkaran)

Mendemonstrasik
an rumus luas
lingkaran, tetapi
belum benar.

Tidak
mendefinisikan
rumus luas
lingkaran

Tidak dapat
mengevaluasi
permasalahan
dengan logis sesuai
dengan konsep
matematis

2

Menyebutkan ide
matematis
(menentukan
diameter lingkaran)
tetapi tidak benar

Mendemonstrasik
an rumus luas
lingkaran hanya
sedikit dan
kurang lengkap

Mendefinisikan
rumus luas
lingkaran dengan
tidak benar

3

Menyebutkan ide
matematis
(menentukan

Mendemonstrasik
an rumus luas
lingkaran dengan

Dapat membuat
gambar dengan baik
tetapi tidak
mempresentasikan
situasi soal.
Keterangan tidak
merefleksikan soal.
Dapat membuat
gambar yang benar,
tetapi gambar tidak
sesuai dengan soal
Keterangan gambar
hanya sedikit
Dapat membuat
gambar, tetapi gambar
tidak jelas dan sulit

Belum dapat
mengevaluasi
permasalahan
dengan logis sesuai
dengan konsep
matematis
Sudah dapat
mengevaluasi
permasalahan

Sko
r

Mendefinisikan
rumus luas
lingkaran tetapi

Kemampuan dalam
menggunakan istilahistilah, notasi-notasi
matematika, dan strukturstrukturnya untuk
menyajikan ide-ide
Tidak dapat menggunakan
notasi matematis

Menggunakan notasi
matematis (rumus keliling
lingkaran) tetapi belum
menjawab permasalahan di
dalam soal
Menggunakan notasi
matematis (rumus keliling
lingkaran), sudah menjawab
187

4

5

diameter lingkaran)
tetapi tidak mengarah
pada jawaban
permasalahan

benar, tetapi
jawaban belum
tepat dan masih
belum runtut

dimengerti.
Keterangan gambar
hanya sedikit

tidak menjawab
soal

dengan logis tetapi
belum mampu
menyimpulkan

Menyebutkan ide
matematis
(menentukan
diameter lingkaran)
dengan benar dan
mengarah pada
penyelesaian masalah
tetapi belum runtut
Memformulasikan
dan menyebutkan ide
matematis
(menentukan
diameter lingkaran)
dengan runtut, benar
dan tepat

Mendemonstrasik
an rumus luas
lingkaran dengan
benar, tetapi
belum runtut

Dapat membuat
gambar yang hampir
sesuai dengan soal dan
keterangannya masih
kurang

Mendefinisikan
rumus luas
lingkaran dengan
benar, tetapi tidak
mencantumkan apa
yang diketahui dan
ditanyakan soal.

Sudah dapat
mengevaluasi
permasalahan
dengan logis sesuai
dengan konsep
matematis tetapi
belum runtut

Mendemonstrasik
an rumus luas
lingkaran dengan
benar, runtut,
tepat dan telah
menjawab
permasalahan
dengan benar

Dapat membuat
gambar dan
keterangan sesuai
soal dengan benar dan
lengkap

Mendefinisikan
rumus luas
lingkaran dengan
benar dan
mencantumkan apa
yang diketahui dan
ditanyakan soal.

Dapat
mengevaluasi
permasalahan
dengan logis sesuai
dengan konsep
matematis,sudah
runtut, dan sudah
mampu
menyimpulkan

permasalahan di dalam soal,
tetapi tidak menyebutkan
apa yang diketahui,
ditanyakan, dan tidak
menyebutkan keterangan
notasi matematis tersebut
Menggunakan notasi
matematis (rumus keliling
lingkaran) dengan benar,
tetapi tidak menyebutkan
apa yang diketahui dan
ditanyakan.

Menggunakan notasi
matematis (rumus keliling
lingkaran) dengan benar,
tepat, dan dapat
menyelesaikan
permasalahan dengan benar,
serta sudah menyebutkan
apa yang diketahui,
ditanyakan, dan keterangan
notasi matematis.
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Lampiran 14
ANALISIS HASIL UJI COBA TES KOMUNIKASI MATEMATIS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
Bunga May Riyadi
Devyana Sallyna Putri
Visiona Aurora
Fianfigo Alrasyid Setiawan
Rizaldi Andriyanto
Adzhani Raissa Mahadita
Dilla Ayu Nuzulia
Kurnia Reny Christian
Muhammad Naufal Rizki
Latifah Nur Rohma
Manda Putri Pramudita
Wahyu Setyo Saputro
Kartika Atmanegara
Muhammad Hafizh Prakoso
Achmad Dwiki Ariya Y.W
Dhi'fan Maulana
Fiko Ramadhan
Mohammad Ilham Jumantoro
Dwi Anggraini
Nadya Anggun Puspita

1

2
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
2
3
5

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
3
5
4
5
3
4
4

5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
2
5
3
5
5
5
5
1
1
0

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
3
0
3
2
2

5
5
5
4
4
3
5
3
3
3
3
0
3
0
0
0
0
4
2
1

skor
30
30
30
28
28
27
27
27
27
26
24
21
20
19
18
18
18
18
17
17

Kelompok
Atas

Kelompok
Bawah
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Enggar Vania Paramesti
Farid Irfan Maulana
Joko Bandung
Kanina Zahra Safira
Ratryas Aufrida Astri
Hafizh Firmansyah
Mochammad Nur Ikhsan
Raditya Dwi Hardhani
Gitar Dwiki Yoga
Exel Intan Pramata Dewi

Tingkat
Kesukaran

Jumlah
Mean

3
3
3
3
3
4
3
3
3
0

5
2
5
2
4
5
5
2
2
0

4
3
3
3
4
3
3
3
3
0

1
3
1
2
1
1
1
5
4
0

2
1
2
3
2
1
1
0
0
0

1
4
2
3
1
0
0
0
0
0

16
16
16
16
15
14
13
13
12
0

106

126

119

98

88

64

601

3,533333

Skor Maksimum

4,2 3,966667 3,266667 2,933333 2,133333 20,03333

5

P

0,706667

Tingkat Kesukaran

sedang

5

5

5

5

5

0,84 0,793333 0,653333 0,586667 0,426667
mudah

mudah

sedang

sedang

sedang
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Reliabilitas

Validitas

Daya Pembeda

Mean Kelompok Atas

4,066667

Mean kelompok Bawah
Mean KA- Mean KB

4,8 4,666667 4,466667

3

4,4 3,066667

3,6 3,266667 2,066667 1,466667

1,2

1,066667

1,2

1,4

5

5

5

D

0,213333

0,24

0,28

Daya Pembeda

cukup

rₓᵧ
rₓᵧ(0,05;30)
Validitas ( rhitung > r tabel )

0,793411 0,640503
valid

sˌ²
∑ sˌ²
̜St²
n
n-1
r₁₁

1,085057 2,096552 1,343678 3,71954 3,374713 3,498851
15,1183908
48,24022989
6
5
0,823922419

Skor Maksimum

rₓᵧ(0,05;30)
Reliabilitas ( rhitung > r tabel )

cukup

valid

cukup

2,4 2,933333 1,866667
5

5

5

0,48 0,586667 0,373333
baik

baik

cukup

0,84818 0,606839 0,902843 0,737515
0,361
valid
valid
valid
valid

0,361
Reliabel
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Lampiran 15
PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Rumus
𝑟𝑥𝑦 =
Keterangan:
𝑟𝑥𝑦
N
∑𝑋
∑Y
∑ 𝑋2
∑ 𝑌2

𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√*𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2 +*𝑁 ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌)2 +

: Koefisien korelasi antara X dan Y
: Banyaknya subjek/siswa yang diteliti
: Jumlah skor tiap butir soal
: Jumlah skor total
: Jumlah kuadrat skor butir soal
: Jumlah kuadrat skor total

Kriteria:
Jika rxy > rtabel maka butir soal dikatakan valid.
No

Kode

1

(Xi)2

Soal (Xi )
2

2

2

XiY
2

2

2

1

2

3

4

5

6

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(X5)

(X6)

X1Y

X2Y

X3Y

X4Y

X5Y

X6Y

UC-01

4

2

5

5

2

0

16

4

25

25

4

0

72

36

90

90

36

0

2

UC-02

4

5

5

5

5

3

16

25

25

25

25

9

108

135

135

135

135

81

3

UC-03

5

5

5

5

5

5

25

25

25

25

25

25

150

150

150

150

150

150

4

UC-04

5

5

5

5

5

5

25

25

25

25

25

25

150

150

150

150

150

150

5

UC-05

4

2

4

5

3

0

16

4

16

25

9

0

72

36

72

90

54

0
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6

UC-06

5

5

5

2

5

5

25

25

25

4

25

25

135

135

135

54

135

135

7

UC-07

3

5

4

1

2

2

9

25

16

1

4

4

51

85

68

17

34

34

8

UC-08

3

5

4

1

2

1

9

25

16

1

4

1

48

80

64

16

32

16

9

UC-09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

UC-10

3

2

3

3

1

4

9

4

9

9

1

16

48

32

48

48

16

64

11

UC-11

4

5

5

5

5

4

16

25

25

25

25

16

112

140

140

140

140

112

12

UC-12

3

5

5

5

0

0

9

25

25

25

0

0

54

90

90

90

0

0

13

UC-13

3

2

3

4

0

0

9

4

9

16

0

0

36

24

36

48

0

0

14

UC-14

4

5

3

1

1

0

16

25

9

1

1

0

56

70

42

14

14

0

15

UC-15

3

5

3

1

2

2

9

25

9

1

4

4

48

80

48

16

32

32

16

UC-16

3

2

3

2

3

3

9

4

9

4

9

9

48

32

48

32

48

48

17

UC-17

3

5

3

3

3

3

9

25

9

9

9

9

60

100

60

60

60

60

18

UC-18

4

5

5

5

5

3

16

25

25

25

25

9

108

135

135

135

135

81

19

UC-19

4

5

4

5

5

3

16

25

16

25

25

9

104

130

104

130

130

78

20

UC-20

4

5

5

2

5

3

16

25

25

4

25

9

96

120

120

48

120

72

21

UC-21

3

5

3

1

1

0

9

25

9

1

1

0

39

65

39

13

13

0

22

UC-22

2

5

3

1

3

4

4

25

9

1

9

16

36

90

54

18

54

72

23

UC-23

3

5

3

5

3

0

9

25

9

25

9

0

57

95

57

95

57

0
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24

UC-24

4

5

5

5

5

3

16

25

25

25

25

9

108

135

135

135

135

81

25

UC-25

5

5

4

0

2

1

25

25

16

0

4

1

85

85

68

0

34

17

26

UC-26

3

2

3

5

0

0

9

4

9

25

0

0

39

26

39

65

0

0

27

UC-27

3

4

4

1

2

1

9

16

16

1

4

1

45

60

60

15

30

15

28

UC-28

4

5

5

5

5

4

16

25

25

25

25

16

112

140

140

140

140

112

29

UC-29

5

5

5

5

5

5

25

25

25

25

25

25

150

150

150

150

150

150

30

UC-30

3

5

5

5

3

0

9

25

25

25

9

0

63

105

105

105

63

0

106

126

119

98

88

64

406

590

511

428

356

238

2290

2711

2582

2199

0,79341

0,6405

0,84818

0,60684

0,90284

0,7375

Jumlah
Validitas
(rumus)

Validitas butir soal nomor 1
𝑟𝑥𝑦 =

30(2290) − (106)(601)
√*30(406) − (106)2 +*30(13439) − (601)2 +

=

4994
√(944)(41969)

=

4994
= 0,79341
6294,34

Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361
Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 1 valid
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2097 1560

Validasi Butir Soal nomor 2
𝑟𝑥𝑦 =

30(2711) − (126)(601)
√*30(590) − (126)2 +*30(13439) − (601)2 +

=

5604
√(1824)(41969)

=

5604
= 0,64050
8749,3689

=

5941
= 0,84818
7004,410

=

7072
= 0,60684
11653,83

Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361
Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 2 valid
Validasi butir soal nomor 3
30(2582) − (119)(601)

𝑟𝑥𝑦 =

√*30(511) − (119)2 +*30(13439) − (601)2 +
Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361

=

5941
√(1169)(41969)

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 3 valid
Validasi butir soal nomor 4
𝑟𝑥𝑦 =

30(2199) − (98)(601)
√*30(428) − (98)2 +*30(13439) − (601)2 +

=

7072
√(3236)(41969)

Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361
Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 4 valid
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Validasi butir soal nomor 5
𝑟𝑥𝑦 =

30(2097) − (88)(601)
√*30(356) − (88)2 +*30(13439) − (601)2 +

=

10022
√(2936)(41969)

=

10022
= 0,90284
11100,49

=

8336
= 0,7375
11302,82

Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361
Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 5 valid
Validasi butir soal nomor 6
𝑟𝑥𝑦 =

30(1560) − (64)(601)
√*30(238) − (64)2 +*30(13439) − (601)2 +

=

8336
√(3044)(41969)

Pada taraf sign 5 % dan N=30 diperoleh r tabel = 0,361
Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 6 valid
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Lampiran 16
PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Rumus :
2
 n   i 
r11  
 1 2 
t 
 n  1 

Dengan

t2 

X

 X 


2

2

N

N

Keterangan :
r11

: Reliabilitas instrumen yang dicari

n

: Banyaknya butir soal

N

: Jumlah peserta

X

: Skor tiap butir soal

i

: Nomor butir soal

 i2

: Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

 t2

: Varians total

Kiteria :
Jika Jika r11> ttabel dengan taraf sign 5 %, maka tes yang diujicobakan adalah reliabel.
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Perhitunga:
Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh:
2

Butir soal 1 : 𝜎1 =
2

Butir soal 2 : 𝜎2 =
2

Butir soal 3 : 𝜎3 =
2

Butir soal 4 : 𝜎4 =
2

Butir soal 5 : 𝜎5 =
2

Butir soal 6 : 𝜎6 =

∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2
𝑁

𝑁
(∑ 𝑋)2
𝑁

∑ 𝑋2−

𝑁
(∑ 𝑋)2
𝑁

∑ 𝑋2−

𝑁
(∑ 𝑋)2
𝑁

∑ 𝑋2−

𝑁
(∑ 𝑋)2
𝑁

∑ 𝑋2−

𝑁
(∑ 𝑋)2
𝑁

∑ 𝑋2−

𝑁

=

=

=

=

=

=

406−

11236
30

30
590−

15876
30

30
511−

14161
30

30
428−

9604
30

30
356−

7744
30

30
238−

4096
30

30

=

=

=

=

=

=

406−374,53
30
590−529,2
30

= 2,027

511−472,03
30

428−320,13
30
356−258,13
30
238−136,53
30

= 1,049

= 1,297

= 3,596

= 3,262

= 3,382

Sehingga diperoleh nilai ∑ 𝜎1 2 = 14,613
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Sedangkan,

𝜎𝑡 2 =

(∑ 𝑦)2
361201
13439 − 30
54630 − 12040,03
𝑁 =
=
= 47,322
𝑁
30
30

∑ 𝑦2 −

Jadi,
𝑟11

∑ 𝜎𝑖2
𝑛
6
14,613
=[
] [1 − 2 ] = [
] [1 −
] = 0,82
(𝑛 − 1)
(6 − 1)
𝜎𝑡
47,322

Pada taraf nyata 5% dengan N = 30 diperoleh r tabel = 0,361.Karena r11 > rtabel maka butir soal dikatakan reliabel
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Lampiran 17
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL
Rumus:
𝑇𝐾 =

𝑚𝑒𝑎𝑛
× 100%
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

Kriteria:
0% ≤ 𝑇𝐾 < 27 % soal mudah
27% ≤ 𝑇𝐾 < 72 % soal sedang
72% ≤ 𝑇𝐾 < 100 % soal sukar
Perhitungan:
No

Kode

1

Soal (Xi )
1

2

3

4

5

6

UC-01

4

2

5

5

2

0

2

UC-02

4

5

5

5

5

3

3

UC-03

5

5

5

5

5

5

4

UC-04

5

5

5

5

5

5

5

UC-05

4

2

4

5

3

0

6

UC-06

5

5

5

2

5

5

7

UC-07

3

5

4

1

2

2

8

UC-08

3

5

4

1

2

1

9

UC-09

0

0

0

0

0

0

10

UC-10

3

2

3

3

1

4

11

UC-11

4

5

5

5

5

4

12

UC-12

3

5

5

5

0

0

13

UC-13

3

2

3

4

0

0

14

UC-14

4

5

3

1

1

0

15

UC-15

3

5

3

1

2

2

16

UC-16

3

2

3

2

3

3
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17

UC-17

3

5

3

3

3

3

18

UC-18

4

5

5

5

5

3

19

UC-19

4

5

4

5

5

3

20

UC-20

4

5

5

2

5

3

21

UC-21

3

5

3

1

1

0

22

UC-22

2

5

3

1

3

4

23

UC-23

3

5

3

5

3

0

24

UC-24

4

5

5

5

5

3

25

UC-25

5

5

4

0

2

1

26

UC-26

3

2

3

5

0

0

27

UC-27

3

4

4

1

2

1

28

UC-28

4

5

5

5

5

4

29

UC-29

5

5

5

5

5

5

30

UC-30

3

5

5

5

3

0

Jumlah

106

126

119

98

88

64

Rata-rata

3,533

4,2

3,967

3,267

2,933

2,133

Tingkat Kesukaran Butir Soal 1 :

3,533

Tingkat Kesukaran Butir Soal 2 :

4,2

Tingkat Kesukaran Butir Soal 3 :

3,967

Tingkat Kesukaran Butir Soal 4 :

3,267

Tingkat Kesukaran Butir Soal 5 :

2,933

Tingkat Kesukaran Butir Soal 6 :

2,133

5

5

= 0,84

5

5

5

5

= 0,70

( sedang )
( mudah )

= 0,79

( mudah )

= 0,65

( sedang )

= 0,59

( sedang )

= 0,43

( sedang )
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Lampiran 18
PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL
Rumus:
𝐷=

𝑀𝐴 − 𝑀𝐵
𝑚𝑎𝑘𝑠

Keterangan:
D

= Daya Pembeda

MA

= Rata-rata skor kelompok atas

MB

= Rata-rata skor kelompok bawah

Maks = Skor maksimal
Kriteria :
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor)
D : 0,20 – 0,40 : cukup (satisfactory)
D : 0,40 – 0,70 : baik (good)
D : 0,70 – 1,00 : baik sekali (excellent)
D : negatif

: tidak baik

Perhitungan:
No.

N

𝑀𝐴

𝑀𝐵

𝑀𝐴 − 𝑀𝐵

1

30

4,067

3

1,067

2

30

4,8

3,6

1,2

3

30

4,667

3,267

1,4

4

30

4,467

2,067

2,4

5

30

4,4

1,467

2,933

6

30

3,067

1,2

1,867

Soal

Daya Pembeda
Indeks

Keterangan

1,067
= 0,2134
5
1,2
= 0,24
5
1,4
= 0,28
5
2,4
= 0,48
5
2,933
= 0,5867
5
1,8674
= 0,3735
5

Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
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Lampiran 19
DAFTAR SUBJEK PENELITIAN
Mata Pelajaran
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Materi
Tahun Ajar
No

Nama

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VII/ 2
: Lingkaran
: 2014/2015
Klasifikasi Kelompok

S-1

Debora Gadis Ayundya S.

Tinggi

S-2

Miftah Rokhaliana

Tinggi

S-8

Rama Putra Dewangga

Sedang

S-16

Lolita Ainul Nur Aini

Sedang

S-30

Oetniel Kevin Abiel

Rendah

S-32

Benaya Mahottama

Rendah
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Lampiran 20
LEMBAR WAWANCARA I
NAMA
KELAS
NO.ABS
PETUNJUK

No.
Soal

: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: Tulislah apa yang dikerjakan siswa pada kolom jawaban siswa.
.

Indikator
Komunikasi
Matematis

1

Siswa mampu
mengekspresikan
ide-ide matematis
melalui tulisan
maupun lisan

2

Siswa mampu
mendemonstrasikan
ide-ide matematis
secara tulisan
maupun lisan

Pertanyaan Wawancara
a. Berdasarkan soal nomor
1 informasi apa yang
anda ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut,
sekarang apa yang
ditanyakan dari soal
nomor 1?
c. Ide apa yang anda
dapatkan untuk
menyelesaikan soal
nomor 1?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor
1?
e. Apakah anda sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor
2 informasi apa yang
anda ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut,
sekarang apa yang
ditanyakan dari soal
nomor 2?
c. Ide apa yang anda miliki
untuk menyelesaikan
soal nomor 2?

Jawaban Siswa
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3

4

d. Setelah anda
mendapatkan ide, apakah
anda mengalami
kesulitan untuk
melaksanakan ide itu?
e. Jika anda mengalami
kesulitan, pada bagian
mana? Jika tidak, maka
selanjutnya apa yang
anda lakukan untuk
menyelesaikan soal?
f. Apakah anda sudah
mencoba untuk
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 3
informasi apa yang anda
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut,
sekarang apa yang
ditanyakan dari soal
Siswa mampu
nomor 3?
menggambarkan idec. Sekarang coba ibu minta
ide matematis
anda gambar situasi dari
secara visual
soal nomor 3?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor
3?
e. Apakah anda sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor
4 informasi apa yang
anda ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut,
Siswa mampu
sekarang apa yang
menginterpretasikan
ditanyakan dari soal
ide-ide matematis
nomor 4?
secara tertulis
c. Prosedur matematika/
maupun lisan
rumus apa yang dapat
anda gunakan untuk
menyelesaikan
permasalahan tersebut?
d. Adakah kesulitan untuk
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5

Siswa mampu
mengevaluasi ide-ide
matematis secara
tertulis maupun lisan

6

Siswa mampu
menggunakan
istilah-istilah, notasinotasi matematika,
dan strukturstrukturnya untuk
menyajikan ide-ide

mengerjakan soal nomor
4?
e. Apakah anda sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 5
informasi apa yang anda
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut,
sekarang apa yang
ditanyakan dari soal
nomor 5?
c. Ide apa yang anda miliki
untuk menyelesaikan soal
nomor 5?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor
5?
e. Apakah anda sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 6
informasi apa yang anda
ketahui?
b. Setelah anda kerjakan soal
nomor 6, Istilah dan notasi
matematika apa saja yang
anda dapatkan?
c. Kemudian apakah anda
dapat memberikan
keterangan dari notasi
tersebut?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor
6?
e. Apakah anda sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
Semarang, ...............2015
Observer,

(.....................................)
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Lampiran 21

Transkrip Wawancara
1. Subjek S-1
Pewawancara : Perhatikan soal nomor 5.
S-1
: iya
Pewawancara : perhatikan jawaban kamu, di sana tertulis jawaban kamu r
= 70 cm= 0,7 m. Sehingga d= 2 r= 2 (0,7) = 0,14. Apakah
jawaban kamu ini benar?
S-1
: benar
P
: yakin?
S-1
: iya
P
: coba pehatikan 2 dikalikan 0,7 sama dengan berapa?
Sekarang ibu tanya 2 dikalikan 7 berapa?
S-1
: 14
P
: berapa angka dibelakang koma?
S-1
:1
P
: sehingga hasilnya?
S-1
: 1,4.
P
: berarti jawaban kamu benar atau salah?
S-1
: salah
P
: pada jawaban kamu juga belum disertakan kesimpulan.
Untuk menjawab pertanyaan. Apakah benar?
S-1
: Iya
P
: mengapa belum menyertakan kesimpulan?
S-1
: belum karena terburu-buru.
P
: sebenarnya apakah kamu bisa mengerjakan?
S-1
: bisa
P
: bagaimana?
S-1
: jadi, kesimpulan tersebut untuk soal nomor 5
diameternya benar.
P
: oke, sudah mengerti kesalahannya dimana?
S-1
: sudah
P
: hambatan apa yang kamu hadapi ketika kamu
mengerjakan tes tertulis kemarin?
S-1
: terlalu terburu-buru
P
: kemudian, menurut kamu dari soal nomor 1 sampai
nomor 6 yang paling sulit nomor berapa?
S-1
:1
P
: kenapa?
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S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P

S-1
P

S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1
P

: Sudah mencerna kalimat di soal tersebut.
: susahnya dimana? Bisa dijelaskan?
: emmmm
: oke, sekarang ibu tanya. Untuk soal nomor 1 apa saja
yang diketahui?
: keliling = p
: yang ditanyakan?
: diameter.
: kemudian, setelah itu, kamu menentukan diameternya
bagaimana?
:diameter= keliling per phi
: kemudian kamu tinggal mengganti keliling dengan P.
Seperti itu saja. Sudah jelas?
: jelas
: berarti selam ini kamu belum pernah mengerjakan soal
yang diketahui hanya notasi seperti itu?
: belum pernah. Selalu yang diketahui angka.
: ok.
Sekarang kita beralih ke tes lisan kemarin. Apakah kamu
masih ingat pertanyaan soal nomor 5?
: lupa
: oke. Ibu ulangi soal lisan nomor 5.
Diketahui keliling lingkaran = 314. Maka apakah benar
lingkaran tersebut memiliki diameter 50 m?yang
diketahui apa?
: keliling
: kemudian, yang ditanyakan?
: apakah benar diameternya 50 m?
: jadi, dari keliling, kamu dapat menentukan diameter
tidak?
: bisa
:rumusnya bagaimana?
:keliling= phi kali d
:sehingga d sama dengan?
:d sama dengan keliling per phi
:kelilingnya berapa? Kamu gantikan ke rumusnya tersebut.
:kelilingnya sama dengan 314
:kemudian kamu pilih phinya berapa?
:3,14
:kemudian kamu hitung. Sudah tau caranya?
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S-1
P
S-1
P
S-1
P
S-1

:sudah bu
: oke, sebenarnya kamu bisa mengerjakan soal nomor 5
ini?
: bisa
: kenapa kemarin tidak bisa mengerjakan?
: karena terburu-buru
:oke, untuk lain kali tidak boleh terburu-buru mengerjakan
soalnya
: iya bu.

2. Subjek S-2
Pewawancara : Perhatikan soal nomor 1 pada saat tes tertulis. Pada
lembar jawaban di sana tertulis d= phi dikalikan p
S-2
: tidak bisa bu
P
: sebenarnya kamu bisa mengerjakan?
S-2
:bisa
P
:ok, yang diketahui apa?
S-2
:bentuk taman = lingkaran. Keliling=p m
P
:yang ditanyakan?
S-2
:panjang jalan yang dilewati = diameter.
P
:bagaimana kamu menjawabnya?
S-2
:kll = phi kali diameter. Kemudian diameter= keliling
dibagi phi.
P
:ok, disoal keliling= psehingga keliling tinggal diganti p.
S-2
: iya bu.
P
: iya. Pada soal tes tertulis kamu belum biasa
mengerjakan. mengapa?
S-2
: kurang mnecermati soal bu.
P
: menurut kamu dari soal nomor 1 sampai 6. Soal nomor
berapa yang menurut kamu paling sulit?
S-2
:5
P
: mengapa? Padahal jawaban kamu benar.
S-2
: iya kemarin masih ragu bu
P
:ok, sekarang coba kamu baca kembali soalnya. Kemudian
kamu sebutkan apa yang diketahu dan ditanyakan?
S-2
:diketahui keliling = 440 cm
Ditanyakan apakah benar diameter= 1,4 m ?
P
:kemudian langkah apa yang kamu lakukan?
S-2
: kll= phi kali d. d= kll/phi
P
: setelah kamu hitung dan diperoleh. Maka bandingkan
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S-2
P

S-2
P
S-2
P
S-2
P
S-2
P
S-2
P
S-2
P

S-2
P
3. Subjek S-8
Pewawancara
S-8
P
S-8
P
S-8
P
S-8
P
S-8
P

dengan yang ada disoal. Ok, hambatan apa yang kamu
temui untuk mengerjakan soal ini?
: belum tau caranya
: oke. Kemudian pada saat tes lisan, soal nomor 6.
Diketahui suatu kolam berbentuk lingkaran dengan jarijari a meter. Sebutkan rumus kelilingnya beserta
keterangannya?
: keliling= phi kali r kuadrat
: hayo, itu rumus apa?
: luas
: maka rumus keliling yang benar apa?
: keliling= 2 phi r
: kemudian r-nya diganti dengan apa?
:diganti a.
:sehingga?
: keliling= 2 kali phi kali a.
:a nya apa?
:a nya jari-jari
: ok, mengapa kamu masih belum bisa mengerjakan soal
nomor 6 ? apakah kamu kesulitan dalam menghafal
rumus?
: hehehe.... rumus kelilingnya sering tertukar dengan
rumus luas bu.
: iya berarti kamu harus belajar lebih giat lagi.

:berdasarkan soal nomor 1 informasi apa yang kamu
dapat?
:keliling lingkaran= p
:ide apa yang kamu dapat kan untuk mengerjaran soal
tersebut?
:keliling= phi kali d.
D= kll/phi
:kesuliatan apa yang kamu dapatkan?
:g kosen. bingung
:kenapa?
:rame
:oke, kamu sudah mencoba menyelesaikan soal tersebut
:belum
:kenapa pada saat tes tertulis pada soal nomor 6 kamu
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S-8
P
S-8
P
S-8
P
S-8
P
S-8
P

S-8

4. Subjek S-16
Pewawancara
S-16
P
S-16
P
S-16
P
S-16
P
S-16
P
S-16
P
S-16
P

bisa, tetapi pada saat tes lisan kamu tidak bisa?
:karena terburu-buru
: perhatikan soal tes tertulis nomor 4. Kamu belum dapat
menuliskan rumus dengan baik. Mengapa?
: lupa
:ok, hambatan apa yang kamu dapatkan dalam
mengerjakan soal nomor 4 tersebut?
:susah menghafal rumus bu.
: perhatikan sekarang beralih ke tes lisan. Pada saat tes
lisan, mengapa kamu tidak dapat mengerjakan soal 1?
:susah bu.
:susahnya dimana?
: lupa
: padahal pada tes tertulis kamu bisa mengerjakan dengan
baik. Apakah ada hambatan dalam menyelesaikan soal
tersebut?
: iya bu. Terburu-buru. Jadi, tidak dapat berkonsentrasi
dengan baik

:Dari hasil tes tulisan, kesulitan apa yang kamu hadapi?
: tidak ada bu
: terus perhatikan nomor 2. Nomor dua itu kenapa
menjawabnya tidak benar?
: kurang teliti bu
:ok, sekarang perhatikan nomor 5. Apakah yang
ditanyakan?
:apakah jawaban riko diameter=1,4 m benar atau salah?
: iya benar sekali. Sekarang perhatikan jawaban kamu,
apakah itu sudah menjawab apa yang ditanyakan?
:belum bu.
:seharusnya bagaimana?
: jadi, jawaban riko benar diameter = 1,4 m.
:sekarang kita beralih pada tes lisan. Nomor 2. Cara kamu
mencari jawaban pertama mencari apa?
:keliling
:kenapa kamu berfikiran seperti itu? Yang ditanami itu
pinggirnya apa dalam lapangannya?
: dalamnya bu.
: berarti kamu menggunakan rumus apa?
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S-16
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S-16
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5. Subjek S-30
Pewawancara
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P
S-30
P

S-30

: luas
:ok, untuk nomor 5 kemarin. Diketahui keliling lingkaran
314. Kemudian kamu menjawab menggunakan nilai phi
22/7. Apakah itu tidak menyulitkan kamu?
:sulit bu.
:seharusnya kamu memilih nilai phi yang berapa?
:3,14 bu.
:ok, benar. Kenapa kemarin berfikiran memakai phi=
22/7?
:iya bu, terburu-buru.
:ok, lain kali jangan terburu-buru.

:perhatikan lembar jawaban tes tertulis kamu. Mengapa
kamu tidak menjawab soal nomor 1 sama sekali?
:keterangannya kurang jelas
:kurang jelas bagaimana?
:bingung bu
:ok, sekarang di dalam soal apa yang diketahui?
:keliling= p
:sekarang, yang ditanyakan apa?
:panjang jalan yang dlewati= diameter
:sekarang bagaimana cara kamu menjawabnya?
:mmmm
:sekarang kamu masih hafal rumus keliling lingkaran?
:keliling= phi kali d.
:ok, kemudian, diameter= ?
:diameter= kll/phi
: kemudian yang diketahui di dalam soal keliling=p.
Kemudian kelilingnya diganti p.
: oooo... jadi diameter= p dibagi phi. Phinya diganti 22/7.
: iya jadinya 7/22 p.
: lho, kenapa dibalik bu?
: iya kan pembagian pecahan.
: ouh iya .
: ok, sekarang perhatikan kembali nomor 4. Kamu
dijawaban menuliskan ¼ phi d kuadrat. Itu maksudnya
bagaimana?
: itu rumus luas bu.
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: iya, maka seharusnya bagaimana kamu menuliskannya?
: luas sama dengan ¼ phi d kuadrat
: kemudian, soal nomor 5. Perhatikan. Disini kamu
menuliskan keliling/ diameter. Seharusnya kamu
menggunakan rumus apa?
: keliling/ phi. Kan itu mencari diameter.
: iya bener. Mengapa kamu kemarin belum bisa
mengerjakan? kesulitannya dimana?
:tidak ada bu.
:terus mengapa kamu tidak bisa?
:iyakurang mencermati soal bu.
:oke, selanjutnya pada soal nomor 6. Kamu belum
menuliskan keterangan notasinya, mengapa?
: waktunya sudah habis bu.
:ok, dari soal nomor 1 sampai 6. Soal nomor berapa yang
kamu rasa tidak bisa?
: nomor 1 bu.
:ok, tadi sudah dibahas. Kalau ada soal seperti itu lagi,
apakah kamu bisa mengerjakan?
: iya bisa bu
:ok. Sekarang ganti ke tes lisan. Pada saat tes lisan untuk
nomor 1, mengapa kamu tidak mencoba untuk menjawab
lagi? Kenapa langsung menjawab pas.
: iya bu, sayang gerogi.
: sebenarnya sulit tidak menghafal rumus?
: sedikit bu.
: Sekarang soal nomor 5. Kamu tahu apa yang dikatahui?
: keliling dan diameter, bu
: kemudian yang ditanyakan?
: Benar atau salah diameternya ketika diketahui
kelilingnya 314?
: benar sekali. Sekarang yang kamu lakukan apa untuk
menjawab pertanyaan tersebut?
: tidak tau.
: pertama, kamu masih ingat bagaimana rumus keliling
lingkaran?
: phi kali d.
: sehingga untuk mencari d bagaimana?
: keliling dibagi phi.
: tinggal kamu hitung kemudian hasilnya kamu
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S-30
6. Subjek S-32
Pewawancara

S-32
P
S-32
P
S-32
P
S-32
P
S-32
P
S-32
P

bandingkan dengan diameter yang sudah diketahui
apakah benar atau salah. Bagaimana? Sudah jelas?
: iya bu. Saya bingung kemarin bu.
: ok, pada saat tes lisan nomor 6. Mengapa belum bisa
mengerjakan?
:iya bu.
:rumus keliling yang ada hubungannya dengan jari-jari
apa?
:kalau itu saya tidak tau bu.
:sekarang, rumus keliling apa yang kamu tau?
:phi kali diameter
:sekarang diameter itu berapa kalinya jari-jari?
:2 kalinya bu.
:jadi, rumusnya bisa ditulis?
:2 kali phi kali jari jari
:kemudian jari-jarinya diganti apa?
:diganti a. Sehingga 2 kali phi kali a.
:sebenarnya kamu sudah jelas dengan materi ini?
:sudah bu.

: perhatikan jawaban kamu tes tertulis soal nomor 1. Di
jawaban kenapa menuliskan d= ¼ phi d kuadrat. Itu
rumus apa?
: luas
: sedngkan yang ditanyakan?
: diameter
: sehingga rumus keliling yang ada kaitannya dengan
diameter adalah?
: kll= phi kali d.
: sehingga diameternya?
: diameter= kll/phi
: kemudian, kelilingnya diganti dengan apa?
:dengan p
: iya benar. Hambatan apa yang anda temui dalam soal
nomor 1.?
: sering lupa bu.
: ok, sekarang untuk nomor 4. Pada jawaban kamu,
diameter = ¼ phi kali d kuadrat. Pada soal yang
ditanyakan apa?
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:diameter.
:coba dibaca lagi
:eh, luas.
: jadi, seharusnya bagaimana?
: luas= ¼ phi d kuadrat
: mengapa menuliskannya d?
: karena kurang jeli membaca bu.
: selanjutnya nomor 5. Kamu langsung menuliskan d=
7/22 kali 440? Rumusnya dari mana?
: emmmm
:ok, tadi rumus keliling lingkaran apa?
:kll= phi kali d.
:sehingga diameternya apa?
:d= kll/phi
:mengapa kemarin tidak menuliskan dengan lengkap?
:hehehe buru-buru bu.
:sekarang kamu perhatikan soal nomor 6. Mengapa belum
dijawab?
:waktunya habis bu.
:ok, sebenarnya bisa?
:bisa bu.
:bagaimana?
:tinggalditulis rumus keliling lingkaran yaitu 2 kali phi
kali r. Kemudian r nya diganti dengan a.
:ok, benar sekali. Sekarang dari soal nomor 1 sampai 6
menurut kamu yang paling kamu tidak bisa nomor
berapa?
: nomor 2 sama nomor 6 bu
:mengapa nomor 2 tidak bisa? Coba sekarang apa yang
diketahui?
:sebuah taman berbentuk persegi. Terdapat kolam
didalamnya.
:yang ditanyakan?
:biaya rumput
: kemudian yang ditanami rumput yang mana?
:di luar kolam bu.
: jadi,untuk mencari biaya tersebut, langkah pertama
ngapain dulu?
: mencari luas bu.
: dengan cara?
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: mencari luas persegii kemudian dikurangi dengan luas
lingkaran.
:ok, benar kemudian diapakan?
:dikalikan biayanya.
: iya bener sekali. Kamu belum bisa membendakan soal
yang menggunakan rumus keliling dan luas?
: belum bu. Susah bahasanya
: ok, sekarang. Perhatikan tes lisan kemarin. Menurut
kamu soal nomor berapa yang tidak bisa kamu kerjakan?
: bisa semua bu
: tidak ada kesulitan?
: tidak bu.
: mengapa pada tes lisan kamu bisa trus pada tes tertulis
tidak bisa?
: karena pada saat tes lisan lebih tenang bu.
: oke, sekarang perhatikan nomor 5. Mengapa kamu
kemarin kebingungan menggunakan rumus apa saat tes
lisan?
: iya bu, saya lupa rumus keliling lingkaran.
:ok, sebenarnya kamu bisa?
: bisa bu.
: ada kesulitan untuk nomor 5?
: iya itu bu, saya sering tidak cermat mendengarkan dan
sering lupa rumus.
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Lampiran 22
Nilai Tes Awal
Kelas VIII- G
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
32

Nama
Debora gadis ayundya sandityas
Miftah rokhaliana
Putri azzahra F.
Lydia rossa marwita
Krisda sendy kuswandi
Rizki Faqhurrudin Arrozy
Widya Anggraini
Rama Putra Dewangga
Tamariska Liviana Lumbantobing
Yulika pramesti ningrum
Dian noor sekhah
Irdian laksamana geonanda S.
Ridho maulana Zulfikar
Alifia putri octafiary
Taufik aji pamungkas
Lolita ainul nur aini
Francies seva gentaarinda
Yahya Eri Hindarto
Alysia diwaritama
Noval Kristian nugroho
Adelita luki fania
Mario dendi saputro
Puja yashenia
Baghas siwi wicaksono
Fariza annisa salsabila
Yoga arya putra mahendra
Muhammad Luqman Hakim
Cikal lestiania pramesti
Fachrezi bayu purnama
Otniel kevin abiel
M. Naufal Endraputra
Benaya mahottama sasalancana

Nilai
86,67
76,67
73,33
73,33
73,33
73,33
73,33
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
63,33
63,33
63,33
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
56,67
56,67
56,67
56,67
53,33
46,67
36,67
36,67
33,33
Mengetahui,

Kelompok
Atas
Atas
Atas
Atas
Atas
Atas
Atas
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
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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
32

Nilai Tes
Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis Kelas VIII- G
Nilai
Kelompok
Nama
Atas
Debora gadis ayundya sandityas
93,33
Atas
Dian noor sekhah
83,33
Atas
Ridho maulana Zulfikar
83,33
Atas
Taufik aji pamungkas
83,33
Atas
Widya Anggraini
83,33
Atas
Lydia rossa marwita
80,00
Atas
Alysia diwaritama
76,67
Atas
Krisda sendy kuswandi
76,67
Atas
Miftah rokhaliana
76,67
Atas
Rizki Faqhurrudin Arrozy
76,67
Atas
Yulika pramesti ningrum
76,67
Atas
Alifia putri octafiary
73,33
Atas
Francies seva gentaarinda
73,33
Atas
Irdian laksamana geonanda S.
73,33
Sedang
Rama Putra Dewangga
70,00
Sedang
Adelita luki fania
66,67
Sedang
Lolita ainul nur aini
66,67
Sedang
Tamariska Liviana Lumbantobing
66,67
Sedang
Fariza annisa salsabila
63,33
Sedang
Mario dendi saputro
63,33
Sedang
Puja yashenia
63,33
Sedang
Baghas siwi wicaksono
60,00
Sedang
Cikal lestiania pramesti
60,00
Sedang
Muhammad Luqman Hakim
60,00
Sedang
Noval Kristian nugroho
60,00
Sedang
Yahya Eri Hindarto
60,00
Rendah
Yoga arya putra mahendra
50,00
Rendah
Otniel kevin abiel
50,00
Rendah
Fachrezi bayu purnama
46,67
Rendah
Benaya mahottama sasalancana
46,67
Rendah
M. Naufal Endraputra
43,33
Rendah
Putri azzahra F.
0,00
Mengetahui,
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Lampiran 23
Jawaban Tes Tertulis Subjek Penelitian
Jawaban Subjek S-1

220

221

Jawaban Subjek S-2

222

223

Jawaban Subjek S-8

224

225

Jawaban Subjek S-16

226

227

Jawaban Subjek S-30

228

229

Jawaban Subjek S-32

230

231

Lampiran 24
Transkrip Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan
1. Subjek S-1
Nomor
Soal
1.
Jawab :

Jawaban Lisan Siswa

Skor
4

𝐾

𝑑=𝜋
2.

Jawab :
𝐿 = 𝜋𝑟 2
=

3.

22
7

4

× 28 × 28

= 88 × 28
= 2.464
Biaya = 2464 × 2000
= 4.928.000
Jawab :
Sketsa gambar

4

1

4.

Jawab : 𝐿 = 4 𝜋𝑑 2

4

5.

Jawab :

1

𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
6.

Diketahui : r= a

5

Ditanya : keliling dalam a?
Jawab :
𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
𝐾𝑙𝑙 = 2 . 𝜋. 𝑎
π= phi yang nilainya 3,14 atau

22
7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚
Jumlah Skor

22
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2. Subjek S-2
Nomor
Soal
1.
Jawab :
𝐾 = 𝜋×𝑑

Jawaban Lisan Siswa

Skor
4

𝐾

𝑑=𝜋
2.

Ditanya : Biaya...?
Jawab :
𝐿 = 𝜋𝑟 2
=

3.

22
7

5

× 28 × 28

= 88 × 28
= 2.464
Biaya = 2464 × 2000
= 4.928.000
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 4.928.000
Jawab :
Sketsa gambar

4

4.

Daerah yang diarsir adalah pohon kelapa.
1
Jawab : 𝐿 = 4 𝜋𝑑2

4

5.

Jawab :

3

𝑘𝑙𝑙 = 𝜋 × 𝑑
314 =
𝑑=
6.

22
7

22
7

×𝑑

: 314

Jawab :

2

𝐾𝑙𝑙 = 2 . 𝜋. 𝑎2
π= phi yang nilainya 3,14 atau

22
7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
Jumlah Skor

22
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3. Subjek S-8
Nomor
Soal
1.
Jawab :
𝐾=
2.

4.
5.

7

Skor
1

×𝜋

Jawab :
𝐿 = 𝜋𝑟 2
=

3.

22

Jawaban Lisan Siswa

22
7

3

× 28 × 28

= 88 × 28
= 2.464
Biaya = 2464 × 2000
= 3.928.000
Jawab :
Sketsa

3
gambar

2
5

Jawab : 𝐿 = 4 × 𝜋 × 𝑑
Diketahui : kll=314
Ditanya : d=50 benar atau salah?
Jawab :
𝑘𝑙𝑙 = 𝜋 × 𝑑
= 3,14 × 50
= 157
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑑 = 50 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ. 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 = 50 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 157.

6.

Jawab :

5

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋 × 𝑑
𝐾𝑙𝑙 = 2 × 𝜋 × 𝑎
π= phi yang nilainya 3,14 atau

22
7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
Jumlah Skor

19
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4. Subjek S-16
Nomor
Soal
1.
Jawab :

Jawaban Lisan Siswa

Skor
4

7

𝑑 = 22 × 𝐾
2.

3.

Jawab :
Biaya = 4.928.000
Cara memperolehnya pertama mencari keliling.
Kemudian hasilnya dikalikan biaya.
(pada kertas coretan S-16 menghitung luas, bukan keliling)
Jawab :
Sketsa gambar

1

3

4

4.

Jawab : 𝐿 = 4 𝜋𝑑 2

4

5.

Jawab :

4

𝑑=

314
𝜋
7

= 314 × 22
= 14,1
Jadi, d=50 salah. Yang benar d=14,1
6.

Jawab :

2

𝐾𝑙𝑙 = 𝜋 × 𝑎
π= phi yang nilainya 3,14 atau

22
7

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
Jumlah Skor

21
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5. Subjek S-30
Nomor
Jawaban Lisan Siswa
Soal
1.
Jawab :
𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 = 𝐾
(S-30 mengatakan tidak dapat mengerjakan nomor 1)
2.
Jawab :
𝐿 = 𝜋𝑟 2
=

3.

22
7

Skor
1

3

× 28 × 28

= 88 × 28
= 2.464
Biaya = 2464 × 2000
= 2.928.000
Jawab :
Sketsa gambar

1

4

4.

Jawab : 𝐿 = 4 𝜋𝑑 2

4

5.

Diketahui : 𝐾𝑙𝑙 = 314 𝑚

1

Jawab :
𝐾𝑙𝑙 = 314 𝑚
6.

Diketahui : r= a

1

Ditanya : keliling dalam a?
Jawab:
(S-30 tidak menjawab)
Jumlah Skor

14
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6. Subjek S-32
Nomor Soal
1.
Diketahui : Kll= K
Ditanya : d...?
Jawab :

Jawaban Lisan Siswa

Skor
4

𝐾

𝑑=𝜋
2.

Jawab :
Menggunakan keliling lingkaran
𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
=

22
7

1

× 2 × 28

= 176

3.

4.

Biaya = 176 × 2000
= 352.000
Jawab :
Sketsa gambar

3

Jawab : 𝐿 = 𝜋𝑟 2

1

1

𝑑 = 4 𝜋𝑑
5.

Diketahui : kll= 314

1

Ditanya : d=50 benar atau salah ?
Jawab :
𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟
= 2 × 3,14 × 50 => 314
Jadi, benar d=50
6.

Diketahui : r= a

5

Ditanya : keliling dalam a?
Jawab :
𝐾𝑙𝑙 = 2𝜋𝑟 => 𝐾 = 2 . 𝜋. 𝑎
K= keliling lingkaran , π= phi yang nilainya 3,14 atau

22
7

,

𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
Jumlah Skor

15
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Lampiran 25
Lembar Pengamatan Kemampuan Guru
Dalam Pengelolaan Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan
Pendekatan Scientific
No
.
I
II

III

Aspek yang diamati
Persiapan
1. Membagi siswa ke dalam
kelompok
Pelaksanaan
1. Pendahuluan
a. Menginformasikan
tujuan pembelajaran
b. Memotivasi siswa
c. Mengaitkan
pengetahuan awal
siswa
2. Inti
a. Menjelaskan materi
yang berhubungan
dengan tugas yang
akan diselesaikan
dalam kelompok
b. Memotivasi siswa
untuk bertanya
c. Melaksanakan tahap
mengamati, menanya,
mencoba, menalar,
dan
mengkomunikasikan
Aktivitas Kelompok
1. Membimbing
keterampilan
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
menggambarkan,
menginterpretasikan, dan
mengevaluasi ide-ide
matematis siswa dalam
diskusi kelompok
2. Mengawasi diskusi
setiap kelompok secara
bergiliran

Rata-rata Penilaian
Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3
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3. Mendorong siswa untuk
bertanya dan
mengevaluasi ide
matematis teman
sekelompok
4. Memberi bantuan kepada
kelompok yang
mengalami kesulitan
untuk menemukan cara
untuk menyelesaikan
soal
5. Memandu proses
bertamu siswa dari satu
kelompok ke kelompok
lain dan menjelaskan
hasil diskusi
kelompoknya
6. Memandu menerima
tamu dan menjelaskan
hasil diskusi kelompok
7. Mengamati aktivitas
presentasi kelompok
IV Penutup
1. Membimbing siswa
membuat kesimpulan
dalam bentuk istilah,
notasi, atau struktur
matematis
2. Mengajukan pertanyaan
sebagai umpan balik
V
Pengelolaan waktu
VI Teknik bertanya
VII Pengamatan suasana kelas
1. Siswa antusias
2. Guru antusias
Rata-rata
Keterangan nialai:
1= tidak baik
2= kurang baik

3= cukup baik

4= baik

Pengamat

...................................
...................................
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Lampiran 26
Lembar Pengamatan Kemampuan Guru
Dalam Pengelolaan Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan
Pendekatan Scientific
No
.

Aspek yang diamati

Persiapan
1. Membagi siswa ke dalam
kelompok
II
Pelaksanaan
1. Pendahuluan
a. Menginformasikan
tujuan pembelajaran
b. Memotivasi siswa
c. Mengaitkan
pengetahuan awal
siswa
2. Inti
a. Menjelaskan materi
yang berhubungan
dengan tugas yang
akan diselesaikan
dalam kelompok
b. Memotivasi siswa
untuk bertanya
c. Melaksanakan tahap
mengamati, menanya,
mencoba, menalar,
dan
mengkomunikasikan
III Aktivitas Kelompok
1. Membimbing
keterampilan
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
menggambarkan,
menginterpretasikan, dan
mengevaluasi ide-ide
matematis siswa dalam
diskusi kelompok
2. Mengawasi diskusi
setiap kelompok secara
bergiliran
3. Mendorong siswa untuk

Rata-rata Penilaian
Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3

I

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4
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bertanya dan
mengevaluasi ide
matematis teman
sekelompok
4. Memberi bantuan kepada
kelompok yang
mengalami kesulitan
untuk menemukan cara
untuk menyelesaikan
soal
5. Memandu proses
bertamu siswa dari satu
kelompok ke kelompok
lain dan menjelaskan
hasil diskusi
kelompoknya
6. Memandu menerima
tamu dan menjelaskan
hasil diskusi kelompok
Mengamati aktivitas
presentasi kelompok
IV Penutup
1. Membimbing siswa
membuat kesimpulan
dalam bentuk istilah,
notasi, atau struktur
matematis
2. Mengajukan pertanyaan
sebagai umpan balik
V
Pengelolaan waktu
VI Teknik bertanya
VII Pengamatan suasana kelas
1. Siswa antusias
2. Guru antusias
Rata-rata
Keterangan nialai:
1= tidak baik
2= kurang baik

4

4

4

3

4

3

3

4

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

3
4

4
4

4
4

4
4

4
4

3
4

3,7

3,75

3,8

3= cukup baik
Pengamat

4= baik

241
Lampiran 27
Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan Scientific
Kelas
: VIII G
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
kelompok
Keaktifan dalam
6
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
diskusi
Keaktifan bertanya
8
dan menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang
11 di dapat dalam
pembelajaran
Respon terhadap
12
pendapat siswa
Rata-rata
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
..............................................
................................................
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan Scientific
Nama Siswa
:
No. Subjek
:
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
kelompok
Keaktifan dalam
6
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
diskusi
Keaktifan bertanya
8
dan menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang
11 di dapat dalam
pembelajaran
Respon terhadap
12
pendapat siswa
Rata-rata
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
..............................................
................................................
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Lampiran 28
Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Kelas : VIII G
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
3
4
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
3
3
4
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
3
3
3
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
4
3
3
kelompok
Keaktifan dalam
6
3
4
4
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
3
4
4
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
3
4
4
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
4
3
4
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
4
3
4
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
3
4
4
pembelajaran
Respon terhadap
12
3
4
4
pendapat siswa
Rata-rata
3,33
3,5
3,83
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
: Debora
No. Subjek
: S-1
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
4
4
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
4
4
4
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
4
4
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
4
4
4
kelompok
Keaktifan dalam
6
4
4
4
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
4
4
4
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
3
4
4
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
4
3
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
4
4
4
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
4
3
3
pembelajaran
Respon terhadap
12
3
3
3
pendapat siswa
Rata-rata
3,75
3,75
3,75
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
:Miftah Rokaliana
No. Subjek
:S-2
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
3
3
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
4
4
3
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
4
4
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
3
3
4
kelompok
Keaktifan dalam
6
3
3
4
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
3
4
4
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
3
4
3
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
3
4
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
3
4
3
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
3
4
3
pembelajaran
Respon terhadap
12
3
3
3
pendapat siswa
Rata-rata
3,25
3,4
3,4
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
: Rama Putra D.
No. Subjek
:S-8
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
3
3
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
3
3
4
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
3
3
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
3
3
3
kelompok
Keaktifan dalam
6
3
3
3
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
2
4
3
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
4
4
4
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
2
3
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
3
3
3
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
2
3
3
pembelajaran
Respon terhadap
12
3
3
3
pendapat siswa
Rata-rata
2,83
3,25
3,33
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
:Lolita Ainul N.A
No. Subjek
:S-16
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
4
3
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
3
4
4
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
3
4
4
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
4
4
3
kelompok
Keaktifan dalam
6
4
3
3
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
4
3
3
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
1
1
2
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
2
3
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
3
3
3
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
3
3
3
pembelajaran
Respon terhadap
12
3
3
2
pendapat siswa
Rata-rata
3,08
3,25
3,08
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
:Otniel Kevin
No. Subjek
:S-30
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
4
4
4
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
4
4
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
4
3
3
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
3
3
3
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
3
3
3
kelompok
Keaktifan dalam
6
4
3
3
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
4
4
3
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
4
4
4
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
4
3
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
4
3
3
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
3
2
3
pembelajaran
Respon terhadap
12
4
4
4
pendapat siswa
Rata-rata
3,67
3,33
3,33
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat

249

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Dalam Pembelajaran Model Two Stay Two Stray dengan Pendekatan
Scientific
Nama Siswa
: Benaya Mahottama
No. Subjek
: S-32
Rata-rata Penilaian
No.
Aspek yang diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
Kehadiran saat proses
1
3
3
3
belajar mengajar
Kelengkapan alat dan
2
3
3
3
sumber belajar
Memperhatikan dan
3
mendengarkan
4
3
4
penjelasan guru
Mengerjakan soal
mengekspresikan,
mendemonstrasikan,
4
2
2
3
menginterpretasikan,
mengevaluasi ide –ide
matematis
Kerjasama dalam
5
2
3
2
kelompok
Keaktifan dalam
6
2
2
2
mencari jawaban
Keaktifan dalam
7
2
2
3
diskusi
Keaktifan bertanya dan
8
2
2
2
menjawab
Bertamu ke kelompok
lain dan menjelaskan
9
hasil yang di
2
3
3
dapatkannya ke
kelompok asal
Memberikan
penjelasan kepada
10
2
3
2
tamu yang datang ke
kelompoknya
Menulis materi yang di
11 dapat dalam
2
2
2
pembelajaran
Respon terhadap
12
2
2
2
pendapat siswa
Rata-rata
2,33
2,5
2,6
Keterangan skala penilaian :
1= tidak baik
2= kurang baik
3= cukup baik
4= baik
Pengamat
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Lampiran 29
LEMBAR VALIDASI SILABUS
Mata Pelajaran

: Matematika

Sekolah

: SMP N 16 Semarang

Kelas/Semester

: VIII/2

Materi Pokok

: Lingkaran

Alokasi Waktu

: 6 x 40 menit (3 pertemuan)

PETUNJUK:
1. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada pedoman penilaian lembar validasi silabus (terlampir)
2. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan dimohon langsung dituliskan
pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang
telah disediakan.
No.
1

Aspek yang dinilai

Nilai
1

2

3

Identitas
Satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan

√

semester telah sesuai dengan kurikulum KTSP.
2

Standar Kompetensi
Standar kompetensi sesuai dengan standar isi.

3

√

Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar yang dikembangkan merupakan

√

kemampuan yang harus dikuasai siswa.
4

Materi
Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan

√

dicapai
5

4

Indikator
Indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin
dicapai

√
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6

Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran mengarah pada tercapainya

√

indikator yang telah dibuat
7

Media pembelajaran
Media yang digunakan membantu tercapainya tujuan

√

pembelajaran
8

Sumber Belajar
Sumber belajar yang digunakan bervariasi. Tidak

√

hanya menggunakan satu sumber buku.
9

Alokasi waktu

√

Alokasi waktu cukup dan tidak berlebihan.
10

Bahasa
Bahasa yang digunakan jelas, padat, tidak

√

menimbulkan penafsiran yang ganda
32

Jumlah
n = total jumlah / 10
Kriteria :
Skor
1,00 < n ≤ 1,75

Nilai
Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan
banyak konsultasi

1,75 < n ≤ 2,50

Cukup

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

2,50 < n ≤ 3,25

Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

3,25 < n ≤ 4,00

Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√) pada
kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Silabus Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup, tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi

Semarang, 16 Januari 2015
Validator,
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LEMBAR VALIDASI SILABUS
Mata Pelajaran

: Matematika

Sekolah

: SMP N 16 Semarang

Kelas/Semester

: VIII/2

Materi Pokok

: Lingkaran

Alokasi Waktu

: 6 x 40 menit (3 pertemuan)

PETUNJUK:
1. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada pedoman penilaian lembar validasi silabus (terlampir)
2. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan dimohon langsung dituliskan
pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang
telah disediakan.
No.
1

Aspek yang dinilai

Nilai
1

2

3

4

Identitas
Satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan

√

semester telah sesuai dengan kurikulum KTSP.
2

Standar Kompetensi

√

Standar kompetensi sesuai dengan standar isi.
3

Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar yang dikembangkan merupakan

√

kemampuan yang harus dikuasai siswa.
4

Materi
Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan

√

dicapai
5

Indikator
Indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin
dicapai

√
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6

Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran mengarah pada tercapainya

√

indikator yang telah dibuat
7

Media pembelajaran
Media yang digunakan membantu tercapainya tujuan

√

pembelajaran
8

Sumber Belajar
Sumber belajar yang digunakan bervariasi. Tidak

√

hanya menggunakan satu sumber buku.
9

Alokasi waktu

√

Alokasi waktu cukup dan tidak berlebihan.
10

Bahasa
Bahasa yang digunakan jelas, padat, tidak

√

menimbulkan penafsiran yang ganda
36

Jumlah
n = total jumlah / 10
Kriteria :
Skor
1,00 < n ≤ 1,75

Nilai
Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan
banyak konsultasi

1,75 < n ≤ 2,50

Cukup

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

2,50 < n ≤ 3,25

Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

3,25 < n ≤ 4,00

Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√) pada
kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Silabus Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup, tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi
Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi

√

Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi

Semarang, 20 Januari 2015
Validator,
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PEDOMAN PENILAIAN
LEMBAR VALIDASI SILABUS
1. Identitas
Satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan semester telah sesuai dengan
kurikulum KTSP.
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat identitas yang tertulis di dalam silabus
2
Terdapat identitas tetapi tidak sesuai dengan kurikulum KTSP
3
Terdapat identitas sesuai dengan kurikulum KTSP tetapi kurang lengkap
4
Identitas dituliskan lengkap dan sesuai dengan kurikulum KTSP
2. Standar Kompetensi
Standar kompetensi sesuai dengan standar isi.
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat standar kompetensi yang tertulis di dalam silabus
2
Terdapat standar kompetensi tetapi tidak sesuai dengan standar isi
3
Terdapat standar kompetensi sesuai dengan standar isi tetapi kurang lengkap
4
Standar kompetensi dituliskan lengkap dan sesuai dengan standar isi
3. Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar yang dikembangkan merupakan kemampuan yang harus
dikuasai siswa.
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat kompetensi dasar yang tertulis di dalam silabus
2
Terdapat kompetensi dasar tetapi tidak merupakan kemampuan yang harus
dikuasai siswa
3
Terdapat kompetensi dasar sesuai dengan kemampuan yang harus dikuasai
siswa tetapi kurang lengkap
4
Kompetensi dasar dituliskan lengkap dan sesuai dengan kemampuan yang
harus dikuasai siswa
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4. Materi
Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat materi yang akan diajarkan
2
Cakupan materi yang dituliskan tidak sesuai dengan kompetensi yang dicapai
3
Cakupan materi kurang sesuai dengan kompetensi yang dicapai
4
Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.
5. Indikator
Indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat indikator di dalam silabus
2
Indikator tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai
3
Indikator kurang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
4
Indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai
6. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran mengarah pada tercapainya indikator yang telah dibuat
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat kegiatan pembelajaran
2
Kegiatan pembelajaran tidak mengarah pada tercapainya indikator yang telah
dibuat
3
Kegiatan pembelajaran kurang mengarah pada tercapainya indikator yang
telah dibuat
4
Kegiatan pembelajaran mengarah pada tercapainya indikator yang telah
dibuat
7. Media pembelajaran
Media yang digunakan membantu tercapainya tujuan pembelajaran
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat media pembelajaran
2
Media pembelajaran tidak membantu tercapainya tujuan pembelajaran
3
Media pembelajaran membantu tercapainya tujuan pembelajaran tetapi haya
sedikit
4
Media pembelajaran membantu tercapainya tujuan pembelajaran sepenuhnya
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8. Sumber Belajar
Sumber belajar yang digunakan bervariasi. Tidak hanya menggunakan satu
sumber buku.
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat sumber belajar yang digunakan
2
Terdapat sumber belajar yang digunakan tetapitidak sesuai dengan materi
3
Terdapat sumber belajar yag sesuai akan tetapi hanya satu
4
Sumber belajar sesuai dan lebih dari satu
9. Alokasi waktu
Alokasi waktu cukup dan tidak berlebihan.
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat alokasi waktu
2
Terdapat alokas waktu tetapi tidak cukup / kurang
3
Terdapat alokasi waktu tetapi berlebihan
4
Terdapat alokasi waktu cukup dan tidak berlebihan
10. Bahasa
Bahasa yang digunakan jelas, padat, tidak menimbulkan penafsiran yang ganda
Skor
Kriteria
1
Bahasa yang digunakan tidak jelas, padat, dan menimbulkan penafsiran
ganda
2
Bahasa yang digunakan jelas dan padat, tetapi masih menimbulkan
penafsiran ganda
3
Bahasa yang digunakan jelas dan tidak menimnulkan penafsiran ganda,
tetapi mash kurang padat.
4
Bahasa yang digunakan jelas, padat, dan tidak menimbulkan penafsiran
ganda

259

Lampiran 30
LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
RPP yang telah saya susun
2. Penilaian RPP meliputi aspek kesesuaian dengan standart isi, kesesuaian
dengan pembelajaran TSTS dan pendekatan scientific, langkah
pembelajaran, penilaian.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada daftar Indikator dan bahan pertimbangan penilaian lembar RPP
(terlampir)
Saran-saran yang bapak/ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada

4.

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda
(√) pada kolom yang sesuai dengan RPP yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi
validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek
No.
1.

Aspek Yang dinilai

Nilai
1

2

3

4

Keseusaian dengan standart isi
1. Identitas dituliskan dengan lengkap sesuai
standar isi
2. Standar kompetensi dan Kompetensi dasar

√
√
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dituliskan lengkap sesuai standart isi
3. Indikator sesuai dengan kompetensi dasar
4. Tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi
dasar dan tidak menimbulkan penafsiran ganda
2.

√
√

Kesesuaian dengan pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)
1. RPP yang dikembangkan menunjukkkan

√

adanya pembagian kelompok kerja.
2. RPP yang dikembangkan menunjukkan adaya
siswa yang bertamu ke kelompok lain untuk
memperoleh informasi hasil kerja kelompok

√

lain.
3. RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya
siswa yang menerima dan memberikan

√

informasi kepada tamu dari kelompok lain.
4. RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya
kegiatan menyusun laporan dan

√

mempresentasikan hasil kerja kelompok.
3.

Karakteristik khusus pendekata Scientific
1. RPP yang dikembangkan memuat aspek

√

mengamati
2. RPP yang dkembangkan memuat aspek menanya
3. RPP yang dikembangkan memuat aspek
mengumpulkan informasi/data

√
√

4. RPP yang dikembangkan memuat aspek

√

mengasosiasi
5. RPP yang dikembangkan memuat aspek

√

mengkomunikasikan
4.

Karakteristik khusus komunikasi matematis
1. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan ide-ide matematis melalui

√
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lisan dan tulisan.
2. RPP yang dikembangka memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mendemonstrasikan ide-ide matematis secara
lisan maupun tulisan
3. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggambarkan ide matematis secara visual
4. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide
matematis secara lisan dan tulisan.
5. RPP yang dikembagkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggunakan istilah, notasi, dan strukur
matematika untuk menyajikan ide.
5.

Penilaian
1. Teknik penilaian dan bentuk instrumen sesuai

√

2. Instrumen penilaian lengkap

√
57

Jumlah
n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor

Nilai

1,00 ≤ n ≤ 2,75 Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan
banyak konsultasi

2,75 < n ≤ 4,50 Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

4,50 < n ≤ 6,25 Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

6,25 < n ≤ 8,00 Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kesimpulan penilaian secara umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
RPP Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 16 Januari 2015
Validator,
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LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
RPP yang telah saya susun
2. Penilaian RPP meliputi aspek kesesuaian dengan standart isi, kesesuaian
dengan pembelajaran TSTS dan pendekatan scientific, langkah
pembelajaran, penilaian.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada daftar Indikator dan bahan pertimbangan penilaian lembar RPP
(terlampir)
Saran-saran yang bapak/ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada

4.

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda
(√) pada kolom yang sesuai dengan RPP yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi
validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek
No.
1.

Aspek Yang dinilai

Nilai
1

2

3

Keseusaian dengan standart isi
1. Identitas dituliskan dengan lengkap sesuai
standar isi
2. Standar kompetensi dan Kompetensi dasar

√
√

4
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dituliskan lengkap sesuai standart isi
3. Indikator sesuai dengan kompetensi dasar
4. Tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi
dasar dan tidak menimbulkan penafsiran ganda
2.

√
√

Kesesuaian dengan pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)
1. RPP yang dikembangkan menunjukkkan

√

adanya pembagian kelompok kerja.
2. RPP yang dikembangkan menunjukkan adaya
siswa yang bertamu ke kelompok lain untuk

√

memperoleh informasi hasil kerja kelompok
lain.
3. RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya
siswa yang menerima dan memberikan

√

informasi kepada tamu dari kelompok lain.
4. RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya
kegiatan menyusun laporan dan

√

mempresentasikan hasil kerja kelompok.
3.

Karakteristik khusus pendekata Scientific
1. RPP yang dikembangkan memuat aspek
mengamati
2. RPP yang dkembangkan memuat aspek menanya
3. RPP yang dikembangkan memuat aspek
mengumpulkan informasi/data
4. RPP yang dikembangkan memuat aspek
mengasosiasi
5. RPP yang dikembangkan memuat aspek
mengkomunikasikan

4.

√
√
√
√
√

Karakteristik khusus komunikasi matematis
6. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan ide-ide matematis melalui

√
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lisan dan tulisan.
7. RPP yang dikembangka memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mendemonstrasikan ide-ide matematis secara
lisan maupun tulisan
8. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggambarkan ide matematis secara visual
9. RPP yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide
matematis secara lisan dan tulisan.
10. RPP yang dikembagkan memungkinkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggunakan istilah, notasi, dan strukur
matematika untuk menyajikan ide.
5.

Penilaian
1. Teknik penilaian dan bentuk instrumen sesuai

√

2. Instrumen penilaian lengkap

√
62

Jumlah
n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor

Nilai

1,00 ≤ n ≤ 2,75 Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih
memerlukan banyak konsultasi

2,75 < n ≤ 4,50 Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

4,50 < n ≤ 6,25 Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

6,25 < n ≤ 8,00 Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kesimpulan penilaian secara umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
RPP Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 20 Januari 2015
Validator,
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PEDOMAN PENILAIAN
LEMBAR VALIDASI RENCARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
1. Keseusaian Dengan Standar Isi
1) Identitas dituliskan dengan lengkap sesuai standar isi
Skor
Kriteria
1
Tidak ada identitas yang dituliskan
2
Identitas yang ditulis tidak sesuai standar isi
3
Identitas yang ditulis sesuai standar isi tetapi kurang lengkap
4
Identitas yang ditulis sesuai standar isi dan lengkap
2) Standar kompetensi dan Kompetensi dasar dituliskan lengkap sesuai
standart isi
Skor
Kriteria
1
Tidak ada standar kompetensi yang dituliskan
2
Standar Kompetensi dan kompetens dasar yang ditulis tidak sesuai
standar isi
3
Standar Kompetensi dan kompetensi dasar yang ditulis sesuai
standar isi tetapi kurang lengkap
4
Standar Kompetensi dan kompetensi dasar yang ditulis sesuai
standar isi dan lengkap

3) Indikator sesuai dengan kompetensi dasar
Skor
Kriteria
1
Tidak terdapat indikator yang dituliskan
2
Tidak terdapat indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar
3
Terdapat beberapa indikator yang sesuai kompetensi dasar
4
Semua indikator sesuai dengan kompetensi dasar
4) Tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dan tidak
menimbulkan penafsiran ganda
Skor
Kriteria
1
Tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kompetensi dasar
2
Tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kompetensi dasar tetapi
tidak menimbulkan penafsiran ganda
3
Beberapa tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dan
tidak menimbulkan penafsiran ganda
4
Semua tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetens dasar dan
tidak menimbulkan penafsiran ganda
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2. Kesesuaian dengan pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan
pendekatan scientific
1) RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya pembagian kelompok kerja.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak menunjukkan pembagian kerja
2
RPP menunjukkan pembagian kerja individu sendiri
3
RPP menunjukkan pembagian kelompok kerja tetapi hanya sedikit
4
RPP menunjukkan pembagian kelompok kerja
2) RPP yang dikembangkan menunjukkan adaya siswa yang bertamu ke
kelompok lain untuk memperoleh informasi hasil kerja kelompok lain.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak menunjukkan adanya siswa yang bertamu ke kelompok
lain.
2
RPP menunjukkan adanya siswa yang bertamu ke kelompok lain
tetapi tidak terstruktur
3
RPP menunjukkan adanya siswa yang bertamu ke kelompok lain
tetapi kurang terstruktur
4
RPP menunjukkan adanya siswa yang bertamu ke kelompok lain
untuk memperoleh informasi hasil kerja.
3) RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya siswa yang menerima dan
memberikan informasi kepada tamu dari kelompok lain.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak menunjukkan adanya siswa yang menerima dan
memberikan informasi kepada tamu dari kelompok lain.
2
RPP menunjukkan adanya siswa yang menerima dan memberikan
informasi kepada tamu dari kelompok lain tetapi tidak terstruktur
3
RPP menunjukkan adanya siswa yang menerima dan memberikan
informasi kepada tamu dari kelompok lain tetapi kurang terstruktur
4
RPP menunjukkan adanya siswa yang menerima dan memberikan
informasi kepada tamu dari kelompok lain.
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4) RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya kegiatan menyusun laporan
dan mempresentasikan hasil kerja kelompok.
Skor
Kriteria
1
RPP yang dikembangkan tidak menunjukkan adanya kegiatan
menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok
2
RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya kegiatan menyusun
laporan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok tetapi tidak
jelas
3
RPP yang dikembangkan menunjukkan adanya kegiatan menyusun
laporan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok tetapi kurang
jelas
4
RPP yang dikembangkan menunjukkan dengan jelas adanya
kegiatan menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerja
kelompok

3. Karakteristik khusus pendekatan scientific
1) RPP yang dikembangkan memuat aspek mengamati
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memuat aspek mengamati
2
RPP memuat aspek mengamati tetapi tidak jelas
3
RPP memuat aspek mengamati tetapi kurang jelas
4
RPP memuat aspek mengamati sangat jelas
2) RPP yang dkembangkan memuat aspek menanya
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memuat aspek menanya
2
RPP memuat aspek menanya tetapi tidak jelas
3
RPP memuat aspek menanya tetapi kurang jelas
4
RPP memuat aspek menanya sangat jelas

3) RPP yang dikembangkan memuat aspek mengumpulkan informasi/data.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memuat aspek mengumpulkan informasi
2
RPP memuat aspek mengumpulkan informasi tetapi tidak jelas
3
RPP memuat aspek mengumpulkan informasi kurang jelas
4
RPP memuat aspek mengumpulkan informasi sangat jelas
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4) RPP yang dikembangkan memuat aspek mengasosiasi.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memuat aspek mengasosiasi
2
RPP memuat aspek mengasosiasi tetapi tidak jelas
3
RPP memuat aspek mengasosiasi tetapi kurang jelas
4
RPP memuat aspek mengasosiasi sangat jelas
5) RPP yang dikembangkan memuat aspek mengkomunikasikan
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memuat aspek mengkomunikasikan
2
RPP memuat aspek mengkomunikasikan tida jelas
3
RPP memuat aspek mengkomunikasikan kurang jelas
4
RPP memuat aspek mengkomunikasikan sangat jelas
4. Karakteristik khusus komunikasi matematis
1) RPP yang dikembangkan memungkinkan mengekspresikan ide-ide
matematis melalui lisan dan tulisan.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memungkinkan untuk mengekspresikan ide matematis
2
RPP membantu mengekspresikan ide matematis tetapi hanya lisan
3
RPP membantu mengekspresikan ide matematis lisan dan tulisan
tetapi kurang terlihat
4
RPP membantu mengekspresikan ide matematis lisan maupun
tulisan secara jelas dan terlihat.
2) RPP yang dikembangka memungkinkan mengekspresikan aspek
kemampuan mendemonstrasikan ide-ide matematis secara lisan maupun
tulisan.
Skor
Kriteria
1

RPP tidak memungkinkan mengekspresikan aspek
mendemonstrasikan ide matematis

2

RPP memungkinkan mengeskpresikan aspek mendemonstrasikan
ide matematis tetapi hanya lisan

3

RPP memungkinkan mengeskpresikan aspek mendemonstrasikan
ide matematis tetapi hanya tulisan

4

RPP memungkinkan mengeskpresikan aspek mendemonstrasikan
ide matematis lisan dan tulisan
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3) RPP yang dikembangkan memungkinkan mengekspresikan aspek
kemampuan menggambarkan ide matematis secara visual.
Skor
Kriteria
1

RPP tidak memungkinkan mengeskpresikan aspek menggambarkan
ide matematis secara visual

2

RPP memungkinkan mengeskpresikan aspek menggambarkan ide
matematis secara visual tetapi tidak jelas

3

RPP memungkinkan mengeskpresikan aspek menggambarkan ide
matematis secara visual tetapi kurang jelas

4

RPP sangat jelas memungkinkan mengeskpresikan aspek
menggambarkan ide matematis secara visual

4) RPP yang dikembangkan memungkinkan mengekspresikan aspek
kemampuan mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide matematis secara
lisan dan tulisan.
Skor
Kriteria
1

RPP tidak memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide matematis secara lisan
dan tulisan

2

RPP memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide matematis secara lisan

3

RPP memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide matematis secara tulisan

4

RPP memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide matematis secara lisan
dan tulisan
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5) RPP yang dikembagkan memungkinkan mengekspresikan aspek
kemampuan menggunakan istilah, notasi, dan strukur matematika untuk
menyajikan ide.
Skor
Kriteria
1
RPP tidak memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
menggunakan istilah, notasi, dan strukur matematika untuk
menyajikan ide
2
RPP memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
menggunakan istilah, notasi, dan strukur matematika untuk
menyajikan ide tetapi tidak jelas
3
RPP memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
menggunakan istilah, notasi, dan strukur matematika untuk
menyajikan ide kurang jelas
4
RPP jelas memungkinkan mengekspresikan aspek kemampuan
menggunakan istilah, notasi, dan strukur matematika untuk
menyajikan ide

5. Penilaian
1) Teknik penilaian dan bentuk instrumen sesuai
Skor
Kriteria
1
Tidak ada teknik penilaian dan tidak ada instrumen
2
Terdapat teknik penilaian tetapi tidak ada instrumennya
3
Teknik penilaian dan bentuk instrumen ada tetapi kurang sesuai
4
Teknik penilaian dan bentuk instrumen sesuai
2) Instrumen penilaian lengkap
Skor
Kriteria
1
Tidak ada instrumen penilaian
2
Ada instrumen penilaian tetapi hanya satu.
3
Terdapat instrumen penelitian tetapi hanya beberapa
4
Instrumen penilaian lengkap
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Lampiran 31
LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
LKS yang telah saya susun
2. Penilaian LKS meliputi aspek peran LKS, muatan LKS, aspek kemampuan
komunikasi matematis, kesesuaian dengan pembelajaran TSTS, kesesuaian
materi, bahasa yang digunakan, dan kelayakan.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada daftar Indikator dan bahan pertimbangan penilaian lembar LKS
(terlampir)
4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada
naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda (√)
pada kolom yang sesuai dengan LKS yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator
perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
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B. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek
No.
1.

Aspek Yang dinilai

1

Nilai
2
3

Peran LKS
1. LKS mendorong siswa dalam menemukan

√

konsep/prosedur secara mandiri.
2. LKS mendorong siswa untuk aktif berdiskusi
2.

meningkatkan kemampuan komunikasi
2. LKS menggunakan konteks materi dengan
permasalahan sehari-hari

√
√

Aspek kemampuana komunikasi matematis
1. LKS membantu memperlihatkan kemampuan
komunikasi matematis tulisan siswa
2. LKS membantu memperlihatkan kemampuan
komunikasi matematis lisan siswa
3.LKS disusun sesuai indikator kemampuan
komunikasi matematis

4.

√

Muatan LKS
1. LKS memuat permasalahan yang dapat

3.

4

√
√
√

Kesesuaian dengan pembelajaran TSTS dan pendekatan scientific
1. LKS yang diberikan memfasilitasi siswa untuk
mengkomunikasikan gagasan dengan anggota

√

kelompok lain.
2. LKS yang diberikan menimbulkan rasa ingin tahu
siswa, sehingga siswa aktif belajar dengan

√

kelompoknya.
3. LKS mendukung kegiatan penbelajaran sesuai
dengan pendekatan scientific.
5.

√

Kesesuaian materi
Materi mendukung pencapaian Kompetensi Dasar

√
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6.

Bahasa yang digunakan
1. Struktur kalimat sederhana

√

2. Petunjuk dirumuskan dengan jelas

√

3. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan

√

makna yang ganda.
7.

Kelayakan
Lks layak sebagai kelengkapan pembelajaran

√
46

Jumlah
n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor
1,00 < n ≤ 2,25

Nilai
Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan
banyak konsultasi

2,25 < n ≤ 3,50

Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

3,50 < n ≤ 4,75

Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

4,75 < n ≤ 6,00

Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi

D. Komentar Dan Saran Perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

276

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
LKS Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 16 Januari 2015
Validator,
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LEMBAR VALIDASI LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
LKS yang telah saya susun
2. Penilaian LKS meliputi aspek peran LKS, muatan LKS, aspek kemampuan
komunikasi matematis, kesesuaian dengan pembelajaran TSTS, kesesuaian
materi, bahasa yang digunakan, dan kelayakan.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir silabus dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria
pada daftar Indikator dan bahan pertimbangan penilaian lembar LKS
(terlampir)
4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada
naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda (√)
pada kolom yang sesuai dengan LKS yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator
perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
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B. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek
No.
1.

Aspek Yang dinilai

Nilai
1

2

3

Peran LKS
1. LKS mendorong siswa dalam menemukan

√

konsep/prosedur secara mandiri.
2. LKS mendorong siswa untuk aktif berdiskusi
2.

√

Muatan LKS
1. LKS memuat permasalahan yang dapat

√

meningkatkan kemampuan komunikasi
2. LKS menggunakan konteks materi dengan
permasalahan sehari-hari
3.

√

Aspek kemampuana komunikasi matematis
1. LKS membantu memperlihatkan kemampuan

√

komunikasi matematis tulisan siswa
2. LKS membantu memperlihatkan kemampuan
komunikasi matematis lisan siswa
3.LKS disusun sesuai indikator kemampuan
komunikasi matematis
4.

4

√
√

Kesesuaian dengan pembelajaran TSTS dan pendekatan scientific
1. LKS yang diberikan memfasilitasi siswa untuk
mengkomunikasikan gagasan dengan anggota

√

kelompok lain.
2. LKS yang diberikan menimbulkan rasa ingin tahu
siswa, sehingga siswa aktif belajar dengan

√

kelompoknya.
3. LKS mendukung kegiatan penbelajaran sesuai
dengan pendekatan scientific.
5.

√

Kesesuaian materi
Materi mendukung pencapaian Kompetensi Dasar

√
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6.

Bahasa yang digunakan
1. Struktur kalimat sederhana

√

2. Petunjuk dirumuskan dengan jelas

√

3. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan

√

makna yang ganda.
7.

Kelayakan
Lks layak sebagai kelengkapan pembelajaran

√
54

Jumlah
n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor
1,00 < n ≤ 2,25

Nilai
Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan
banyak konsultasi

2,25 < n ≤ 3,50

Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan
sedikit konsultasi

3,50 < n ≤ 4,75

Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

4,75 < n ≤ 6,00

Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi

D. Komentar Dan Saran Perbaikan
Dapat digunakan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
LKS Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi
Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi

√

Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 20 Januari 2015
Validator,
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PEDOMAN PENILAIAN
LEMBAR VALIDASI LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)
1. Peran LKS
1. LKS mendorong siswa dalam menemukan konsep/prosedur secara
mandiri.
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak membantu siswa nemenukan konsep
LKS membantu siswa tetapi tidak dalam hal menemukan konsep
LKS membantu siswa menemukan konsep tetapi tidak secara
mandiri
LKS membantu siswa menemukan konsep secara mandiri

2. LKS mendorong siswa untuk aktif berdiskusi
Skor
Kriteria
1
LKS tidak mendorong siswa untuk aktif brdiskusi
2
LKS mendorong siswa untuk mengerjakan permasalahan sendiri
3
LKS mendorong berdiskusi tetapi tidak secara aktif
4
LKS mendorong berdiskusi secara aktif
2. Muatan LKS
1. LKS memuat permasalahan yang dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi
Skor
Kriteria
1
LKS tidak memuat permasalahan apapun
2
LKS tidak memuat permasalahan yang meningkatkan
kemampuan komunikasi
3
LKS memuat permasalahan yang dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi tetapi hanya sedikit
4
LKS memuat semua permasalahan yang meningkatkan
kemampuna komunikasi
2. LKS menggunakan konteks materi dengan permasalahan sehari-hari
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak memuat permasalahan apapun
LKS memuat permasalahan yang tidak nyata
LKS memuat permasalahan nyata tetapi haya beberapa soal
LKS memuat permasalahan nyata untuk semua soal
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3. Aspek kemampuana komunikasi matematis
1. LKS membantu memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis
tulisan siswa
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak memut permasalahan apapun
LKS memuat permasalah tetapi tidak membantu memperlihatkan
kemampuan komunikasi matematis tulisan
LKS memuat permasalahan yang sedikit membantu
memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis tulisan
LKS memuat permasalahan yang sangat memabntu
memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis tulisan

2. LKS membantu memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis lisan
siswa
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak memut permasalahan apapun
LKS memuat permasalah tetapi tidak membantu memperlihatkan
kemampuan komunikasi matematis lisan
LKS memuat permasalahan yang sedikit membantu
memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis lisan
LKS memuat permasalahan yang sangat memabntu
memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis lisan

3. LKS disusun sesuai indikator kemampuan komunikasi matematis
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak memuat permasalah apapun
LKS tidak disusun berdasarkan indikator kemampuan
komunikasi matematis
LKS disusun berdasarkan beberapa indikator kemampuan
komunikasi matematis
LKS disusun berdasarkan semua indikator kemampuan
komunikasi matematis
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4. Kesesuaian dengan pembelajaran TSTS dan pendekatan scientific
1. LKS yang diberikan memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan
gagasan dengan anggota kelompok lain.
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak memfasilitasi apapun untuk siswa
LKS memfasilitasi siswa untuk bekerja sediri
LKS memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan gagasan
dengan anggota kelompok sendiri
LKS memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan gagasan
dengan anggota kelompok lain

2. LKS yang diberikan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa
aktif belajar dengan kelompoknya.
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak menimbulkan rasa ingin tahu siswa
LKS menimbulkan sedikit rasa ingin tahu, tetapi tidak
membantu siswa untuk aktif belajar denga kelompoknya
LKS menimbulkan rasa ingin tahu, tetapi hanya sedikit
membantu siswa untuk aktif belajar denga kelompoknya
LKS menimbulkan rasa ingin tahu dan banyak membantu siswa
untuk aktif belajar denga kelompoknya

3. LKS mendukung kegiatan penbelajaran sesuai dengan pendekatan
scientific.
Skor
1
2
3
4

Kriteria
LKS tidak mendukung pembelajaran
LKS mendukung pembelajaran tetapi tidak sesuai pendekatan
scientific
LKS sedikit mendukung pembelajaran tetapi sudah sesuai
dengan pendekatan scientific
LKS mendukung pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan
scientific
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5. Kesesuaian materi
Materi mendukung pencapaian Kompetensi Dasar
Skor
Kriteria
1
Tidak ada materi di dalam LKS
2
Terdapat materi dalam LKS tetapi tidak mendukung pencapaian
kompetensi dasar
3
Terdapat materi dalam LKS tetapi tidak banyak mendukung
pencapaia kompetensi dasar
4
Semua materi yang ada di LKS mendukung pencapaian
kompetensi dasar
6. Bahasa yang digunakan
1. Struktur kalimat sederhana
Skor
1
2
3
4

Kriteria
Struktur kalimat rumit, susah dimengerti dan tidak sesuai EYD
Struktur kalimat sederhana, susah dimengerti dan tidak sesuai
EYD
Struktur kalimat sederhana, mudah dimengerti, tetapi belum
sesuai EYD
Struktur kalimat sederhana, mudah dimengerti, dan sesuai EYD

2. Petunjuk dirumuskan dengan jelas
Skor
1
2
3
4

Kriteria
Tidak terdapat petunjuk
Terdapat petunjuk tetapi tidak jelas
Terdapat petunjuk tetapi kurang lengkap
Terdapat petunjuk yang jelas

3. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna yang ganda.
Skor
1
2
3
4

Kriteria
Kalimat yang digunakan menimbulkan makna ganda
Terdapat beberapa kalimat yang menimbulkan makna ganda
Terdapat sedikit kalimat yang menimbulkan makna ganda
Semua kalimat tidak menimbulkan makna ganda

285

7. Kelayakan
Lks layak sebagai kelengkapan pembelajaran
Skor
Kriteria
1
LKS tidak layak digunakan sebagai pelengkap pembelajaran
2
LKS belum layak digunakan sebagai pelengkap pembelajaran,
masih harus banyak diperbaiki
3
LKS sudah layak digunakan sebagai pelengkap pembelajaran,
tetapi masih harus diperbaiki
4
LKS sudah layak digunakan sebagai pelengkap pembelajaran
tanpa harus diperbaiki
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Lampiran 32
LEMBAR VALIDASI
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
Tes Kemampuankomunikasi Matematis yang telah saya susun
2. Penilaian lembar Tes Kemampuan Komunikasi Matematis meliputi aspek
materi, konstruksi, dan bahasa.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir tes kemampuan
komunikasi matematis dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom
nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria. 1 = tidak baik, 2 cukup, 3= baik,
4= sangat baik.
4. Saran-saran yang bapak/ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada
naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda
(√) pada kolom yang sesuai dengan Tes Kemampuan Komunikasi
Matematis yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi
validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
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B. Aspek yang dinilai
No

Indikator

A

Materi

1

Keselarasan Tes Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa dan RPP

2

Kelengkapan komponen Tes Kemampuan
Komunikasi MatematisSiswa

3

1

2

3

√
√

Kesesuaian soal dengan tujuan

√

pembelajaran.
4

Materi soal sesuai dengan jenjang sekolah

√

dan tngkat kelas.
5

Kejelasan petunjuk soal

√

6

Pedoman penskoran

√

7

Kesesuaian antara bobot soal dengan waktu
yang tersedia

B

Konstruksi

1

Butir soal dirumuskan dengan singkat,
tepat, jelas dan tidak bergantung pada butir

√

√

soal lain.
2

Rumusan butir soal tidak menimbulkan
penafsiran ganda

3

√

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan ide-ide matematis melalui

√

tulisan
4

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan
mendemonstrasikan ide-ide matematis
secara tulisan

4

√
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5

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggambarkan ide matematis secara
visual
6

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide
matematis secara lisan dan tulisan.
7

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggunakan istilah, notasi, dan strukur
matematika untuk menyajikan ide
C

Bahasa

1

Penggunaaan bahasa sesuai dengan EYD

√

Jumlah skor

47

n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor

Nilai

1,00 ≤ n ≤ 2,25 Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi

2,25 < n ≤ 3,50 Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit
konsultasi

3,50 < n ≤ 4,75 Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

4,75 < n ≤ 6,00 Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Kesimpulan penilaian secara umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 10 Januari 2015
Validator,
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LEMBAR VALIDASI
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Mata Pelajaran
Sekolah
Kelas/Semester
Materi Pokok

: Matematika
: SMP N 16 Semarang
: VIII/2
: Lingkaran

A. Bahan Pertimbangan Penilaian
1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar
Tes Kemampuankomunikasi Matematis yang telah saya susun
2. Penilaian lembar Tes Kemampuan Komunikasi Matematis meliputi aspek
materi, konstruksi, dan bahasa.
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir tes kemampuan
komunikasi matematis dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom
nilai (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria. 1 = tidak baik, 2 cukup, 3= baik,
4= sangat baik.
4. Saran-saran yang bapak/ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada
naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah
disediakan
5. Pada bagian kesimpulan umum, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda
(√) pada kolom yang sesuai dengan Tes Kemampuan Komunikasi
Matematis yang saya susun.
6. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi
validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini.
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B. Aspek yang dinilai
No

Indikator

A

Materi

1

Keselarasan Tes Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa dan RPP

2

Kelengkapan komponen Tes Kemampuan
Komunikasi MatematisSiswa

3

Kesesuaian soal dengan tujuan
pembelajaran.

4

Materi soal sesuai dengan jenjang sekolah
dan tngkat kelas.

5

Kejelasan petunjuk soal

6

Pedoman penskoran

7

Kesesuaian antara bobot soal dengan waktu
yang tersedia

B

Konstruksi

1

Butir soal dirumuskan dengan singkat,
tepat, jelas dan tidak bergantung pada butir

1

2

3

√
√
√
√
√
√
√

√

soal lain.
2

Rumusan butir soal tidak menimbulkan
penafsiran ganda

3

√

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan memungkinkan
mengekspresikan ide-ide matematis melalui

√

tulisan
4

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan
mendemonstrasikan ide-ide matematis
secara tulisan

4

√
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5

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggambarkan ide matematis secara
visual
6

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

mengintrepretasikan dan mengevaluasi ide
matematis secara lisan dan tulisan.
7

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa yang dikembangkan
mengekspresikan aspek kemampuan

√

menggunakan istilah, notasi, dan strukur
matematika untuk menyajikan ide
C

Bahasa

1

Penggunaaan bahasa sesuai dengan EYD

√

Jumlah skor

47

n = total jumlah / 10
C. Indikator
Skor

Nilai

1,00 ≤ n ≤ 2,25 Tidak baik

Simpulan
Belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi

2,25 < n ≤ 3,50 Cukup baik

Dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit
konsultasi

3,50 < n ≤ 4,75 Baik

Dapat digunakan dengan sedikit revisi

4,75 < n ≤ 6,00 Sangat baik

Dapat digunakan tanpa revisi
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Komentar dan saran perbaikan
.............................................................................................................................
Untuk petunjuk soal nomor 4 lebih diperbaiki lagi
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Kesimpulan penilaian secara umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√)
pada kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup , tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi
Semarang, 10 Januari 2015
Validator,
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Lampiran 33
LEMBAR VALIDASI WAWANCARA
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Materi

: Matematika
: Sekolah Menengah Pertama
: SMP N 16 Semarang
: VII/ 2
: Lingkaran

Petunjuk:
1. Beri tanda (√) pada kolom S jika sesuai atau pada kolom TS jika tidak sesuai.
2. Jika ingin memberikan catatan tambahan pada aspek tertentu dapat dituliskan
langsung pada kolom keterangan atau pada lembar komentar dan saran berikut
ini.

No.
Soal

Indikator
Komunikasi
Matematis

Pertanyaan Wawancara

Jawaban
Siswa

Kesesuaian
pertanyaan
wawancara
dengan indikator
S

1

a. Berdasarkan soal nomor 1
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
Siswa mampu
apa yang ditanyakan dari soal
mengekspresik
nomor 1?
an ide-ide
c. Ide apa yang kamu dapatkan
matematis
untuk menyelesaikan soal
melalui tulisan
nomor 1?
maupun lisan
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 1?
e. Apakah kamu sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?

√

√

√
√

√

TS

Ket.
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2

3

4

a. Berdasarkan soal nomor 2
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
apa yang ditanyakan dari soal
nomor 2?
c. Ide apa yang kamu miliki
untuk menyelesaikan soal
Siswa mampu
nomor 2?
mendemonstras
d. Setelah kamu mendapatkan
ikan ide-ide
ide, apakah kamu mengalami
matematis
kesulitan untuk
secara tulisan
melaksanakan ide itu?
maupun lisan
e. Jika kamu mengalami
kesulitan, pada bagian mana?
Jika tidak, maka selanjutnya
apa yang kamu lakukan
untuk menyelesaikan soal?
f. Apakah kamu sudah
mencoba untuk
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 3
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
apa yang ditanyakan dari soal
Siswa mampu
nomor 3?
menggambarka c. Sekarang coba ibu minta kamu
n ide-ide
gambar situasi dari soal nomor
matematis
3?
secara visual d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 3?
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
Siswa mampu a. Berdasarkan soal nomor 4
informasi apa yang kamu
menginterpreta
ketahui?
sikan ide-ide
b. Setelah mendapatkan
matematis
informasi tersebut, sekarang
secara tertulis
apa yang ditanyakan dari soal
maupun lisan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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nomor 4?
c. Prosedur matematika/ rumus
apa yang dapat kamu
gunakan untuk
menyelesaikan permasalahan
tersebut?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 4?
e. Apakah kamu sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?

5

6

Siswa mampu
mengevaluasi
ide-ide
matematis
secara tertulis
maupun lisan

a. Berdasarkan soal nomor 5
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
apa yang ditanyakan dari soal
nomor 5?
c. Ide apa yang kamu miliki
untuk menyelesaikan soal
nomor 5?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 5?
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?

a. Berdasarkan soal nomor 6
informasi apa yang kamu
ketahui?
Siswa mampu b. Setelah kamu kerjakan soal
menggunakan
nomor 6, Istilah dan notasi
istilah-istilah,
matematika apa saja yang
notasi-notasi
kamu dapatkan?
matematika, c. Kemudian apakah kamu dapat
dan strukturmemberikan keterangan dari
strukturnya
notasi tersebut?
untuk
d. Adakah kesulitan untuk
menyajikan
mengerjakan soal nomor 6?
ide-ide
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Komentar dan Saran Perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√) pada
kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Lembar Wawancara Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup, tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi

Semarang, 16 Januari 2015
Validator,
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LEMBAR VALIDASI WAWANCARA
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Materi

: Matematika
: Sekolah Menengah Pertama
: SMP N 16 Semarang
: VII/ 2
: Lingkaran

Petunjuk:
1. Beri tanda (√) pada kolom S jika sesuai atau pada kolom TS jika tidak sesuai.
2. Jika ingin memberikan catatan tambahan pada aspek tertentu dapat dituliskan
langsung pada kolom keterangan atau pada lembar komentar dan saran berikut
ini.

No.
Soal

Indikator
Komunikasi
Matematis

Pertanyaan Wawancara

Jawaban
Siswa

Kesesuaian
pertanyaan
wawancara
dengan indikator
S

1

2

a. Berdasarkan soal nomor 1
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
Siswa mampu
apa yang ditanyakan dari soal
mengekspresik
nomor 1?
an ide-ide
c. Ide apa yang kamu dapatkan
matematis
untuk menyelesaikan soal
melalui tulisan
nomor 1?
maupun lisan
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 1?
e. Apakah kamu sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 2
Siswa mampu
informasi apa yang kamu
mendemonstras
ketahui?
ikan ide-ide
b. Setelah mendapatkan
matematis
informasi tersebut, sekarang
secara tulisan
apa yang ditanyakan dari soal
maupun lisan
nomor 2?

√

√

√

√

√
√

√

√

TS

Ket.
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3

4

c. Ide apa yang kamu miliki
untuk menyelesaikan soal
nomor 2?
d. Setelah kamu mendapatkan
ide, apakah kamu mengalami
kesulitan untuk
melaksanakan ide itu?
e. Jika kamu mengalami
kesulitan, pada bagian mana?
Jika tidak, maka selanjutnya
apa yang kamu lakukan
untuk menyelesaikan soal?
f. Apakah kamu sudah
mencoba untuk
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 3
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
apa yang ditanyakan dari soal
Siswa mampu
nomor 3?
menggambarka c. Sekarang coba ibu minta kamu
n ide-ide
gambar situasi dari soal nomor
matematis
3?
secara visual d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 3?
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 4
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
Siswa mampu
informasi tersebut, sekarang
menginterpreta
apa yang ditanyakan dari soal
sikan ide-ide
nomor 4?
matematis
c. Prosedur matematika/ rumus
secara tertulis
apa yang dapat kamu
maupun lisan
gunakan untuk
menyelesaikan permasalahan
tersebut?
d. Adakah kesulitan untuk

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

300

5

6

Siswa mampu
mengevaluasi
ide-ide
matematis
secara tertulis
maupun lisan

Siswa mampu
menggunakan
istilah-istilah,
notasi-notasi
matematika,
dan strukturstrukturnya
untuk
menyajikan
ide-ide

mengerjakan soal nomor 4?
e. Apakah kamu sudah
mencoba menyelesaikan
kesulitan tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 5
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah mendapatkan
informasi tersebut, sekarang
apa yang ditanyakan dari soal
nomor 5?
c. Ide apa yang kamu miliki
untuk menyelesaikan soal
nomor 5?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 5?
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?
a. Berdasarkan soal nomor 6
informasi apa yang kamu
ketahui?
b. Setelah kamu kerjakan soal
nomor 6, Istilah dan notasi
matematika apa saja yang
kamu dapatkan?
c. Kemudian apakah kamu dapat
memberikan keterangan dari
notasi tersebut?
d. Adakah kesulitan untuk
mengerjakan soal nomor 6?
e. Apakah kamu sudah mencoba
menyelesaikan kesulitan
tersebut?

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

Komentar dan Saran Perbaikan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Kesimpulan Penilaian Secara Umum
Setelah mengisi tabel penilaian, bapak/ibu silahkan memberikan tanda (√) pada
kotak sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
Lembar Wawancara Ini:
Tidak Baik, sehingga belum dapat digunakan, masih memerlukan banyak
konsultasi
Cukup, tetapi dapat digunakan dengan banyak revisi dan sedikit konsultasi

√

Baik, sehingga dapat dipakai dengan sedikit revisi
Sangat Baik, sehingga langsung dapat digunakan tanpa revisi

Semarang, 20 Januari 2015
Validator,
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Lampiran 40
DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

Uji Coba Soal (16 Januari 2015)

Pembelajaran Ke-1 (12 Februari 2015)

Diskusi Kelompok pembelajaran Ke-1

Proses Bertamu pada pembelajaran Ke-1

Pembelajaran Ke-2 (14 Februari 2015)

Diskusi kelompok pembelajaran ke-2
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Proses Bertamu pada Pembelajaranke-2

Presentasi perwakilan kelompok

Pembelajaran Ke-3 (19 Februari 2015)

Proses Bertamu pada pembelajaran ke-3

Presentasi Perwakilan Kelompok

Proses Kembali ke Kelompok Awal

310

Tes Tertulis ( 23 Februari 2015)

Suasana Tes Tertulis

Tes Lisan S-1 (24 Februari 2015)

Tes Lisan S-2

Tes Lisan S-8

Tes Lisan S-16
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Tes Lisan S-30

Tes Lisan S-32

Wawancara S-1

Wawancara S-2

Wawancara S-8

Wawancara S-16

312

Wawancara S-30

Wawancara S-32

