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ABSTRAK 

Isnaeni, A. 2015. Keefektifan Pembelajaran TAPPS Strategi REACT terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII Materi Lingkaran. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Mashuri, M.Si. dan 

Pembimbing Pendamping Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 

Kata kunci: keefektifan, model TAPPS, strategi REACT, komunikasi matematis. 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki peserta didik dalam pembelajaran matematika, karena di 

dalam pembelajaran matematika peserta didik dituntut untuk dapat 

mengomunikasikan hasil pemikirannya yang dapat berupa simbol, tabel, gambar, 

grafik, atau media lain secara jelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan salah satu guru di SMP Negeri 3 Ungaran, kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas VIII dapat dikatakan masih tergolong rendah, hal ini 

dilihat dari cara menjawab peserta didik yang langsung menuliskan hasil akhir 

pada soal bentuk uraian tanpa memperhatikan prosesnya. Salah satu cara yang 

diharapkan dapat mendorong kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) dengan strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, and Transferring). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik pada sub materi garis singgung lingkaran dan apakah pembelajaran 

dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

lebih efektif daripada pembelajaran dengan model Direct Instruction (DI). 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

3 Ungaran tahun ajaran 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

teknik cluster random sampling. Terambil dua kelas sampel, yaitu kelas VIII-A 

sebagai kelas eksperimen yang diterapkan pembelajaran TAPPS strategi REACT 

dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran DI. 

Hasil dari penelitian ini adalah: pembelajaran dengan model TAPPS 

strategi REACT tuntas dan rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik mencapai KKM; presentase ketuntasan belajar peserta didik pada 

pembelajaran TAPPS strategi REACT lebih tinggi daripada presentase ketuntasan 

belajar peserta didik pada pembelajaran DI; dan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik pada pembelajaran TAPPS strategi REACT lebih tinggi 

daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada 

pembelajaran DI. 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) pembelajaran 

dengan model TAPPS strategi REACT efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik pada sub materi garis singgung lingkaran; dan (2) 

pembelajaran dengan model TAPPS strategi REACT lebih efektif daripada 

pembelajaran dengan model DI terhadap kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik pada materi garis singgung lingkaran. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses yang dialami manusia secara terus 

menerus mulai dari lahir sampai tua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik 

dari sebelumnya. Proses belajar ini tidak lepas dari kegiatan pendidikan. 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional, 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan 

kegiatan mendidik yang baik yaitu gegiatan yang dapat mengarahkan peserta 

didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari dari 

tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Matematika 

mempunyai peranan penting untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja 

sama (BNSP, 2006: 139). Kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat mengolah dan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 



2 

 

 

Dengan kata lain, matematika adalah suatu alat yang dapat mengembangkan 

kemampuan cara berpikir peserta didik untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) memahami konsep 

matematika, (2) menggunakan penalaran, (3) memecahkan masalah, (4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan (BSNP, 2006: 140). Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika poin ke-empat, jelas bahwa komunikasi matematis 

merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Kemampuan 

komunikasi matematis juga merupakan salah satu standar proses dalam 

pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM). Komunikasi matematis merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dan merupakan fitur yang sangat penting ketika peserta didik 

ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika, dimana peserta didik 

dapat mengekspresikan hasil pemikiran mereka secara lisan maupun tulisan 

(NCTM, 2000: 268). 

Alasan mengapa pentingnya kemampuan komunikasi matematis harus 

dimiliki peseta didik adalah karena matematika merupakan cabang ilmu yang 

mempelajari objek kajian abstrak yang di dalamnya terdapat simbol-simbol dan 

bahasa matematika. Untuk mempelajarinya, peserta didik harus mampu mengubah 

bahasa matematika ke dalam bahasa yang lebih sederhana untuk dapat 
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memahaminya. Kemampuan menulis (writing) merupakan salah satu aspek 

kemampuan komunikasi yang penting dalam pembelajaran matematika. Peserta 

didik dituntut untuk mampu menyampaikan pendapatnya dalam bentuk tulisan 

yang dapat dimengerti diri sendiri dan orang lain. Materi matematika dapat 

dipahami dengan baik apabila peserta didik dapat megomunikasikan gagasan 

dengan tepat. Kenyataannya, mempelajari matematika itu tidaklah mudah. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, baik faktor internal maupun 

eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah model pembelajaran dan strategi yang 

digunakan oleh guru. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung efektif perlu adanya model dan strategi pembelajaran yang tepat 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan guru. 

SMP Negeri 3 Ungaran merupakan salah satu sekolah menengah pertama 

di Kabupaten Ungaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru 

di SMP Negeri 3 Ungaran, sekolah tersebut mempunyai karakteristik peserta didik 

yang heterogen dan tersebar di masing-masing kelas. SMP Negeri 3 Ungaran 

tidak menerapkan sistem kelas unggulan sehingga peserta didik mempunyai 

kemampuan kelas yang relatif sama. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMP 

Negeri 3 Ungaran, dalam melakukan pembelajaran, guru masih menggunakan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dimana pembelajaran masih 

terpusat pada guru, sehingga aktivitas peserta didik belum maksimal. Interaksi 

antara peserta didik dengan guru atau sesama peserta didik jarang terjadi dan 

semua aktivitas peserta didik masih tergantung perintah yang diberikan guru. Hal 

ini mengakibatkan kurangnya komunikasi yang terjadi sehingga peserta didik 
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masih kurang dalam menyampaikan ide-ide matematisnya. Padahal pengalaman 

dalam proses belajar seperti berdiskusi merupakan hal yang penting agar 

pembelajaran menjadi bermakna. Menurut salah satu guru matematika di SMP N 

3 Ungaran, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah dalam soal cerita bentuk uraian. Guru menyebutkan bahwa jawaban 

peserta didik pada soal cerita bentuk uraian pada umumnya masih belum sesuai 

dengan solusi permasalahan yang diberikan atau langsung menuliskan hasil 

akhirnya. Ini berarti peserta didik masih kesulitan mengemukakan ide atau 

gagasan mereka secara tertulis. Artinya, kemampuan komunikasi peserta didik di 

SMP Negeri 3 Ungaran dapat dikatakan masih tergolong rendah. 

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada dasarnya dapat 

dilihat dari komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran baik komunikasi 

lisan maupun komunikasi tertulis. Salah satu materi matematika yang 

memungkinkan untuk melihat kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

adalah materi geometri. Karena, pada materi geometri terdapat banyak benda-

benda, definisi, simbol, dan gambar yang dapat dijadikan ide atau gagasan yang 

dapat dikemukakan oleh peserta didik. Salah satu materi mata pelajaran 

matematika yang merupakan bagian dari geometri adalah lingkaran. Berdasarkan 

wawancara dari salah satu guru matematika di SMP 3 Ungaran, materi tentang 

lingkaran yang tergolong sulit adalah sub materi garis singgung lingkaran. Hal ini 

karena masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

menggambarkan dan menyelesaikan permasalahan tentang garis singgung 

lingkaran. 
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Untuk mengatasi masalah yang telah diuraikan, dibutuhkan model dan 

strategi yang berorientasi pada pengalaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan 

mengomunikasikan ide-ide hasil pemikirannya.  

Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

merupakan salah satu model yang dapat menjembatani peserta didik untuk 

berinteraksi dan mengemukakan ide-ide gagasannya sehingga memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis baik 

lisan maupun tertulis. Alasan yang mendasari pemilihan model ini adalah 

pendapat Whimbey & Lochhead (1999: 342-343) yang menyatakan “TAPPS 

develops mathematical communication skills as no other instructional method 

can. ... TAPPS builds reasoning skills while it fosters an extraordinarily deep 

level of mathematical communication”. Hal ini berarti, TAPPS mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis yang tidak seperti model pembelajaran lain 

dapat lakukan. TAPPS dapat membangun kemampuan penalaran ketika model 

TAPPS tersebut melatih tingkat komunikasi matematika yang mendalam. 

Model TAPPS merupakan pengembangan dari model pembelajaran 

kooperatif, dimana peserta didik dituntut belajar berkelompok secara kooperatif. 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dapat diartikan sebagai teknik 

berpikir keras secara berpasangan dalam penyelesaian masalah yang merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi belajar yang aktif. 

Model TAPPS merupakan model pembelajaran pemecahan masalah yang 

melibatkan peserta didik untuk bekerja secara tim, setiap tim terdiri dari dua 
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orang, satu orang peserta didik sebagai problem solver dan satu orang lagi sebagai 

listener. Model ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memikirkan 

pemecahan dari suatu masalah, kemudian mengungkapkan semua gagasan dan 

pemikirannya dalam membuat solusi. Peserta didik sebagai problem solver 

dituntut untuk berpikir keras dalam memecahankan masalah dengan 

mengungkapkan seluruh ide gagasannya, sedangkan listener harus dapat 

mengikuti pola pikir problem solver. Kemudian pada permasalahan berikutnya, 

pasangan tersebut berganti peran (problem solver beralih peran menjadi listener). 

Hal ini seperti yang diungkapkan Whimbey & Lochhead (1999: 21), TAPPS “... 

ask you to work in pairs as you solve the problems. One partner should read and 

think aloud, while the other partner listens. On subsequent problems, the partners 

should change roles, taking turns as problem solver and listener”. 

Menurut Hudojo (1988: 5), dengan proses pembelajaran yang baik dapat 

menjadikan peserta didik memperoleh pemahaman matematika dengan baik pula, 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah mempelajari metematika selanjutnya. 

Salah satu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengalami sendiri pembelajaran yang diperolehnya adalah pendekatan 

konstruktivisme. Elliot (2000: 256) berpendapat bahwa, “Constructivism is an 

approach to learning that holds that people actively construct their own 

knowledge, and that reality is determined by the experiences of the knower‖. 

Salah satu strategi pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme adalah 

Strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and 

Transferring). Strategi REACT merupakan pembelajaran berbasis pendekatan 
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Contextual Teaching and Learning (CTL) yang disusun untuk memungkinkan 

lima bentuk belajar, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), 

menerapkan (appliying), bekerja sama (cooperating), dan mentransfer 

(transferring) (Sani, 2013: 92-93). Crawford (2001) menjelaskan kelima bentuk 

belajar tersebut, yaitu: (1) Relating, mempunyai arti dalam belajar materi harus 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari atau dikaitkan dengan 

pengetahuan awal peserta didik; (2) Experiencing, mempunyai arti bahwa peserta 

didik belajar dengan mengalami secara langsung melalui kegiatan eksplorasi, 

penemuan, dan penciptaan; (3) Applying, yaitu belajar dengan menempatkan 

konsep-konsep untuk digunakan; (4) Cooperating, yaitu belajar dalam konteks 

saling berbagi, saling menanggapi, dan berkomunikasi dengan peserta didik yang 

lain; (5) Transferring, yaitu menggunakan pengetahuan dalam konteks baru atau 

situasi baru yang belum tercakup dalam kelas. 

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas maka perlu diadakan 

penelitian tentang Keefektifan Pembelajaran TAPPS Strategi REACT terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII Materi Lingkaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik pada sub materi garis singgung lingkaran? 
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2. Apakah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT lebih efektif dari pada pembelajaran dengan model 

Direct Instruction terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

pada sub materi garis singgung lingkaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui apakah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT efektif terhadap kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik pada sub materi garis singgung 

lingkaran. 

2. Mengetahui apakah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT lebih efektif daripada 

pembelajaran dengan model Direct Instruction terhadap kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik pada sub materi garis singgung 

lingkaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Bagi Peserta didik 

a. Mengembangkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik, 

b. Menambah pengalaman peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, 
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c. Peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai konsep garis 

singgung lingkaran. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini berupa perangkat 

pembelajaran, 

b. Memberikan informasi mengenai model pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT agar dapat dijadikan 

pembanding terhadap model-model pembelajaran yang lain. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan baru mengenai penyusunan karya tulis ilmiah 

sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyusun karya tulis ilmiah 

lainnya, 

b. Menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu adanya 

penegasan istilah. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan antara lain keefektifan, 

ketuntasan pembelajaran, model pembelajaran TAPPS, Strategi REACT, 

kemampuan komunikasi matematis, dan materi lingkaran. 
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1.5.1 Keefektifan 

Menurut Sumarno (2011), suatu kegiatan dikatakan efektif apabila 

kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. Jadi, keefektifan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dapat 

membantu pencapaian suatu keberhasailan suatu tujuan dengan tepat waktu. 

Keefektifan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT dikatakan efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik, apabila: 

a. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT tuntas terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. 

b. Rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT mencapai KKM. 

2. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT dikatakan lebih efektif daripada pembelajaran dengan model 

Direct Instruction, apabila: 

a. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. 

b. Persentase ketuntasan belajar peserta didik pada pembelajaran 

menggunakan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 
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strategi REACT lebih tinggi daripada persentase ketuntasan belajar 

peserta didik pada model Direct Instruction. 

c. Rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar 

dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi 

REACT lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang diajar dengan model Direct Instruction. 

1.5.2 Ketuntasan Pembelajaran 

Ketuntasan pembelajaran adalah kriteria dan mekanisme penetapan 

ketuntasan minimal per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Suatu 

pembelajaran dikatakan tuntas apabila memenuhi kriteria ketuntasan klasikal 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal 

apabila 75% dari jumlah peserta didik dalam suatu kelas tersebut mencapai KKM 

individual. Peserta didik dikatakan tuntas belajar secara individu apabila peserta 

didik tersebut mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM 

individual peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran matematika adalah 75. 

Besaran KKM tersebut merupakan kriteria yang digunakan pada mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP Negei 3 Ungaran. 

1.5.3 Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Dalam bahasa Indonesia thinking aloud artinya berpikir keras, pair artinya 

berpasangan dan problem solving artinya penyelesaian masalah. Jadi, Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dapat diartikan sebagai teknik berpikir 

keras secara berpasangan dalam penyelesaian masalah. 
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Dalam penelitian ini, model TAPPS diterapkan dengan cara membagi 

peserta didik di dalam kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari dua 

orang, satu orang berperan sebagai problem solver dan yang lainnya sebagai 

listener. Problem solver bertugas memecahkan masalah dan menyampaikannya 

selama proses memecahkan masalah kepada pasangannya. Pasangannya sebagai 

listener mengikuti dan mengoreksi dengan cara mendengarkan seluruh proses 

problem solver dalam memecahkan masalah. Peserta didik sebagai problem solver 

nantinya bertukar tugas dengan listener pada permasalahan yang berbeda, 

sehingga peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi problem 

solver maupun listener. 

1.5.4 Strategi REACT 

Menurut Crawford (2001: 2-3), dalam pembelajarn kontekstual terdapat 

lima strategi yang sering dimunculkan untuk mengarahkan peserta didik dapat 

mengaitkan (Relating), mengalami (Experiencing), menerapkan (Applying), 

bekerja sama (Cooperating), mentransfer (Transferring) yang kemudian dikenal 

dengan strategi REACT. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran dengan strategi REACT diterapkan 

dengan mengarahkan peserta didik untuk: 

1. relating (mengkaitkan): mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-

hari atau dengan pengetahuan awal peserta didik; 

2. experiencing (mengalami): mengalami secara langsung proses pembelajaran 

melalui kegiatan eksplorasi; 
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3. applying (menerapkan): menerapkan atau mendemonstrasikan pengetahuan 

atau konsep yang didapat; 

4. cooperating (bekerja sama): saling berbagi, saling menanggapi, dan 

berkomunikasi dengan peserta didik yang lain terkait dengan materi yang 

diberikan; 

5. transferring (mentransfer): menggunakan pengetahuan dalam konteks baru 

atau situasi baru. 

1.5.5 Pembelajaran TAPPS strategi REACT 

Pembelajaran TAPPS strategi REACT yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) dengan menggunakan strategi REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring).  

1.5.6 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu syarat penting yang harus 

dimiliki peserta didik untuk membantu proses penyusunan pikiran dalam 

menghubungkan antar gagasan sehingga dapat dimengerti orang lain. 

Kemampuan komunikasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan komunikasi tulis peserta didik mengenai segala daya upaya dalam 

menggunakan kosa kata, notasi, gambar, dan struktur matematika untuk 

mengekspresikan pemikiran matematika dan mengkomunikasikan ide matematika 

secara logis. 
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1.5.7 Materi Lingkaran 

Materi lingkaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah sub materi garis 

singgung lingkaran kelas VIII semester 2 sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Adapun Standar Kompetensi untuk materi Geometri dan 

Pengukuran adalah SK 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

Sedangkan Kompetensi Dasar untuk materi garis singgung lingkaran adalah KD 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: bagian awal, 

bagian pokok, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, 

pernyataan keaslian tulisan, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian pokok 

skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu: (1) Bab 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi; (2) Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang berisi landasan 

teori, kajian materi, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian; (3) Bab 3 Metode 

penelitian, yang berisi populasi dan sampel, variabel penelitian, desaian 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data awal, dan 

analisis data akhir; (4) Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini 

dipaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian; dan (5) Bab 

5 Penutup, yang berisi simpulan hasil penelitian dan saran peneliti. Bagian akhir 

skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja. Pengertian atau tafsiran tentang belajar dan pembelajaran 

telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikut pendapat tentang belajar dan 

pembelajaran dari para ahli. 

Menurut Rifa’i & Anni (2011: 82), belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang 

diperkirakan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting 

di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi seseorang. 

Hudojo (1988: 1) berpendapat bahwa seseorang dikatakan belajar bila 

dapat diasumsikan dalam diri orang itu suatu proses kegiatan yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut dapat diamati dan 

berlaku dalam waktu yang relatif lama. Di dalam perubahan tingkah laku 

diperlukan usaha sehingga seseorang dapat berubah dari kondisi yang tidak 

mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukannya. 

Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan Gagne menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 
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periode waktu tertentu, dan proses perubahan tingkah laku itu tidak berasal dari 

proses pertumbuhan (Rifa’i & Anni, 2011: 82). 

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang berbeda. Belajar 

berkaitan dengan suatu kegiatan sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara 

dalam belajar. Suherman at al. (2003: 7), berpendapat bahwa pembelajaran 

merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program 

belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Briggs sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2011: 191) berpendapat 

bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik tersebut memperoleh 

kemudahan. Sedangkan Gagne (Rifa’i & Anni, 2011: 192), menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Pembelajaran secara internal 

peserta didik dapat terjadi apabila peserta didik tersebut melakukan self-

instruction berdasarkan peristiwa eksternal yang berasal dari guru. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku 

yang berupa pemahaman, keterampilan, dan sikap yang disebabkan oleh 

pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan agar 

seseorang dapat memperoleh kemudahan dalam belajar. 

Dalam penelitian ini, dengan melalui kegiatan-kegiatan dalam 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh kemudahan dalam belajar untuk 
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memperoleh pemahaman terkait materi garis singgung lingkaran dan kemampuan 

komunikasi matematis. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen (Rifa’i & Anni, 

2011: 190). Seorang guru harus memahami teori-teori belajar agar memahami 

bagaiman proses belajar sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta 

didik untuk belajar. 

Adapun beberapa teori belajar yang melandasi penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Dalam teori belajar konstruktivisme, proses pembelajaran mengarahkan 

peserta didik untuk membangun atau mengonstruk pengetahuannya sendiri (Rifa’i 

& Anni, 2011: 225). Jadi, di dalam pembelajaran berdasarkan teori 

konstruktivisme, pengetahuan tidak didapatkan hanya dari informasi yang 

diberikan oleh guru, tetapi peserta didik juga aktif dalam membangun 

pengetahuan dengan mengumpulkan informasi baru untuk dirinya sendiri yang 

dapat diperoleh dari pengalaman.  

Menurut Rifa’i & Anni (2011: 233), pendekatan konstruktifistik dalam 

pembelajaran menggunakan belajar kerja sama. Hal ini karena peserta didik akan 

lebih mudah untuk membangun dan memahami pengetahuan atau konsep yang 

sukar apabila mereka dapat membahas dan mendiskusikannya dalam kerja sama 

kelompok. 
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Cobb dalam Suherman at al. (2003: 76-77), mendefinisikan bahwa belajar 

matematika merupakan proses dimana peserta didik secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuan matematika. Konstruktivisme telah memfokuskan secara ekslusif 

pada proses dimana peserta didik secara individual aktif mengkonstruksi realitas 

matematika mereka sendiri. Di dalam paradigma konstruktivisme, peran guru 

bukan memberikan jawaban akhir dari pertanyaan yang diajukan peserta didik, 

melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika 

sehingga diperoleh struktur matematika. Guru dapat memberikan kemudahan 

dalam proses ini dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka dan mengajarkan peserta didik 

untuk sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan teori konstruktivisme 

dalam pembelajaran matematika adalah peserta didik aktif dalam membangun 

pengetahuannya sendiri berupa prinsip, konsep dan atau fakta matematika. 

Sedangkan keterkaitan penelitian ini dengan teori konstruktivisme adalah peserta 

didik secara aktif mambangun pengetahuannya sendiri melalui kegitan 

mengaitkan materi dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, mengalami secara 

langsung proses pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, menerapkan 

pengetahuan atau konsep yang didapat pada permasalahan yang diberikan dengan 

bekerja sama, saling berbagi, saling menanggapi, dan berkomunikasi, serta 

menggunakan pengetahuan dalam konteks permasalahan atau situasi baru 

sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi dan mampu 
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mengomunikasikan gagasannya secara matematis yang semuanya tercakup dalam 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT. 

2.1.2.2 Teori Belajar Piaget 

Piaget merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan 

pembelajaran menurut aliran kognitif. Menurut Woolfolk (2001: 241), “The 

cognitive view sees people as active learners who initiate experiences, seek out 

information to solve a problem, and reorganize what they already know to 

achieve new insights‖, yang menyatakan bahwa dalam pandangan kognitif, 

seseorang dipandang sebagai peserta didik aktif yang memulai pengalaman, 

mencari informasi untuk memecahkan masalah, dan mereorganisasi apa yang 

mereka sudah tahu untuk mencapai wawasan baru. 

Menurut Piaget, proses berpikir seseorang berubah secara radikal, 

meskipun perlahan-lahan, dari lahir hingga dewasa. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif, seperti yang dituliskan Woolfolk (2001: 

28), “Piaget identified four factors – biological maturation, activity, social 

experiences, and equilibration – that interact to influence changes in thinking”. 

Biological maturation atau pematangan biologis diprogram secara genetikal pada 

setiap manusia. Pengaruh orang tua atau guru memiliki dampak kecil pada aspek 

perkembangan kognitif ini, kecuali untuk memastikan bahwa anak-anak 

mendapatkan nutrisi dan perawatan yang mereka butuhkan untuk menjadi sehat. 

Activity atau aktivitas merupakan pengaruh perkembangan kognitif yang datang 

seiring perkembangan pematangan fisik. Dengan berkembangnya pematangan 

fisik, seseorang dapat bertindak terhadap lingkungan dengan beraktifitas dan 
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belajar dari aktivitas tersebut. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh 

interaksi sosial dengan orang-orang disekitar lingkungannya. Hal ini dikemukakan 

Piaget (Woolfolk, 2001: 28), bahwa “our cognitive development is influenced by 

social transmission, or learning from other‖, yang berarti bahwa perkembangan 

kognitif dipengaruhi oleh transmisi sosial atau belajar dari orang lain. 

Piaget mengemukakan tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu (1) belajar 

aktif, (2) belajar lewat interaksi sosial, dan (3) belajar lewat pengalaman sendiri 

(Rifa’i & Anni, 2011: 207). 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan 

terbentuk dari dalam subjek belajar (Rifa’i & Anni, 2011: 207). Dalam penelitian 

ini, melalui pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi 

REACT peserta didik diarahkan untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri 

yang dapat berupa pemahaman konsep, penyelesaian masalah, manipulasi simbol-

simbol, serta mambandingkan strategi pemecahan masalah yang dilakukan 

temannya. 

 Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi 

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

membantu perkembangan kognitif anak (Rifa’i & Anni, 2011: 207). Pada 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT, 

peserta didik dibimbing untuk bekerja sama secara berpasangan untuk 

memecahkan masalah sehingga peserta didik dapat saling berbagi, menanggapi, 

dan mengomunikasikan hasil pemikirannya. Melalui interaksi sosial ini, 
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perkembangan kognitif peserta didik diperkaya dengan macam-macam sudut 

pandangan dan alternatif tindakan. 

Perkembangan kognitif peserta didik akan lebih berarti apabila didasarkan 

pada pengalaman nyata peserta didik sendiri daripada pengetahuan yang 

disampaikan oleh guru yang cenderung mengarahkan peserta didik ke verbalisme 

(Rifa’i & Anni, 2011: 207). Dalam penelitian ini, pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi RAECT menekankan pengalaman peserta 

didik untuk mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang lama dan 

menyelesaiakan permasalahan dengan mengaplikasikan konsep yang telah 

dimilikinya.  

2.1.2.3 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky merupakan salah satu tokoh ahli dalam bidang sosiokultural 

teori. Dalam teori sosiokultural, menekankan peran dalam pengembangan dialog 

kerja sama antara anak-anak maupun anggota yang lebih berpengetahuan luas 

dalam perkumpulan. Anak-anak belajar budaya komunitas mereka seperti cara 

berpikir dan berperilaku melalui interaksi ini.  

Vygotsky percaya bahwa aktivitas manusia berlangsung dalam lingkungan 

budaya dan perkembangan kognitif seseorang tidak dapat dipahami secara 

terpisah dari lingkungan tersebut. Salah satu gagasan kuncinya adalah bahwa 

proses dan struktur mental seseorang yang spesifik dapat ditelusuri dari 

interaksinya dengan orang lain. Vygotsky seperti dikutip Palinscar berpendapat 

bahwa “social interaction are more than simple influence on cognitive 

development – they actually create our cognitive structures and thinking process‖ 
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(Woolfolk, 2001: 44). Wertsch & Tulviste dalam Elliott (2000: 53) juga 

berpendapat “Vigotsky believed that to understand cognitive development, we 

must examine the social and cultural prosess shaping children‖. Yang artinya 

bahwa untuk memahami perkembangan kognitif, kita harus memeriksa proses 

sosial dan budaya yang membentuk anak-anak. Jadi menurut Vygotsky, interaksi 

sosial bukan merupakan pengaruh sederhana pada perkembangan kognitif, 

interaksi sosial sebenarnya membentuk struktur kognitif dan proses berpikir kita. 

Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu 

dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan 

diantara orang dan lingkungan, yang mencakup obyek, alat, buku dan komunitas 

tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Selain itu, Vigotsky juga mengatakan 

bahwa bahasa merupakan salah satu peran penting dalam perkembangan kognitif 

anak. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif berlangsung melalui 

percakapan dan interaksi. Das dalam Woolfolk (2001: 46) berpendapat bahwa 

“Languge provides a means for expressing ideas and asking question, the 

categories and concepts for thinking, and the links between the past and the 

future‖. 

Vygotsky mengemukakan penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri 

atau self-regulation, yaitu pembicaraan batin (inner speech) dan berbicara sendiri 

(private speech). Vygotsky memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang 

private speech anak. Bukan sebagai tanda ketidakdewasaan kognitif seperti yang 

diungkapkan Piaget, Vygotsky menyatakan bahwa bergumam atau berbicara 
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sendiri memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif dengan 

mengarahkan anak kepada self-regulation, kemampuan untuk merencanakan, 

memantau, dan membimbing pemikiran dan pemecahan masalah sendiri 

(Woolfolk, 2001: 46). Menurut Vygotsky, pada tahap perkembangan selanjutnya 

anak akan melakukan perubahan dari berbicara sendiri ke pembicaraan batin. 

Vygotsky mengidentifikasi peralihan dari pembicaraan sendiri yang terdengar ke 

pembicaraan batin yang tidak dapat didengar sebagai proses fundamental dalam 

perkembangan kognitif. Melalui proses ini anak menggunakan bahasa untuk 

mencapai kegiatan kognitif yang penting seperti arah perhatian, pemecahan 

masalah, perencanaan, membentuk konsep, dan mendapatkan kontrol diri. 

Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori Vygotsky 

adalah dimana dalam pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT peserta didik difasilitasi untuk berinteraksi sosial dan 

mengomunikasikan pemikirannya dalam kelompok kecil yang terdiri atas dua 

anak, yang berperan sebagai problem solver dan listener. Melalui interaksi ini 

peserta didik sebagai listener dapat belajar bagaimana proses berpikir problem 

solver dalam menyelesaiakan permasalahan. Kedua peserta didik ini dapat saling 

belajar bagaimana pola pikir, proses dan cara pemecahan masalah yang digunakan 

oleh temannya. 

Keterkaitan yang lain adalah pada pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT peserta didik sebagai problem solver 

dituntut untuk menyuarakan pemikirannya ketika menyelesaikan perasalahan, 

yang dalam teori Vigotsky disebut private speech atau berbicara sendiri. Dengan 
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melakukan private speech akan mengarahkan peserta didik kepada self-

regulation, kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan membimbing 

pemikiran dan pemecahan masalah sendiri. Setelah pembiasaan private speech 

ketika peserta didik menjadi problem solver dalam kelompok, selanjutnya 

perkembangan kognitif peserta didik akan berkembang dengan melakukan inner 

speech atau pembicaraan batin ketika peserta didik dihadapkan pada permasalahan 

yang harus dikerjakan secara individu. Melalui proses ini peserta didik 

menggunakan bahasa untuk mencapai kegiatan kognitif yang penting seperti arah 

perhatian, pembentukan konsep perencanaan, pemecahan masalah, dan kontrol 

diri sehingga pola pikir peserta didik dapat lebih terstruktur dan peserta didik 

dapat lebih mudah dalam mengomunikasikan hasil pemikirannya baik secara lisan 

maupun tulisan.  

2.1.3 Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola 

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Model 

pembelajaran terkait dengan pemilihan strategi dan pembuatan struktur metode, 

keterampilan, dan aktivitas peserta didik (Sani, 2013: 89). Ada lima aspek struktur 

umum dalam suatu model pembelajaran, yaitu: (1) sintaks (fase pembelajaran); 

(2) sistem sosial; (3) prinsip reaksi; (4) sistem pendukung; (5) dampak. 

Sintaks adalah tahapan dalam mengimplementasikan model dalam 

kegiatan pembelajaran. Sintaks menunjukkan kegiatan apa saja yang perlu 

dilakukan oleh guru dan peserta didik mulai dari awal pembelajaran sampai 
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kegiatan akhir. Sistem sosial menggambarkan peran dan hubungan antara guru 

dan peserta didik dalam aktifitas pembelajaran. Prinsip reaksi merupakan 

informasi bagi guru untuk merespon dan menghargai apa yang dilakukan oleh 

peserta didik. Sementara itu, sistem pendukung mendeskripsikan kondisi 

pendukung yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan model pembelajaran. 

Sebuah model pembelajaran juga memiliki efek atau dampak instruksional dan 

pengiring (nurturant effect). Dampak instruksional merupakan dampak langsung 

yang dihasilkan dari materi dan keterampilan berdasarkan aktivitas yang 

dilakukan. Sementara itu, dampak pengiring merupakan dampak tidak langsung 

yang dihasilkan akibat interaksi dengan lingkungan belajar. 

2.1.3.1 Pengertian Model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Salah satu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk 

aktif dalam memecahkan masalah adalah model Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS). Model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

merupakan pengembangan dari model pembelajaran kooperatif. 

 Menurut Benham (2009: 150), model Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) mempunyai sejarah panjang dalam penamaanya. Konsep model 

ini pertama kali diperkenalkan oleh Claparede dan kemudian digunakan oleh 

Bloom & Broader pada studinya tentang proses pemecahan masalah pada 

mahasiswa perguruan tinggi. Kemudian model ini dikembangkan oleh Lochhead 

dan Whimbey pada tahun 1987 untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian 

masalah peserta didik. Setelah sekian lama konsep model ini berkembang, nama 
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“Thinking Aloud Pair Problem Solving” yang mempunyai akronim TAPPS 

diperkenalkan oleh Lochhead dan Whimbey. 

Dalam bahasa Indonesia thinking aloud artinya berpikir keras, pair artinya 

berpasangan dan problem solving artinya penyelesaian masalah. Sehingga, 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dapat diartikan sebagai teknik 

berpikir keras secara berpasangan dalam penyelesaian masalah. Tapi, perlu 

digarisbawahi dalam hal ini, bahwa model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, tetapi model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

juga dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan kemampuan komunikasi 

matematis yang mendalam. Seperti yang diungkapkan Whimbey & Lochhead 

(1999: 342-343), “TAPPS develops mathematical communication skills as no 

other instructional method can. ... TAPPS builds reasoning skills while it fosters 

an extraordinarily deep level of mathematical communication”.  

Menurut Whimbey & Lochhead, sebagaimana dikutip oleh Pate, Wardlow, 

& Johnson (2004: 5), “TAPPS requires two students, the problem solver and the 

listener, to work cooperatively in solving a problem, following strict role 

protocols”. Maksudnya adalah TAPPS membutuhkan dua orang peserta didik, 

yang berperan sebagai problem solver dan listener, untuk berkerja sama dalam 

memecahkan masalah, mengikuti suatu aturan tertentu. 

Menurut Whimbey & Lochhead (1999: 21-22), berpikir merupakan suatu 

keterampilan yang tidak dapat dilihat. Kemampuan untuk menganalisis materi 

kompleks dan pemecahan masalah tidak dapat diamati oleh orang lain, karena 
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umumnya analisis materi kompleks umumya terjadi dalam pikiran atau di dalam 

kepala. Jadi seseorang tidak dapat mengamati bagaimana seorang ahli berpikir dan 

memecahkan suatu masalah. Ada salah satu cara, agar cara berpikir seseorang 

dalam memecahkan masalah dapat diamati, yaitu dengan mengungkapkan atau 

mengucapkan ketika mereka berpikir keras dalam memecahkan masalah. Jika 

terdapat dua orang, peserta didik dan orang yang sudah mahir atau lebih paham, 

mengucapkan apa yang mereka pikirkan ketika mereka bekerja dalam 

menyelesaikan ide-ide kompleks dan hubungannya, maka langkah-langkah yang 

mereka ambil dalam memecahkan masalah dapat dilihat, serta aktivitas mereka 

dapat diamati dan dikomunikasikan. 

Menurut Lochhead (Pate & Miller, 2011: 123), “the TAPPS strategy 

involves one student solving a problem while a listener asks questions to prompt 

the student to verbalize their thoughts and clarify their thinking”. Hal ini berarti 

strategi TAPPS melibatkan satu peserta didik menyelesaikan masalah sementara 

itu listener menanyakan pertanyaan yang mendorong peserta didik tersebut untuk 

mengungkapkan pemikirannya dan menjelaskan pemikirannya tersebut. 

Menurut Benham (2009: 150), dalam pembelajaran TAPPS peserta didik 

dikelompokkan secara berpasangan. Satu orang berperan sebagai problem solver 

dan yang lain berperan sebagai listener. Setiap pasangan diberi suatu masalah 

yang harus dipecahkan. Problem solver bertugas memecahkan masalah dengan 

menyampaikan semua gagasan dan pemikirannya selama proses pemecahan 

masalah kepada listener, menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

memecahkan masalah dan menjelaskan alasannya. Listener bertugas untuk 
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menjaga problem solver untuk tetap bicara (menjelaskan apa yang sedang 

dipikirkan). Jika problem solver terdiam dalam sejenak saja, listener harus 

menanyakan kepada problem solver apa yang sedang ia pikirkan. Kebutuhan 

listener adalah untuk memahami secara detail setiap langkah yang dilakukan 

problem solver, termasuk penyimpangan dan kekeliruan dalam pemecahan 

masalah. Listener tidak seharusnya membantu problem solver untuk memecahkan 

masalah.  

Setelah menyelesaikan masalah yang diberikan, pasangan tersebut 

diberikan masalah matematis lain yang sejenis dengan tingkat kesulitan yang 

sama. Keduanya bertukar peran, peserta didik yang sebelumnya berperan sebagai 

listener berganti peran menjadi problem solver, sebaliknya peserta didik yang 

sebelumnya berperan sebagai problem solver berganti peran menjadi listener, 

sehingga semua peserta didik memperoleh kesempatan menjadi problem solver 

dan listener. 

Peran Guru adalah memonitor seluruh aktivitas seluruh tim dan melatih 

listener mengajukan pertanyaan. Hal ini diperlukan karena keberhasilan model ini 

akan tercapai bila listener berhasil membuat problem solver memberikan alasan 

dan menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk memecahkan masalah. TAPPS 

melatih konsep peserta didik, menghubungkannya pada kerangka yang ada, dan 

menghasilkan pemahaman materi yang lebih dalam. Jika terdapat kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, guru dapat membantu dengan 

cara menjadi listener, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

sebenarnya merupakan bantuan menuju sesuatu yang dibutuhkan peserta didik 
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dan memberikan pertanyaan bantuan yang mengarahkan peserta didik ke sesuatu 

yang hendak dicari dan memberikan arahan tanpa mengungkapkan seluruh 

jawaban yang dibutuhan oleh peserta didik. 

2.1.3.2 Tugas Problem Solver 

Berikut rincian tugas problem solver yang dikemukakan Pestel (1993).  

(1) Membaca soal dengan jelas agar listener mengetahui masalah yang akan 

dipecahkan. 

(2) Mulai menyelesaikan soal dengan caranya sendiri. Problem solver 

mengemukakan semua pendapat dan gagasaan yang dipikirkan, 

mengemukakan semua langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan, serta menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana langkah 

tersebut diambil agar listener mengerti penyelesaian yang dilakukannya. 

(3) Mengatakan apa pun yang muncul dalam pikiran (berkaitan dengan 

permasalahan yang diberikan). Berpikir keras memang tidak mudah. Pada 

awalnya mungkin sulit untuk menemukan kata yang tepat untuk 

menjelaskannya, tapi jangan lakukan hal ini (memikirkan kata yang tepat 

untuk menjelaskan), katakan saja apa pun yang ada dalam pikiran. 

(4) Kembali dan mengulang bagian permasalahan yang diinginkan untuk 

memahami permasalahan. Gunakan kata-kata seperti “coba kita baca lagi 

permasalahan ini”, “ sebaiknya kita teliti lagi dari awal”. 

(5) Mencoba untuk terus menyelesaikan masalah sekalipun problem solver 

menganggap masalah itu sulit atau bahkan terlalu sepele sehingga tedak teliti 

dalam menyelesikan permasalahan. 
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Whimbey & Lochhead (1999: 26-27), menjelaskan lima kriteria 

bagaimana untuk menjadi Problem solver yang baik, yaitu: 

(1) Bersikap positif. Problem solver yang baik mempunyai keyakinan yang kuat 

bahwa permasalahan penalaran akademik dapat diselesaikan dengan hati-hati. 

Mungin pada awalnya suatu masalah terlihat membingungkan dan tidak jelas. 

Tetapi dengan pemecahankan masalah secara berlahan, dengan 

mengidentifikasi satu-persatu informasi dalam permasalahan, masalah yang 

sulit perlahan-lahan dapat dianalisis dan diselesaikan. 

(2) Memperhatikan ketelitian atau keakuratan. Problem solver yang baik 

menaruh perhatian yang besar untuk memahami fakta-fakta dan hubungan 

yang ada dalam permasalahan secara keseluruhan dan akurat. Mereka hampir 

mewajibkan untuk memeriksa apakah pemahaman mereka tentang suatu 

masalah sudah benar dan menyeluruh atau belum. 

(3) Memecah masalah menjadi bagian-bagian. Problem solver yang baik belajar 

bahwa untuk menganalisa permasalahan dan ide-ide yang kompleks 

mencakup mengurai permasalahan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil 

atau sederhana. Mereka belajar menyelesaikan masalah dengan memulainya 

pada titik yang mereka dapat pahami dan kemudaian memprosesnya dari sini. 

(4) Menghindari menebak. Problem solver yang buruk cenderung untuk 

melompat ke kesimpulan dan menebak jawaban tanpa melalui semua langkah 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa jawaban yang buat adalah benar. 

Terkadang mereka membuat keputusan secara intuitif di tengah-tengah 

permasalahan tanpa memeriksa kembali apakah keputusan tersebut benar atau 
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mereka menyelesaikannya sesuai dengan langkah tetapi menyerah untuk 

bernalar kemudian menebak jawaban. Sedangkan Problem solver yang baik 

cenderung untuk mengerjakan permasalahan dari awal sampai akhir dengan 

langkah-langah kecil dan hati-hati. 

(5) Aktif dalam memecahkan masalah. Problem solver yang baik, aktif dalam 

berbagai cara yang dapat meningkatkan ketepatan mereka, yang dapat 

membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang 

ide-ide dan masalah. 

2.1.3.3 Tugas Listener 

Berikut merupakan rincian tugas listener yang dikemukakan Pestel (1993). 

(1) Mendengarkan dan menanyakan hal-hal apa yang dipikirkan oleh problem 

solver, bukan mengkritik solusi yang diberikan oleh problem solver. 

Contohnya adalah mengatakan “Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu 

pikirkan?”, bukan mengatakan “Cara yang kamu gunakan terlalu lama!”. 

(2) Peran listener adalah untuk: 

a) meminta problem solver agar tetap berbicara, menjelaskan proses 

pemikirannya, tetapi jangan menyela ketika problem solver sedang 

berpikir; 

b) memastikan bahwa langkah dari solusi permasalahan yang diungkapkan 

problem solver tidak ada yang salah dan tidak ada langkah yang 

terlewatkan; 

c) membantu problem solver agar lebih teliti dalam mengungkapkan solusi 

permasalahannya; 
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d) memahami setiap langkah yang diambil problem solver. Jika tidak 

mengerti, maka bertanyalah kepada problem solver. 

(3) Jangan berpaling dari problem solver dan mulai menyelesaikan masalah 

sendiri yang sedang dipecahkan problem solver. 

(4) Jangan membiarkan problem solver melanjutkan jika: 

a) tidak memahami langkah pemecahan masalah problem solver. Katakan 

“saya tidak bisa memahami caramu”, atau “saya tidak bisa mengikuti 

langkahmu”; 

b) berpikir setelah terjadi kesalahan yang dilakukan problem solver. Jika 

problem solver membuat kesalahan, hindarkan untuk mengoreksi bagian 

yang salah, beri pertanyaan “apakah cara tersebut benar?” atau meminta 

problem solver untuk meneliti kembali. 

(5) Jangan berikan problem solver petunjuk. Jika problem solver terus membuat 

kesalahan dalam berpikir atau dalam perhitungan, maka tunjukkan 

kesalahannya, tetapi jangan memberikan jawaban yang benar. 

 Whimbey & Lochhead (1999: 28), berpendapat bahwa pasangan yang 

berperan sebagai listener memainkan peran penting dalam proses pembelajaran 

“The listener should not sit back inattentively with his or her mind elsewhere. 

Instead, the listener should concentrate on two functions: continually checking 

accuracy and demanding constant vocalization”, yang intinya bahwa seorang 

listener tidak duduk dan tidak memperhatikan karena pemikirannya yang lain. 

Sebaliknya, pendengar harus berkonsentrasi pada dua fungsi: Memeriksa 

ketepatan secara kontinu dan meminta penjelasan yang tetap. 
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(1) Memeriksa ketepatan secara kontinu. Karena ketepatan adalah hal yang 

sangat penting, listener harus secara kontinu memeriksa keakuratan problem 

solver. Ketepatan problem solver harus diperiksa pada setiap langkah dari 

masalah. Listener harus segera menangkap kesalahan dan menunjukkannya. 

(2) Meminta problem solver untuk selalu menjelaskan. Fungsi kedua dari listener 

adalah untuk memastikan bahwa problem solver menyuarakan semua 

langkah-langkah utama yang diambil dalam memecahkan masalah. 

2.1.3.4 Langkah-langkah Model TAPPS 

Langkah-langkah pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) menurut Whimbey & Lochhead (1999) adalah sebagai berikut. 

(1) Guru mengelompokkan peserta didik berpasang-pasangan. Salah satu peserta 

didik sebagai problem solver dan yang lain sebagai listener. 

(2) Guru memberikan permasalahan kepada masing-masing kelompok. 

(3) Peserta didik sebagai problem solver mencari solusi permasalahan dan 

mengungkapkannya kepada listener sedangkan peserta didik sebagai listener 

mendengarkan. 

(4) Guru mengawasi jalannya aturan peran dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 

memastikan problem solver untuk tetap mengungkapkan pemikirannya dan 

mendorong listener untuk memahami detail solusi permasalahan problem 

solver dan mengingatkan listener untuk tidak membantu mencari solusi 

permasalahan. 
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(5) Problem solver dan listener dalam satu kelompok bertukar peran dalam 

permasalahan selanjutnya, sehingga setiap peserta didik mempunyai 

kesempatan untuk menjadi problem solver dan listener. 

2.1.3.5 Kekuatan Model TAPPS 

Johnson & Chung (1999), menyebutkan beberapa kekuatan model TAPPS. 

Kekuatan model pembelajaran TAPPS yaitu listener dapat belajar dari problem 

solver dengan mendengarkan dan mengamati, sedangkan problem solver 

menerima bantuan dan saran dari listener selama dan setelah memecahkan 

masalah. Dengan bergantian menjadi problem solver dan listener, masing-masing 

anggota pasangan pada pembelajaran TAPPS dapat belajar pendekatan 

pemecahan masalah dan strategi temannya, serta menjadi lebih sadar dengan 

proses berpikirnya sendiri. 

Whimbey & Lochhead (1999, 23) berpendapat bahwa “vocalizing your 

thoughts [using TAPPS] forces you to be more careful and thorough in analyzing 

ideas”, yang artinya menyuarakan pikiran Anda [menggunakan TAPPS] 

mendorong Anda untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menganalisis ide-ide. 

Whimbey & Lochhead (1999, 342-343) juga berpendapat bahwa apabila 

pembelajaran TAPPS diterapkan untuk memecahkan masalah matematika, dapat 

mencapai 5 standar evaluasi yang dikeluarkan oleh NCTM, yaitu (1) belajar nilai-

nilai matematika; (2) percaya diri dengan kemampuan sendiri; (3) menjadi 

penyelesai masalah matematika; (4) belajar berkomunikasi matematis; dan (5) 

belajar penalaran matematika. menurutnya justru kelima standar ini merupakan 

hasil dari proses pembelajaran TAPPS jika pembelajaran dilakukan dengan benar. 
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Dan karena seorang listener secara terus-menerus memantau dan menyelidiki 

pemikiran problem solver, tingkat ketegasan dan kesadaran dalam perincian dapat 

dicapai jauh melampaui yang diperlukan dalam bukti tertulis atau bentuk standar 

komunikasi matematis lainnya. 

Pembelajaran TAPPS menuntun seorang problem solver untuk berpikir 

sambil menjelaskan sehingga pola berpikir mereka lebih terstruktur. Dialog pada 

TAPPS membantu membangun kerangka kerja kontekstual yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. TAPPS melatih konsep peserta 

didik, menghubungkannya pada kerangka yang ada, dan menghasilkan 

pemahaman materi yang lebih dalam. 

2.1.4 Pembelajaran dengan Strategi REACT 

J. R. David dalam Sanjaya (2011: 126) memberikan pengertian tentang 

strategi pembelajaran, yaitu “a plan, method, or series of activities design to 

achieves a particular educational goal‖. Jadi, dengan demikian strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan 

Sani (2013: 89-90), menyatakan strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

dalam pembelajaran. Hubungan antara model pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, keterampilan mengajar menurut Sani, 

dideskripsikan pada gambar 2.1 berikut. 
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Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa strategi pembelajaran tercakup di 

dalam model pembelajaran, dimana strategi pembelajaran didalamnya mencakup 

penggunaan metode dan keterampilan mengajar. Berdasarkan gambar tersebut 

jelas bahwa model pembelajaran didalamnya mencakup pemilihan strategi, 

metode yang digunakan, dan keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan 

dalam mengajar. 

Strategi REACT (relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring) merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

kontekstual-konstruktivis. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan 

konten pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam dunia nyata. 

Sedangkan dalam pendekatan konstruktivisme, pembelajaran diarahkan agar 

peserta didik mengonstruk atau membangun sendiri pengetahuannya.  

Model pembelajaran 

Interaksi sosial 

Pemrosesan 

informasi 

perilaku 

personal 

Strategi 

pembelajaran 

 Langsung 

 Tidak langsung 

 Interaktif 

 Mandiri 

 eksperimen 

Metode pembelajaran 

Keterampilan 

Mengajar 

Ceramah 

 Studi kasus 

 Inkuiri 

 Pembelajaran 

kooperatif 

Debat 

 dsb  

  

Membuat rencana, 

menyajikan, bertanya, 

memberi arahan, 

demonstrasi,  

evaluasi 

Gambar 2.1 Hubungan Antara Model dan Strategi 
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REACT merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan untuk 

dapat membantu mengembangkan pemahaman-pemahaman peserta didik secara 

mendalam terhadap konsep-konsep dasar dan tentang pengamatan terhadap 

bagaimana para guru mengajar agar peserta didik mendapatkan pemahaman 

(Crawford, 2001: 1). 

Crawford (2001: 3) berpendapat tentang strategi REACT, yaitu “These 

strategies [REACT] focus on teaching and learning in context — a fundamental 

principle of constructivism”. Hal ini berarti bahwa, strategi REACT lebih 

memusatkan perhatian pada pengajaran dan pembelajaran menurut konteks 

(kontekstual) yang merupakan sebuah prinsip fundamental dari konstruktivisme. 

Crawford (2001) menjelaskan kelima prinsip dalam strategi REACT 

sebagai berikut. 

1. Relating (mengaitkan) 

Menurut Crawford (2001:3), relating adalah strategi pembelajaran 

kontekstual yang paling kuat, yang merupakan jantungnya dari konstruktivisme. 

Relating atau mengaitkan adalah belajar dalam konteks pengalaman kehidupan 

seseorang atau pengetahuan yang ada sebelumnya, yaitu mengaitkan informasi 

baru dengan berbagai pengalaman kehidupan atau pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. 

Crawford (2001: 3) menyatakan bahwa, walaupun peserta didik bisa 

membawa ingatan atau pengetahuan sebelumnya yang relevan dengan situasi 

belajar yang baru, peserta didik dapat gagal mengenal keterkaitannya. Oleh karena 

itu, guru harus merencanakan dengan hati-hati situasi pembelajaran sehingga 
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peserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. 

Perencanaan yang matang diperlukan karena terkadang peserta didik tidak secara 

otomatis dapat menghubungkan informasi baru dengan hal yang mereka kenal. 

Guru dapat memulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat dijawab oleh peserta didik dari pengalaman hidupnya di luar kelas 

sebagai upaya untuk mengingatkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. 

Materi yang peserta didik pelajari dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang sudah 

mereka miliki. American Association for the Advancement of Science, 

menyatakan bahwa pembelajaran yang baik biasanya dimulai dengan pertanyaan-

pertanyaan dan fenomena yang menarik dan dikenal peserta didik, bukan dengan 

abstraksi atau fenomena di luar jangkauan persepsi, pemahaman, atau 

pengetahuan peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

meningkat ketika guru menggunakan relating, terutama di awal pembelajaran 

dengan pengetahuan dan sesuatu yang diyakini peserta didik sebelumnya sebagai 

titik awal, dan kemudian menyesuaikan pembelajaran dalam menanggapi 

perubahan konsepsi peserta didik selama pembelajaran. 

2. Experiencing (mengalami) 

Strategi relating tidak dapat diterapkan pada peserta didik yang tidak 

memiliki pengetahuan awal yang relevan dengan informasi baru, karena peserta 

didik tidak mungkin dapat membuat hubungan antara informasi baru dengan 

pengetahuan sebelumnya. Guru dapat mengatasi kendala ini dan membantu 

peserta didik menyusun pengetahuan baru dengan berbagai pengalaman yang 
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tersusun rapi, dengan pengalaman yang dibuat atau dirancang di dalam kelas. 

Strategi ini yang disebut experiencing (Crawford, 2001: 5).  

Menurut Crawford (2001: 5), aktivitas pemecahan masalah adalah 

pengalaman yang melibatkan kreativitas peserta didik sementara belajar konsep-

konsep utama. Kegiatan ini juga mengajarkan keterampilan pemecahan masalah, 

berpikir analitis, komunikasi, dan interaksi kelompok. Kegiatan pemecahan 

masalah yang baik memperkenalkan konsep-konsep yang muncul secara alami 

dalam situasi masalah. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk melihat 

kebutuhan atau alasan untuk menggunakan konsep-konsep baru.  

3. Applying (menerapkan) 

Menerapkan atau mengaplikasikan adalah suatu strategi belajar dengan 

menempatkan konsep-konsep untuk digunakan. Konsep-konsep matematika 

digunakan pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas penyelesaian masalah 

yang diberikan oleh guru terutama untuk menyelesaikan soal-soal latihan atau 

tugas-tugas lain. Guru juga dapat memotivasi peserta didik untuk memahami 

konsep melalui pemberian tugas-tugas latihan yang realistis dan relevan. 

4. Cooperating (bekerja sama) 

Bekerja sama menurut Crawford (2001: 11) adalah belajar dalam konteks 

berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. Melalui 

kerja sama akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengomunikasikan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. 

Dengan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian besar peserta 

didik merasa lebih nyaman serta tidak malu dalam melakukan diskusi dan masing-
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masing peserta didik dapat ikut berperan aktif dalam mengungkapkan pendapat 

dan mengajukan pertanyaan. Dengan mendengarkan orang lain dalam kegiatan 

kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi kembali dan merumuskan kembali 

pemahaman mereka sendiri. Mereka belajar untuk menghargai pendapat orang 

lain, karena terkadang strategi yang berbeda terbukti menjadi pendekatan yang 

lebih baik untuk penyelesaian masalah.  

Menanamkan rasa tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting 

agar peserta didik menyadari bahwa kesuksesan suatu kegiatan bergantung pada 

setiap anggota kelompok dalam melakukan tugasnya. Sukses juga bergantung 

pada proses kegiatan kelompok seperti komunikasi, observasi, saran, diskusi, 

analisis, dan refleksi. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics seperti yang 

dikutip oleh Crawford (2001: 13), mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan 

dalam dunia kerja semakin menuntut kerja sama tim, kolaborasi, dan komunikasi. 

Sejalan dengan itu, mata pelajaran matematika tingkat perguruan tinggi semakin 

menekankan kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, baik secara lisan 

maupun tulis. Maka dari itu, untuk mempersiapkan masa depan, peserta didik 

kelas menengah harus dapat bertukar ide-ide matematis secara efektif. 

Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dilatih kepada peserta didik melalui 

pembelajaran kooperatif. Sebagaimana yang dinyatakan Suherman et al. (2003: 

260) pembelajaran kooperatif mencakup kelompok kecil peserta didik yang 

bekerja di dalam sebuah tim untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, 

atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. 
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5. Transferring (mentransfer) 

 Menurut Crawford (2001: 14) mentransfer adalah penggunaan 

pengetahuan dalam konteks baru atau situasi baru yang belum tercakup dalam 

kelas. Contoh pembelajaran dengan strategi transferring, yaitu guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal atau 

permasalahan yang belum pernah mereka kerjakan. Dengan menyelesaikannya, 

berarti peserta didik mentransfer semua pengetahuan yang ia peroleh dari hasil 

belajarnya. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics, “... A major goal 

of high school mathematics is to equip students with knowledge and tools that 

enable them to formulate, approach, and solve problems beyond those that they 

have studied” (Crawford, 2001: 15), yang berarti bahwa tujuan utama matematika 

kelas menengah adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 

alat-alat yang memungkinkan mereka untuk merumuskan, melakukan pendekatan, 

dan memecahkan masalah di luar dari apa yang telah mereka pelajari. 

2.1.5 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, komunikasi berarti pengiriman 

dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yg 

dimaksud dapat dipahami. Sedangkan mengomunikasikan dapat berarti 

mengungkapkan pikiran (gagasan, ide, atau pendapat), keinginan, atau informasi 

sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006, 140) merumuskan 

salah satu tujuan mata pelajaran matematika, yaitu agar peserta didik memiliki 
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kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemampuan komunikasi 

matematis juga merupakan salah satu standar proses yang harus dicapai oleh 

peserta didik menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 

NCTM (2000: 60) menyatakan, program pembelajaran dari pra-taman kanak-

kanak sampai kelas 12 harus memungkinkan peserta didik untuk: (1) mengatur 

dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika (mathematical thinking) mereka 

melalui komunikasi; (2) mengkomunikasikan pemikiran matematis mereka secara 

koheren dan jelas kepada rekan-rekan, guru, dan orang lain; (3) menganalisis dan 

mengevaluasi pemikiran matematika dan strategi orang lain; (4) menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika dengan tepat. 

Komunikasi merupakan bagian pokok dari matematika dan pendidikan 

matematika. Komunikasi matematis merupakan cara berbagi ide dan mejelaskan 

pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, perbaikan, 

diskusi, dan perubahan. Proses komunikasi juga membantu membangun makna 

dan menetapkan untuk ide-ide supaya dapat diketahui orang lain. Ketika peserta 

didik ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika dan 

mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan 

maupun tertulis, mereka belajar untuk menjadi jelas dan meyakinkan. 

Mendengarkan penjelasan orang lain memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri (NCTM, 2000: 60). 

Baroody (Armiati, 2009: 272) menyatakan ada dua alasan untuk fokus 

pada komunikasi matematika. Alasan pertama adalah matematika merupakan 
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bahasa yang esensial bagi matematika itu sendiri. Matematika tidak hanya sebagai 

alat berpikir yang membantu peserta didik untuk mengembangkan pola, 

menyelesaikan masalah dan memberikan kesimpulan, tetapi juga sebagai alat 

untuk mengkomunikasikan pikiran, memvariasikan ide secara jelas, tepat dan 

singkat. Alasan kedua adalah belajar dan mengajar matematika merupakan suatu 

aktifitas sosial yang melibatkan sekurangnya dua pihak yaitu guru dan peserta 

didik. Berkomunikasi dengan teman adalah kegiatan yang penting untuk 

mengembangkan keterampilan komunikasi, sehingga peserta didik dapat belajar 

seperti seorang ahli matematika dan mampu menyelesaikan masalah dengan 

sukses.  

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada dasarnya dapat 

dilihat dari komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran baik komunikasi 

lisan maupun komunikasi tertulis. Menurut Ahmad (2008: 229), menyelesaikan 

math word problem (permasalahan matematika yang disajikan dalam teks 

daripada notasi matematika) melibatkan komunikasi langkah-langkah solusi yang 

efektif pada seseorang. Stein (Clark, 2005: 3) menyatakan bahwa, cara di mana 

tugas-tugas matematika dan juga kegiatan pemecahan masalah yang terstruktur 

diajukan, berdampak pada bagaimana peserta didik menyelesaikan tugas dan 

bagaimana mereka mengomunikasikan ide-ide mereka terkait dengan 

penyelesaian tersebut. 

Menurut NCTM (2000, 60-61), peserta didik yang memiliki kesempatan, 

dorongan, dan dukungan untuk berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan 

kelas matematika mendapatkan manfaat ganda, yaitu: mereka berkomunikasi 
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untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk berkomunikasi secara 

matematis. Komunikasi dapat mendukung pembelajaran peserta didik dari 

konsep-konsep matematika baru seperti situasi, menggambar, gunakan benda, 

memberikan penjabaran dan penjelasan verbal, menggunakan diagram, menulis, 

dan menggunakan simbol-simbol matematika. 

Menurut NCTM (2000: 61), menulis dalam matematika dapat membantu 

peserta didik mengkonsolidasikan pemikiran mereka karena membutuhkan 

mereka untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan mengklarifikasi pemikiran 

mereka tentang ide-ide yang dikembangkan dalam pelajaran. Di sekolah 

menengah, peserta didik harus menjadi lebih eksplisit dalam melandasi tulisan 

mereka pada pemahaman pembaca dan tujuannya. Untuk beberapa tujuan, hal ini 

wajar bagi peserta didik untuk mendeskripsikan pemikiran mereka secara 

informal, menggunakan bahasa yang umum dan sketsa-sketsa, tetapi mereka juga 

harus belajar untuk berkomunikasi dengan cara matematika yang lebih formal, 

dengan menggunakan terminologi matematika konvensional. Pada akhir tahun 

sekolah menengah, peserta didik harus mampu menulis dengan baik yaitu dengan 

membangun argumen matematika menggunakan kosakata formal. Ahmad (2008: 

229), juga berpendapat bahwa “The effective way in improving communication is 

through writing because formality in using a language can easily be implemented 

in writing‖. Makadari itu penting bagi peserta didik untuk diberikan latihan dalam 

menulis solusi yang tepat dari word problem. Mereka perlu merepresentasikan 

permasalahan dengan persamaan matematika yang benar menggunakan penulisan 

yang jelas dan terdefinisi dengan baik variabel yang diketahui dan tidak diketahui. 
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Brenner (1998, 109) mengembangkan kerangka komunikasi dalam 

matematika. Kerangka tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Kerangka Komunikasi Matematika 

Communication About 

Mathematics 

Communication In 

Mathematics 

Communication With 

Mathematics 

1. Reflection on 

cognitive processes. 

Description of 

procedures, reasoning. 

Metacognition—giving 

reasons for procedural 

decisions. 

1. Mathematical register. 

Special vocabulary. 

Particular definitions of 

everyday vocabulary. 

Modified uses of everyday 

vocabulary. Syntax, 

phrasing. Discourse. 

1. Problem-solving tool. 

Investigations. Basis for 

meaningful action. 

2. Communication with 

others about cognition. 

Giving point of view. 

Reconciling differences. 

2. Representations. 

Symbolic. Verbal. 

Physical manipulatives. 

Diagrams, graphs. 

Geometric. 

2. Alternative solutions. 

Interpretation of 

arguments using 

mathematics. Utilization 

of mathematical 

problem-solving in 

conjunction with other 

forms of analysis. 

Berdasarkan kerangka tersebut, komunikasi matematis dapat dilihat 

sebagai tiga aspek yang terpisah. Pertama, communication about mathematics 

memerlukan individu untuk mendeskripsikan proses pemecahan masalah dan 

pikiran mereka sendiri tentang proses tersebut. Mengingat penekanan bahasan ini 

pada diskusi kelas, peserta didik perlu mengeksternalisasi proses yang mungkin 

tidak dipertimbangkan secara sadar ketika bekerja sendirian di ruang kelas 

tradisional. Proses eksternalisasi ini dapat memberikan kontribusi dalam 

penalaran tingkat tinggi dengan memfasilitasi komunikasi kelas. Kedua, 

communication in mathematics berarti menggunakan bahasa dan simbol 

matematika. hal ini secara khusus mengacu pada cara khusus bahwa bahasa telah 

digunakan ketika mendiskusikan matematika. Ketiga, communication with 
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mathematics mengacu pada penggunaan matematika yang memungkinkan peserta 

didik untuk menangani masalah. Ketiga jenis komunikasi matematika ini 

diperlukan untuk mengembangkan pemahaman matematika. 

Dalam penelitian ini, indikator kemampuan komunikasi matematis yang 

digunakan mencakup tiga aspek yang diambil dari kerangka komunikasi 

matematis yang dikembangkan oleh Brenner (1998), yaitu sebagai berikut.  

(1) Representations, yaitu kemampuan peserta didik dalam menggambarkan atau 

menginterpretasikan ide, situasi, dan relasi matematika, malalui gambar 

benda nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 

(2) Problem solving tool, yaitu menyelesaikan masalah dengan melakukan 

infestigasi permasalahan atau menggunakan konsep dasar melalui langkah-

langkah yang berarti. 

(3) Alternative solution, yaitu menjelaskan pendapat menggunakan bahasa 

matematika dan menggunakan penyelesaian masalah matematika dengan 

analisis bentuk lain. 

2.1.6 Model Direct Instruction 

Menurut Sani (2013: 125), model Direct Instruction atau pembelajaran 

langsung memiliki sistem sosial yang sangat terstruktur. Prinsip reaksi diatur 

berdasarkan kebutuhan penguasaan pengetahuan, menolong peserta didik 

bertindak, dan memberikan penguatan. Pembelajaran ini membutuhkan tugas 

belajar yang bertahap. Dampak instruksiaonal dan pengiring model pembelajaran 

ini dideskripsikan sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 Dampak Instruksional dan Pengiring Model Direct Instruction 

Sintaks model pembelajaran Direct Instruction menurut Joyce & Weil 

(Sani, 2013: 125), adalah sebagai berikut. 

Fase 1: Orientasi pembelajaran 

Menyatakan tujuan pembelajaran. 

Fase 2: Penyajian materi 

Menjelaskan konsep dan keterampilan baru. 

Menyajikan demonstrasi atau contoh. 

Identifikasi langkah-langkah keterampilan atau diskusi tentang konsep. 

Mengecek pemahaman peserta didik. 

Fase 3: latihan terstruktur 

Guru memendu peserta didik melalui contoh latihan. 

Peserta didik mengerjakan latihan. 

Guru memberikan umpan balik. 

Fase 4: Membimbing pelatihan 

Peserta didik mengikuti pelatihan dengan bimbingan guru. 

Guru menilai kemampuan peserta didik. 

Dampak pengiring 

Ketuntasan materi 

dan keterampilan 

akademik 

Motivasi peserta 

didik 

Kemampuan 

bertindak sendiri 

Model 

pembelajaran 

langsung 

Dampak istruksional 

Penghargaan diri 
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Fase 5: latihan mandiri 

Peserta didik melkukan latihan tanpa bantuan guru. 

Guru melakukan evaluasi. 

2.2  Kajian Materi 

Kajian materi garis singgung lingkaran sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang diambil dari Buku Sekolah Elektronik karangan 

                adalah sebagai berikut. 

2.2.1 Pengertian Garis Singgung Lingkaran 

2.2.1.1 Sifat garis singgung lingkaran 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di 

satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung 

lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Garis Singgung lingkaran Melalui Satu Titik 

Gambar 2.3(a) memperlihatkan bahwa garis g’ menyinggung lingkaran di 

titik A. Garis g’ tegak lurus jari-jari OA. Dengan kata lain, hanya terdapat satu 

buah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. 

Pada gambar 2.3(b), titik R terletak di luar lingkaran. Garis l melalui titik 

R dan menyinggung lingkaran di titik P, sehingga garis l tegak lurus jari-jari OP. 

(b) (a) 
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Garis m melalui titik R dan menyinggung lingkaran di Q, sehingga garis m tegak 

lurus jari-jari OQ. Dengan demikian, dapat dibuat dua buah garis singgung 

melalui satu titik di luar lingkaran. 

2.2.1.2 Melukis garis singgung 

2.2.1.2.1 Garis Singgung Melalui Satu Titik pada Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik pada 

lingkaran adalah sebagai berikut. 

(1) Buatlah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OP yang diperpanjang hingga 

titik Q. 

(2) Buatah busur dengan pusat P yang memtong ruas OP dan PQ di titik A dan B. 

(3) Buatlah busur dengan pusat A dan B sehingga berpotongan di titik C. Ingat, 

jari-jarinya harus sama. 

(4) Hubungkan titik C dan P sehingga membentuk garis CP. Garis inilah yang 

disebut garis singgung g yang melalui titik P pada lingkaran dengan pusat O. 

2.2.1.2.2 Garis Singgung Melalui Titik di Luar Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di 

luar lingkaran adalah sebagai berikut. 

(1) Buatlah lingkaran dengan pusat O. Hubungkan O dengan titik T yang terletak 

di luar lingkaran. 

(2) Bagilah garis OT menjadi dua ruas garis yang sama panjang dengan 

menempatkan titik M sebagai titik tengah, sehingga OM = MT. 

(3) Buatlah busur lingkaran dengan pusat M dan jari-jari OM sehingga memotong 

lingkaran dengan pusat O di titik A dan B. 
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(4) Hubungkan titik A dengan T dan titik B dengan T sehingga diperoleh AT dan 

BT, yaitu pasangan garis singgung yang melalui titik T. 

2.2.1.3 Panjang garis singgung lingkaran 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Pada gambar 2.4, garis AB dan BC adalah garis singgung lingkaran yang 

berpusat di titik O. Panjang OA = Panjang OC = r = jari-jari lingkaran. Oleh 

karena garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran maka panjang 

garis singgung AB dan BC dapat dihitung dengan menggunakan teorema 

Pythagoras. 

Perhatikan ∆ OAB. Pada ∆ OAB berlaku teorema Pythagoras, yaitu 

OA
2 

+ AB
2
 = OB

2
   AB

2
 = OB

2
 – OA

2
 

      √        

     √       

Pada ∆ OCB juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu 

OC
2 

+ BC
2
 = OB

2
   BC

2
 = OB

2
 – OC

2
 

      √        

     √       

Ternyata,        √      . Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang 

ditarik dari sebuah titik diluar lingkaran mempunyai panjang yang sama. 

Gambar 2.4 Garis Singgung Lingkaran Melalui Satu titik di Luar Lingkaran 
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Gambar 2.5 Dua Lingkaran yang Bersinggungan 

2.2.2 Garis Singgung Dua Lingkaran 

2.2.2.1 Kedudukan dua lingkaran 

2.2.2.1.1 Dua lingkaran bersinggungan 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.5(a) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di 

dalam. Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung 

persekutuan luar, yaitu k dengan titik singgung A. 

Gambar 2.5(b) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. 

Dalam kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan 

dalam, yaitu n dan dua garis singgung persekutuan luar, yaitu l dan m. 

2.2.2.1.2 Dua lingkaran berpotongan 

Dua lingkaran yang berpotongan mempunyai dua garis singgung 

persekutuan luar, yaitu r dan s seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.6 Dua Lingkaran yang Berpotongan 
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2.2.2.1.3 Dua lingkaran saling lepas 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Dua Lingkaran yang Saling Lepas 

Dalam kedudukan dua lingkaran saling lepas, dapat dibuat dua garis 

persekutuan luar, yaitu k dan l dan dua garis persekutuan dalam, yaitu m dan n. 

2.2.3 Garis Singgung Persekutuan Luar 

2.1.3.1 Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar 

Misalkan terdapat dua lingkaran saling lepas dengan pusat P dan Q serta 

jari-jari R dan r. Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan luar dari 

lingkaran P dan Q adalah sebagai berikut. 

(1) Buatlah dua lingkaran dengan pusat P dan Q serta jari-jari R dan r (r < R). 

Kemudian hubungkan kedua titik pusatnya. 

(2) Buatlah busur lingkaran sebarang yang berpusat di titik P dan Q dengan jari-

jari yang sama dan panjangnya harus lebih dari 
 

 
  , sehingga berpotongan 

di titik M dan N. 

(3) Hubungkan M dan N sehingga memotong PQ di titik T. 

(4) Gambar lingkaran yang berpusat di titik T dengan jari-jari PT. 

(5) Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik P dengan jari-jari R-r 

sehingga memotong lingkaran yang berpusat di T pada titik A dan B. 
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Gambar 2.8 Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

(6) Hubungkan P dengan A dan P dengan B, kemudian perpanjang kedua garis 

tersebut sehingga memotong lingkaran yang berpusat di P pada titik C dan D. 

(7) Lukislah busur lingkaran dengan pusat di C dan jari-jari AQ sehingga 

memotong lingkaran yang berpusat di Q di titik E. Lukislah busur lingkaran 

dengan pusat di D dan jari-jari AQ sehingga memotong lingkaran yang 

berpusat di Q di titik F. 

(8) Hubungkan C dengan E dan D dengan F. Garis CE dan DF adalah garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. 

2.1.3.2 Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Perhatikan ∆SPQ. Oleh karena  QSP = 90
o
 maka kita bisa menggunakan 

teorema pythagoras untuk mencari panjang SQ. ∆SPQ siku-siku di S sehingga 

PQ
2
 = SQ

2
 + SP

2
   SQ

2
 = PQ

2
 – SP

2
 

 l
2
 = k

2
 – (R – r)

2
; R > r 

    √         . 

Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 

  √         , untuk R > r. 

dengan: l = panjang garis singgung persekutuan luar, 

k = jarak kedua titik pusat lingkaran, 
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R = jari-jari lingkaran pertama, dan 

r = jari-jari lingkaran kedua. 

2.2.4 Garis Singgung Persekutuan Dalam 

2.1.4.1 Melukis Garis Singgung Persekutuan Dalam 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

adalah sebagai berikut. 

(1) Lukislah dua lingkaran dengan pusat P dan Q serta jari-jari masing-masing R 

dan r (r < R), kemudian hubungkan kedua titik pusatnya. 

(2) Buatlah busur lingkaran yang berpusat di P dan Q dengan jari-jari yang 

panjangnya sama dan harus lebih besar dari   ⁄  PQ sehingga berpotongan di 

titik M dan N. 

(3) Hubungkan M dan N sehingga memotong PQ di titik T. 

(4) Lukislah lingkaran yang berpusat di T dengan jari-jari PT. 

(5) Lukislah busur lingkaran yang berpusat di P dan berjari-jari R + r sehingga 

memotong lingkaran yang berpusat di T pada titik A dan B. 

(6) Hubungkan titik pusat P dengan A dan P dengan B sehingga memotong 

lingkaran dengan pusat P di C dan D. 

(7) Lukislah busur lingkaran dengan pusat di C dan jari-jari AQ sehingga 

memotong lingkaran yang berpusat di Q pada titik E. Lukislah busur 

lingkaran dengan pusat di D dan jari-jari AQ sehingga memotong lingkaran 

yang berpusat di Q pada titik F.  

(8) Hubungkan C dengan E dan D dengan F. Garis CE dan DF adalah garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. 
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2.1.4.2 Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran 

Perhatikan ∆PSQ. Oleh karena  QSP = 90
o
 maka kita bisa menggunakan 

teorema pythagoras untuk mencari panjang SQ. ∆PSQ siku-siku di S sehingga 

PQ
2
 = SQ

2
 + PS

2
   SQ

2
 = PQ

2
 – PS

2
 

 d
2
 = k

2
 – (R + r)

2
 

 d = √         . 

Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 

d = √         . 

dengan: d = panjang garis singgung persekutuan dalam, 

k = jarak kedua titik pusat lingkaran, 

R = jari-jari lingkaran pertama, dan 

r = jari-jari lingkaran kedua. 
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2.3 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terkait 

model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dan strategi REACT yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang relevan, yang mendasari 

penelitian ini antara lain sebagai berikut.  

Penelitian Johnson & Chung (1999), yang dilakukan untuk mengetahui 

dampak Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa teknik penerbangan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa menggunakan TAPPS dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah mereka untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan potensial 

pada sistem. TAPPS memiliki dampak positif pada kemampuan subjek untuk 

melakukan evaluasi hipotesis pemecahan masalah dengan benar dan subjek yang 

dikenai TAPPS lembih mampu untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan 

potensial yang mereka pikirkan. 

Benham (2009), melakukan penelitian pada peserta didik productivity 

software course untuk mengetahui dampak penggunaan Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) terhadap kinerja peserta didik. Hasilnya adalah kinerja 

peserta didik pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) lebih baik daripada kinerja peserta didik yang 

bekerja hanya secara kelompok maupun kinerja peserta didik yang bekerja secara 

individu. 

Maula, Rochmad, & Soedjoko (2013) melakukan penelitian untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran model Thinking Aloud Pair Problem 
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Solving (TAPPS) berbantuan worksheet terhadap kemampuan pemecahan 

masalah materi lingkaran. Hasilnya adalah pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran TAPPS tuntas, rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada pembelajaran TAPPS lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran ekspositori, dan persentase 

ketuntasan belajar peserta didik pada pembelajaran TAPPS lebih tinggi daripada 

persentase ketuntasan belajar peserta didik pada pembelajaran ekspositori. 

Arifin, Kartono, & Sutarto (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, and Transferring) terhadap kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik materi segiempat kelas VII SMP Negeri Gembong. Hasil penelitian 

tersebut adalah penerapan strategi pembelajaran REACT efektif terhadap 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik, dengan hasil belajar peserta 

didik pada pembelajaran strategi REACT mencapai ketuntasan klasikal sebesar 

80% dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada pembelajaran 

strategi REACT lebih besar daripada kelas dengan pembelajaran ekspositori. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

yang penting untuk dimiliki peserta didik, karena matematika merupakan cabang 

ilmu yang mempelajari objek kajian abstrak yang di dalamnya terdapat simbol-

simbol dan bahasa matematika. Selain itu, di dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, memiliki kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu 
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tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. Komunikasi 

matematis juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam 

standar proses pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of 

Mathematics. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya dirancang agar peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Untuk itu, 

dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik.  

Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

merupakan salah satu model pembelajaran dimana peserta didik diarahkan untuk 

berpikir keras dalam menyelesaikan permasalah secara berpasangan. Model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) membutuhkan dua 

orang peserta didik, yang berperan sebagai problem solver dan listener, untuk 

berkerja sama dalam memecahkan masalah, mengikuti suatu aturan tertentu. 

Melalui kerja sama ini, pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) dapat memfasilitasi peserta didik untuk berinteraksi dan 

mengomunikasikan ide atau gagasan yang ada dalam pemikirannya kepada orang 

lain. Pada model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), peserta didik 

sebagai problem solver dituntut untuk menyuarakan pemikirannya ketika 

menyelesaiakan masalah kepada temannya (listener). Melalui interaksi ini peserta 

didik sebagai listener dapat belajar bagaimana strategi pemecahan masalah yang 

digunakan oleh problem solver. Selain itu, menurut Vigotsky, dengan 

menyuarakan pikiran atau private speech, perkembangan kognitif anak akan 

mengarah kepada pengendalian diri, kemampuan merencanakan, memantau, dan 
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membimbing pemikiran dalam pemecahan masalah, sehingga pola pikir peserta 

didik akan lebih terstruktur dan peserta didik akan lebih mudah dalam 

mengomunikasikan pemikirannya. 

Strategi REACT (relating, experiencing, applying, cooperating, and 

transferring) merupakan strategi pembelajaran berbasis kontekstual-konstruktivis 

yang mendesain pembelajaran agar peserta didik dapat mengaitkan materi baru 

dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, belajar berdasarkan pengalamannya 

memperoleh pengetahuan/konsep, menerapkan konsep-konsep yang telah didapat 

dalam menyelesaiakn permasalahan, berbagi, merespon, dan berkomunikasi 

dengan peserta didik lainnya, dan menggunakan pengetahuan dalam situasi baru 

yang belum tercakup dalam kelas. Melalui kegiatan-kegiatan dalam strategi 

REACT (relating, experiencing, applying, cooperating, and transferring) tersebut 

maka peserta didik dapat secara aktif membangun pengetahuannya sendiri yang 

didasarkan pada pengalaman belajarnya. Berdasarkan teori konstruktivis, peserta 

didik yang aktif membangun pengetahuannya sendiri akan lebih memahami 

konsep-konsep dari suatu materi. Oleh karena itu, dengan digunakannya strategi 

REACT dalam pembelajaran diharapakan peserta didik dapat memahami konsep 

dengan baik, sehingga mereka dapat dengan mudah mengomunikasikan ide atau 

gagasanya baik secara lisan maupun tertulis.  

Salah satu materi matematika yang memungkinkan untuk melihat 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik adalah materi geometri. Karena, 

pada materi geometri terdapat banyak benda-benda, definisi, simbol, dan gambar 

yang dapat dijadikan ide atau gagasan yang dapat dikemukakan oleh peserta didik. 



60 

 

 

Salah satu materi mata pelajaran matematika yang merupakan bagian dari 

geometri adalah lingkaran, dan materi lingkaran yang tergolong sulit adalah sub 

materi garis singgung linkaran, karena peserta didik harus benar-benar memahami 

materi agar dapat menyelesaikan dan menggambarkan permasalahan terkait garis 

singgung lingkara. 

Berdasarkan uraian tersebut apabila pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) yang dipadukan dengan Strategi REACT (relating, 

experiencing, applying, cooperating, and transferring) diterapkan pada sub materi 

garis singgung lingkaran berjalan dengan baik, diharapkan mampu menanamkan 

pemahaman konsep peserta didik secara mendalam, sehingga kemampuan 

komunikasi matematisnya akan lebih baik. 

Dengan kerangka berpikir tersebut, diduga bahwa pembelajaran Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT efektif terhadap 

komunikasi matematis peserta didik pada sub materi garis singgung lingkaran dan 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

lebih efektif daripada pembelajaran Direct Instruction, dengan dugaan: 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

mencapai ketuntasan dan rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik mecapai KKM; persentase ketuntasan belajar peserta didik pada 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

lebih tinggi daripada persentase ketuntasan belajar peserta didik pada 

pembelajaran Direct Instruction; serta rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik pada pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 



61 

 

 

(TAPPS) strategi REACT lebih dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik pada pembelajaran Direct Instruction; 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi 

REACT tuntas terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

2. Rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT mencapai KKM. 

3. Persentase ketuntasan belajar peserta didik pada pembelajaran Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT lebih tinggi daripada 

persentase ketuntasan belajar peserta didik pada pembelajaran langsung 

(Direct Instruction). 

4. Rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar 

dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi 

REACT lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik yang diajar dengan model Direct Instruction. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013: 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

yang diteliti itu. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VIII SMP N 3 Ungaran tahun ajaran 2014/2015, dengan jumlah peserta didik 

adalah 324 anak, yang dikelompokkan ke dalam kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, 

VIII-D, VIII-E, VIII-F, VIII-G, VIII-H, VIII-I, VIII-J. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji kesamaan rata-rata data awal populasi yang diambil dari nilai UAS kelas 

VIII semester 1, diperoleh bahwa populasi berdistribnsi normal dan homogen 
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serta rata-rata dari sampel yang diambil sama. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 6. 

Dalam penelitian ini, diambil dua kelas sampel yaitu peserta didik kelas VIII-

A sebagai kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT dan peserta didik kelas VIII-B sebagai 

kelas kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 61) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah model pembelajaran dan 

kemampuan komunikasi matematis. Kedua variabel tersebut dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2013: 61). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran yang diterapkan yaitu model Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT pada kelas eksperimen dan 

model Direct Instruction pada kelas kontrol. 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen (Sugiyono, 2013: 61). Variabel 
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dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik. 

3.3 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif karena data penelitian adalah hasil pengukuran kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik berupa angka-angka dengan menggunakan 

instrumen (tes) dan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

statistik. Sugiono (2013: 14) mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian eksperimen.  

Terdapat beberapa bentuk desain yang dapat digunakan dalam penelitian 

eksperimen. Desain eksperimen dalam penelitian ini mengacu pada Posttest-Only 

Control Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing 

dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang 

lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelas eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol. Berikut adalah tabel 

desain penelitian Posttest-Only Control Design. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

Kelompok Perlakuan Post-Test 

Eksperimen (R) X T 

Kontrol (R)  T 
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Keterangan: 

R = pengambilan secara random, 

X = pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT, 

T = kemampuan komunikasi matematis 

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) menentukan populasi; 

(2) observasi dan mengambil nilai UAS semester gasal mata pelajaran 

matematika tahun pelajaran 2014/2015 peserta didik kelas VIII sebagai data 

awal; 

(3) menentukan sampel dengan menganalisis data awal pada populasi dengan 

uji normalitas, homogenitas, kemudian menentukan sampel penelitian yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan teknik cluster random sampling, 

dan diuji perbedaan dua rata-rata kelompok sampel tersebut; 

(4) menyusun instrumen penelitian; 

(5) melaksanakan pembelajaran model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) strategi REACT pada kelas eksperimen dan pembelajaran Direct 

Instruction pada kelas kontrol; 

(6) sebelum melakukan evaluasi terhadap peserta didik pada kelompok 

eksperimen dan peserta didik pada kelompok kontrol, dilakukan uji coba tes 

kemampuan Komunikasi Matematis pada kelas uji coba untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Setelah 
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dianalisis pada faktor-faktor tersebut, diambil beberapa soal yang sesuai 

kriteria untuk mengevaluasi peserta didik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol; 

(7) melaksanakan tes yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis dari kedua kelas; 

(8) menganalisis data hasil tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

(9) menyusun hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian langkah-langkah penelitian eksperimen di atas, skema 

langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.  
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Gambar 3.1 Langkah–langkah Penelitian 
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SAMPEL 

EKSPERIMEN KONTROL 

UJI COBA 

Instrumen hasil 
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Pembelajaran TAPPS 
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Pembelajaran Direct 

instruction 
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Teknik cluster random sampling 

Analisis uji coba 

instrumen 

Tes kemampuan 

komunikasi matematis 

Analisis data 

Penarikan Simpulan 

Generalisasi 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

pengumpulan data merupakan kegiatan penting dalam penelitian. Data 

adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2006: 

118). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, dan metode tes. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal tentang kemampuan 

peserta didik yang dijadikan objek penelitian. Data tersebut berupa daftar nama 

peserta didik kelas VIII SMP N 3 Ungaran dan daftar nilai UAS semester gasal 

tahun pelajaran 2014/2015. 

3.4.2 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006:150). 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil tes kemampuan komunikasi 

peserta didik kelas eksperimen dan kontrol pada materi garis singgung lingkaran. 

Bentuk tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah kelas eksperimen diberi perlakuan. Alat tes 

yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah alat yang sama. 

Hasil tes digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang akan dianalisis 

dengan statistik untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2006: 160). Dalam penelitian ini, instrumen yang akan digunakan 

adalah instrumen tes. Instrumen tes pada penelitian ini berupa instrumen tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII pada materi garis 

singgung lingkaran. 

3.6 Analisis Instrumen Tes 

Sebelum instrumen tes digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah instrumen tes tersebut memenuhi kriteria instrumen tes 

yang baik dan dapat digunakan. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2006: 168). Sebelum soal 

digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis peserta didik, soal 

tersebut terlebih dahulu diujicobakan. Uji coba soal tersebut digunakan untuk 

mengetahui validitas, realibilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

3.6.1. Validitas Item 

Menurut Arikunto (2006: 168), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan suatu kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui validitas butir soal digunakan rumus korelasi product moment, 

sebagai berikut: 
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 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

dengan rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

N = banyaknya peserta tes, 

∑   = jumlah skor per item, 

∑   = jumlah skor total, 

∑    = jumlah kuadrat skor item, dan 

∑    = jumlah kuadrat skor total. 

Selanjutnya untuk dapat diputuskan instrumen tersebut valid atau tidak, 

perlu dilakukan penafsiran harga koefisien korelasi. Setelah diperoleh harga    , 

harga tersebut dikonsultasikan ke tabel harga kritik   product moment. Jika harga 

    lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak 

signifikan atau tes tidak valid (Arikunto, 2011: 75). 

Soal tes komunikasi matematis yang diujicobakan terdiri dari 6 butir soal 

uraian. Berdasarkan analisis hasil tes uji coba soal diperoleh keenam soal tersebut 

valid. Analisis validitas dan contoh perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 

40 dan Lampiran 41. 

3.6.2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2011:86). 

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
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metode belah dua atau split-half method pembelahan ganjil-genap. Untuk 

mengetahui reliabilitas tes dengan metode belah dua digunakan rumus Spearman-

Brown sebagai berikut, 

    

   
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

dimana 

  

 
 
 

 

 : korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. 

    : Koefisisn reliabilitas yang sudah disesuaikan. 

(Arikunto, 2011: 93). 

Nilai   

 
 
 

 

 merupakan nilai reliabilitas separo tes yang merupakan korelasi dari 

kedua belahan. Nilai   

 
 
 

 

 diacari menggunakan rumus product moment sebagai 

berikut, 

  
 
 
 
 

 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
   

Keterangan: 

  

 
 
 

 

 : korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. 

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑  : Jumlah skor butir soal ganjil 

∑  : Jumlah skor butir soal genap  

∑   : Jumlah kuadrat skor butir ganjil  

∑   : Jumlah kuadrat skor butir genap. 



72 

 

 

Kriteria pengujian reliabilitas tes dilakukan setelah didapat harga    , 

kemudian dikonsultasikan dengan harga   tabel. Pada tabel product moment 

dengan taraf signifikan  . jika              maka item tes yang diujicobakan 

reliabel (Arikunto, 2011: 112). 

Dari hasil analisis reliabilitas tes uji coba, diperoleh            . 

Berdasarkan tabel nilai-nilai r product moment dengan      dan N = 33 

diperoleh             . Karena              sehingga soal tersebut reliabel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 42. 

3.6.3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. Suatu soal yang dapat dijawab benar oleh peserta didik 

pandai maupun tidak pandai, berarti soal itu kurang baik karena tidak mempunyai 

daya pembeda. Demikian pula jika semua peserta didik baik pandai maupun tidak 

pandai tidak dapat menjawab dengan benar. Soal yang baik adalah soal yang 

dapat dijawab benar oleh kebanyakan peserta didik yang pandai saja (Arikunto, 

2011: 211).  

Menurut Arifin (2012: 145-146), untuk menghitung daya pembeda (DP) 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah skor total tiap peserta didik. 

b. Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

c. Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah peserta didik 

banyak (di atas 30) dapat ditetapkan 27%. 
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d. Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok (kelompok atas 

maupuk kelompok bawah). 

e. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

   
 ̅     ̅   

         
 

keterangan: 

    : Indeks daya pembeda 

 ̅     : rata-rata kelompok atas 

 ̅     : rata-rata kelompok bawah 

          : skor maksimum tiap butir soal 

f. Membandingkan daya pembeda dengan kriteria daya pembeda. 

Arikunto (2011: 217), mengklasifikasikan kriteria daya pembeda sebagai 

berikut,  

             : jelek (poor) 

             : cukup (satisfactory) 

             : baik (good) 

             : baik sekali (excellent) 

        : tidak baik, 

butir soal yang mempunyai nilai DP negatif semuanya tidak baik, sehingga butir 

soal yang mempunyai DP negatif sebaiknya dibuang saja. 

Berdasarkan analisis daya pembeda dari 6 butir soal yang telah 

diujicobakan, diperoleh tiga butir soal dengan kriteria jelek yaitu butir nomor 1, 4, 

dan 5; dua butir soal dengan kriteria cukup, yaitu butir nomor 2 dan 6; serta satu 
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butir soal dengan kriteria baik yaitu butir nomor 3. Analisis daya pembeda dan 

contoh perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 40 dan Lampiran 43.  

3.6.4. Taraf Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui soal tersebut 

mudah atau sukar. Menurut Arikunto (2011, 207), soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha untuk memecahkannya. 

Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi 

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 

jangkauannya. 

Menurut Arifin (2012: 147-148), untuk menghitung tingkat kesukaran 

(TK) dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

          
                                   

                    
 

b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

                  
         

                       
 

c. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

0,00   TK   0,31 : soal sukar, 

0,31   TK   0,71 : soal sedang, 

0,71   TK   1,00 : soal mudah, 

d. Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan 

koefisien tingkat kesukaran (poin b) dengan kriteria (poin c). 
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Berdasarkan analisis tingkat kesukaran dari 6 butir soal yang telah 

diujicobakan, diperoleh satu butir soal dengan kriteria mudah yaitu butir nomor 1 

dan empat butir soal dengan kriteria sedang yaitu butir nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. 

Analisis tingkat kesukaran dan contoh perhitungannya dapat dilihat pada 

Lampiran 40 dan Lampiran 44. 

3.7 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa populasi berdistribusi normal dan 

kelas-kelas dalam populasi memiliki varians yang homogen, sehingga memenuhi 

syarat dilakukannya pengambilan sampel sacara cluster random sampling, dan 

untuk mengetahui bahwa kedua kelas yang dijadikan sampel memiliki 

kemampuan awal yang sama sebelum diberi perlakuan melalui uji kesamaan rata-

rata. Data awal yang digunakan adalah nilai Ulangan Akhir Semester gasal mata 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2014/2015 peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 3 Ungaran.  

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus chi-kuadrat, yaitu: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

dengan    : Chi Kuadrat, 
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   : frekuensi pengamatan, dan 

   : frekuensi harapkan. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

   : nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas VIII berdistribusi normal. 

   : nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas VIII tidak berdistribusi normal. 

Kemudian nilai   
      

 dibandingkan dengan nilai   
     

 dengan taraf 

signifikan   dan drajat kebebasan dk = k – 3. Kriteria uji normalitas adalah terima 

   jika   
      

   
     

 , artinya data berdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok dalam 

populasi mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelompok dalam populasi 

tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

      
     

    
    

    
    

    
    

    
     

 

 (variansi dalam kelompok populasi sama/homogen) 

     paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

(variansi dalam kelompok populasi tidak sama/ tidak homogen) 

Untuk menguji kesamaan varians digunakan uji Bartlett. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

         *  ∑           
 + 

dengan    = varians gabungan dari semua kelompok, dimana 
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∑        

 

∑      
 

dan rumus harga satuan B yaitu: 

         ]∑       

Kriteria pengujian adalah, dengan taraf nyata  , tolak    jika        
  

           
 , dimana            

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan 

peluang       dan        (Sudjana, 2005: 263). 

3.7.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Sebelum diberi perlakuan terlebih dahulu dilakukan uji kesamaan dua rata-

rata untuk mengetahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kondisi awal rata-rata yang sama. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 

          (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol) 

          (ada perbedaan rata-rata nilai awal peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol) 

Keterangan: 

   : rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas eksperimen, dan 

   : rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas kontrol. 

Apabila data mempunyai varians yang sama maka pengujian hipotesis 

digunakan rumus sebagai berikut. 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dan 
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Sedangkan apabila data mempunyai varians yang berbeda maka pengujian 

hipotesis digunakan rumus sebagai berikut. 

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√  
 

  
 

  
 

  

 

Keterangan: 

  ̅̅̅  = rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas eksperimen, 

  ̅̅ ̅ = rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas kontrol, 

   = simpangan baku, 

   = jumlah peserta didik kelas eksperimen, 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol, 

  
  = varians kelas eksperimen, dan 

  
  = varians kelas kontrol. 

    = varians gabungan. 

Kriteria pengujian untuk data yang memliki varians yang sama adalah, 

terima    jika   
  

 

 
 

    
  

 

 
 

 dimana  
  

 

 
 

 didapat dari daftar distribusi   

dengan              dan peluang    
 

 
   (Sudjana, 2005: 239-240). 

Kriteria pengujian untuk data yang memliki varians yang berbeda adalah, 

terima    jika, 

 
         

     
    

         
     

 

dengan 
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(  

 

 
 )      

     
(  

 

 
 )      

  

(Sudjana, 2005: 239). 

3.8 Analisis Data Akhir 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan 

awal yang sama, selanjutnya dapat dilakukan perlakuan. Perlakuan yang diberikan 

kepada kelas eksperimen adalah pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT. Sedangkan dalam kelas kontrol 

diberikan pembelajaran dengan model Direct Instruction. Setelah kedua sampel 

diberi perlakuan dengan model pembelajaran yang sudah ditentukan, kedua 

sampel tersebut dilakukan tes kemampuan komunikasi matematis. Hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis merupakan data akhir yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian. Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat. 

3.8.1 Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas dilakukan sebagai syarat penentuan statistik yang digunakan, 

sedangkan uji homogenitas dilakukan sebagai syarat penentuan rumus uji 

kesamaan rata-rata yang digunakan pada uji hipotesis 4. 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi lingkaran sub pokok 
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bahasan garis singgung lingkaran dengan model pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT dan yang menggunakan model 

pembelajaran Direct Instruction berdistribusi normal atau tidak. Jika data 

berdistribusi normal maka statistik yang digunakan adalah statistik parametrik, 

dan jika data tidak berdistribusi normal maka statistik yang digunakan adalah 

statistik nonparametrik. 

Langkah-langkah uji normalitas pada analisis data akhir sama dengan 

langkah-langkah pada analisis data awal. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelas dengan model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

dan kelas dengan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction 

mempunyai varians yang sama. 

Langkah-langkah uji homogenitas pada analisis data akhir sama dengan 

langkah-langkah pada analisis data awal. 

3.8.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji hipotesis 1, uji hipotesis 2, 

uji hipotesis 3, dan uji hipotesis 4 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. 

Uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan dari penelitian 

yang dilaksanakan.  

3.8.2.1 Uji Hipotesis 1 ( Uji proporsi) 

Uji proporsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT pada materi 
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lingkaran sub pokok bahasan garis singgung lingkaran terhadap kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik tuntas atau tidak. Indikator suatu pembelajarn 

dikatakan tuntas apabila mencapai ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. 

3.8.2.1.1 Ketuntasan belajar 

Peserta didik dikatakan tuntas dalam belajar apabila hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis mencapai ketuntasan individual. Sedangkan ketuntasan 

individual didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 3 Ungaran untuk mata pelajaran 

matematika adalah 75. Sehingga, peserta didik dikatakan tuntas secara individual 

apabila hasil tes kemampuan komunikasi matematisnya   75. 

3.8.2.1.2 Uji Ketuntasan Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) Strategi REACT 

Suatu pembelajaran dikatakan tuntas apabila memenuhi kriteria ketuntasan 

secara klasikal. Kriteria ketuntasan klasikal yaitu persentase peserta didik yang 

mencapai ketuntasan individual mencapai 75% dari jumlah seluruh peserta didik 

di kelas. Uji hipotesis ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak 

(uji pihak kanan). Hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

            (persentase peserta didik yang tuntas individual pada 

kemampuan komunikasi matematis materi garis singgung 

lingkaran dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama 

dengan 74,5% dari jumlah seluruh peserta didik di kelas) 



82 

 

 

            (persentase peserta didik yang tuntas individual pada kemampuan 

komunikasi matematis materi garis singgung lingkaran dengan 

pembelajaran model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

strategi REACT lebih dari 74,5% dari jumlah seluruh peserta 

didik di kelas) 

Statistik yang digunakan adalah statistik  . Rumus   menurut Sudjana 

(2005:234) adalah sebagai berikut: 

  

 
    

√        
 

 

Dengan     = nilai   yang dihitung,  

  = banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual,  

   = nilai yang dihipotesiskan, dan  

  = jumlah anggota sampel. 

Dengan taraf nyata  , kriteria pengujian yang digunakan yaitu tolak    

jika                  di mana          didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang        (Sudjana 2005: 234).  

3.8.2.2 Uji Hipotesis 2 (Uji Rata-rata) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik dengan model pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT mencapai KKM atau tidak. 

Adapun nilai KKM yang ditentukan adalah 75. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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   :          (rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 

yang diajar dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT kurang dari atau 

sama dengan 74,5. 

   :          (rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 

yang diajar dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT lebih dari 74,5. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik t uji pihak kanan yang 

rumusnya adalah sebagai berikut. 

 

n

s

x
t 0    (Sudjana, 2005: 231) 

Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung.  

x  : rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

0  : nilai KKM mata pelajaran matematika  

s : simpangan baku 

n : jumlah anggota sampel 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika             , dengan taraf 

signifikan  ,         , dan peluang       (Sudjana, 2005: 231). 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 3 (Uji Kesamaan Dua Proporsi) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi ketuntasan belajar 

peserta didk yang diajar dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving 
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(TAPPS) strategi REACT (kelas eksperimen) lebih besar daripada proporsi 

ketuntasan belajar peserta didik yang diajar dengan model Direct Instruction 

(kelas kontrol) atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

          (persentase ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi 

matematis peserta didik dengan pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama 

dengan persentase ketuntasan belajar pada kemampaun 

komunikasi matematis peserta didik dengan pembelajaran Direct 

Instruction) 

          (persentase ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi 

matematis peserta didik dengan pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT lebih dari persentase 

ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi matematis 

peserta didik dengan pembelajaran Direct Instruction) 

Pengujian dilakukan denagn menggunakan statistik   yang rumusnya 

adalah sebagai berikut. 

  

  

  

√  (
 
  

 
 
  

)

 

denagan  

  
     

     
             

Keterangan: 
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    = banyak peserta didik yang tuntas kelas eksperimen 

    = banyaknya seluruh peserta didik kelas eksperimen 

    = banyak peserta didik yang tuntas kelas kontrol 

    = banyaknya seluruh peserta didik kelas kontrol 

Kriteria uji yang digunakan adalah dengan taraf signifikansi  , tolak    

jika           . nilai          didapat dari daftar distribusi normal baku dengan 

peluang (0,5 –  ) (Sudjana, 2005: 247-248). 

3.8.2.4 Uji Hipotesis 4 (Uji Kesamaan Dua Rata-rata) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen, yaitu kelas yang diajar 

dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT, lebih tinggi daripada rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar dengan 

pembelajaran Direct Instruction. Dalam hal ini hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut: 

          (rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

yang diajar dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama dengan 

rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik yang diajar dengan pembelajaran model Direct Instruction) 

          (rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

yang diajar dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair 
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Problem Solving strategi REACT lebih dari rata-rata hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar 

dengan pembelajaran model Direct Instruction) 

Langkah-langkah uji normalitas pada analisis data tahap akhir sama 

dengan langkah-langkah pada analisis data tahap awal. Perbedaannya adalah pada 

kriteria ujinya. 

Kriteria uji jika varians kelas eksperiman sama dengan kelas kontrol 

        adalah terima    jika                  dan tolak    jika t mempunyai 

harga lain. Dengan            , taraf signifikansi   dan derajat kebebasan 

                   dan peluang       (Sudjana, 2005: 243). 

Sedangkan apabila varians kelas eksperiman tidak sama dengan kelas 

kontrol          digunakan kriteria uji sebagai berikut. Tolak    jika: 

   
         

     
 

dengan 

   
  

 

  
                         

  
 

  
  

                                 

Peluang untuk menggunakan daftar distribusi   adalah       sedangkan derajat 

kebebasannya masing-masing adalah        dan       . 

(Sudjana, 2005: 243). 

  



 

 

112 

 

 BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik pada sub materi garis singgung lingkaran, dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik mencapai KKM dan pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT mencapai 

ketuntasan klasikal pembelajaran. 

2. Pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

pada materi garis singgung lingkaran lebih efektif daripada pembelajaran 

dengan model Direct Instruction, dengan persentase ketuntasan belajar 

peserta didik pada pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) lebih tinggi daripada persentase ketuntasan belajar peserta didik 

pada pembelajaran Direct Instruction, dimana persentase ketuntasan belajar 

pada pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) sebesar 

96% dan persentase ketuntasan belajar pada pembelajaran Direct Instruction 

sebesar 54%; serta rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) strategi REACT lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 
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komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

Direct Instruction, dimana rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik pada pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) adalah 83,067 dan rata-rata kemampuan komunikasi pada 

pembelajaran Direct Instruction adalah 74,939. 

 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat direkomendasikan peneliti. 

1. Guru dapat menerapkan pembelajaran dengan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT pada materi lingkaran atau materi 

pokok bahasan matematika lain yang relevan untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

2. Guru harus menjelaskan tugas problem solver dan listener kepada peserta 

didik sebelum menerapkan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT agar pembelajaran berjalan sesuai 

dengan peraturan yang ada pada model tersebut. 

3. Guru harus membimbing peserta didik untuk menjadi problem solver dan 

listener yang baik apabila digunakan model pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Pada pertemuan pertama pembelajaran menggunakan model Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT mungkin guru mengalami 

sedikit kewalahan dalam membimbing peserta didik, karena peserta didik 

belum pernah mempraktikkan pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 
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Solving (TAPPS) strategi REACT dan belum memahami bagaimana untuk 

menjadi problem solver dan listener yang baik. Diharapkan guru tetap sabar 

dalam membimbing peserta didik karena model Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) strategi REACT dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis dengan baik. 

5. Guru diharapkan untuk tetap melatih dan mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik, baik menggunakan model Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT ataupun yang lain. 
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Lampiran 1 

DATA NILA UAS 1 PELAJARAN MATEMATIKA KELAS VIII 

TAHUN AJARAN 2014/2015  SMP NEGERI 3 UNGARAN  

Kelas 

No. 

VIII 

A 

VIII 

B 

VIII 

C 

VIII 

D 

VIII 

E 

VIII 

F 

VIII 

G 

VIII 

H 

VIII 

I 

VIII 

J 

1 72 68 70 80 72 72 67 60 80 56 

2 82 56 83 64 62 92 74 88 58 77 

3 68 68 78 66 64 76 87 90 80 76 

4 64 74 80 90 56 50 83 34 78 80 

5 92 85 88 69 58 78 61 90 62 78 

6 70 85 57 61 86 90 71 16 82 80 

7 60 77 62 68 70 92 90 52 73 98 

8 64 54 80 76 76 74 71 60 54 76 

9 88 83 78 88 70 64 70 54 76 64 

10 82 88 54 61 82 58 89 58 86 50 

11 100 86 70 76 70 96 81 60 62 50 

12 80 78 76 64 62 84 74 86 82 94 

13 79 64 62 60 70 92 69 78 70 95 

14 86 62 68 60 80 70 83 58 84 57 

15 64 83 70 78 70 96 94 50 66 75 

16 70 66 68 68 76 84 81 75 75 91 

17 84 86 87 78 58 100 59 54 65 73 

18 92 85 56 63 78 76 69 78 94 70 

19 71 72 68 73 76 64 96 75 60 80 

20 62 60 64 78 86 74 81 29 65 64 

21 72 60 60 73 76 70 83 60 76 57 

22 60 54 60 72 60 72 82 84 92 78 

23 58 80 85 83 90 68 57 75 66 76 

24 94 96 78 61 86 72 93 82 66 57 

25 84 57 92 66 94 86 70 72 60 87 

26 78 96 86 88 78 68 79 50 58 68 

27 82 85 72 70 70 80 74 75 56 89 

28 76 69 86 66 70 82 83 82 75 70 

29 58 90 76 72 72 100 69 80 98 68 

30 72 70 62 90 80 80 88 88 64 66 

31  88 70 96 74 82 78 80 75 72 

32  67 72 86 76 80 91 68 80 56 

33  64 88 80 98 82 64 66 60  
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Lampiran 2 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

1. Rumusan hipotesis 

   : nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas VIII berdistribusi normal 

   : nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas VIII tidak berdistribusi normal. 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima     jika   
      

   
     

, dengan   
     

   
          

. 

4. Statistik 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat     , dengan rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

dengan    : Chi Kuadrat, 

   : frekuensi pengamatan, dan 

   : frekuensi harapkan. 

nilai maksimum 100 

nilai minimum 50 

rentang 50 

banyak kelas 9,284798534 

panjang kelas 5,385146465 

rata-rata 74,39197531 

simpangan baku 11,58905656 

jumlah data 324 
 

No Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z Luas dari 

0 ke Z 

Luas 

kelas 

         

 41-46 46,5 2,40 0,4918     

1 47-52 52,5 1,89 0,4706 0,0212 6,9324 6 0,1254 

2 53-58 58,5 1,37 0,4147 0,0559 18,2793 26 3,2610 

3 59-64 64,5 0,85 0,3023 0,1124 36,7548 46 2,3255 

4 65-70 70,5 0,34 0,1331 0,1692 55,3284 53 0,0979 

5 71-76 76,5 0,18 0,0714 0,2045 66,8715 56 1,7674 

6 77-82 82,5 0,69 0,2549 0,1835 60,0045 54 0,6008 

7 83-88 88,5 1,21 0,3869 0,1320 43,1640 44 0,0162 

8 89-94 94,5 1,73 0,4582 0,0713 23,3151 25 0,1217 

9 95-100 100,5 2,25 0,4878 0,0296 9,6792 14 1,9288 

∑ 10,245 
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Diperoleh   
      

       . 

5. Membandingkan nilai Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

Berdasarkan tabel distribusi   , nilai untuk   
          

   
         

 adalah 

12,592. 

Diperoleh,   
     

          

   
      

        

Karena                 
      

   
     

, sehingga    diterima. 

6. Kesimpulan 

nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas VIII berdistribusi normal, artinya data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 3 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

1. Rumusan Hipotesis, 

   :   
    

    
    

    
    

    
    

    
     

  

   : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima     jika   
      

   
     

, dengan   
     

   
          

. 

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji Bartlett, dengan rumus: 

         *  ∑           
 + 

dengan    = varians gabungan dari semua kelompok, dimana 

   
∑        

 

∑      
 

dan rumus harga satuan B yaitu: 

         ∑       

Sampel dk 
 

  
   

  log   
  (dk) log   

  (dk)   
  

8A 29 0,0345 134,8092 2,1297 61,7619 3909,4667 

8B 32 0,0313 155,7519 2,1924 70,1579 4984,0606 

8C 32 0,0313 111,8977 2,0488 65,5623 3580,7273 

8D 31 0,0323 103,9355 2,0168 62,5197 3222,0000 

8E 32 0,0313 66,3054 1,8215 58,2896 2121,7734 

8F 32 0,0313 142,7727 2,1546 68,9486 4568,7273 

8G 32 0,0313 108,8712 2,0369 65,1812 3483,8788 

8H 32 0,0313 173,6098 2,2396 71,6664 5555,5152 

8I 32 0,0313 133,3087 2,1249 67,9955 4265,8788 

8J 30 0,0333 165,4129 2,2186 66,5571 4962,3871 

Jumlah 314    658,6400 40654,4150 

   
∑        

 

∑      
 

         

   
          

Sehingga                         
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         ∑                             
 

         *  ∑           
 +                              

          

Diperoleh   
      

        . 

5. Membandingkan nilai Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

Berdasarkan tabel distribusi   , nilai untuk   
          

   
         

 adalah 

16,9189. 

Diperoleh,   
     

         

   
      

         

Karena                   
      

   
     

, sehingga    diterima. 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan varians, artinya data nilai awal kelompok dalam 

populasi mempunyai varians yang homogen. 
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Lampiran 4 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN (KELAS VIII A) 

No Nama Kode 

1 ADELIA NURUL AISYAH E-1 

2 ADINDA SALWA INAYAH E-2 

3 AINNAYA ROSMA SALSABILA E-3 

4 ANGGRAENI NUR CAHYATI  E-4 

5 ANIDA SOFYANI RIZKY PUTRI E-5 

6 ANNISA AULIA PERMATASARI E-6 

7 BAYU AKBAR KURNIAWAN E-7 

8 DESYANA KHOLITA NUGRAHENI E-8 

9 ERNA MUTI'ROFIANAS E-9 

10 FADHIA KANAYA GHAITZA SHAFA E-10 

11 FARISA NORHAQIQI E-11 

12 FITRI SULISTYAWATI E-12 

13 FURQAN HITHATHAH SINATRYA E-13 

14 HINDIARNI GALUH HARUMNINGTYAS (KT) E-14 

15 KHOILIFA RAHMA SYIFANI E-15 

16 KRISNA AJI WIBOWO E-16 

17 LAILA KHOIRUNISA  E-17 

18 LILLA SULISTYO UTOMO E-18 

19 MILLATUL HABIBAH E-19 

20 NABILA NAVY ANADA  E-20 

21 NABILAH FARAH ANGGRAENI E-21 

22 NIDA RIHADATUL AISY NAHDAH E-22 

23 NURUL FITRI AZIZAH E-23 

24 NURUL WAHYUNINGRUM E-24 

25 OKTA DWI ROESTANTI E-25 

26 RISA NADIA INDRASWARI E-26 

27 SALSA SURYANINGRUM  E-27 

28 SYAFIRA ROSA AMALIA E-28 

29 TRI ANITA WULANSARI E-29 

30 YUSUF HANAFI E-30 
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Lampiran 5 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL (KELAS VIII B) 

No Nama Kode 

1 ADELA DEWI NOVITA SARI K-1 

2 AZHAR BASKAR  K-2 

3 BAGAS RAMADHAN RAHARJO K-3 

4 BAHTIAR ADIWIJAYA K-4 

5 BIMA ADI SETYAWAN K-5 

6 BRIANANDA DIKA PRASETYA  K-6 

7 BUNGA AZAHRA K-7 

8 DAVIN ACMAL AGDYANSYACH K-8 

9 DEA MEYASA  K-9 

10 DELLA AMAYLIA ASHARI K-10 

11 DERIAN ENDO AMNADUS K-11 

12 DIMAS AFGHNAN KHAKIM K-12 

13 DIMAS SURYA ARYATAMA K-13 

14 DYAH AYU PUSPA RATRI K-14 

15 IQBAL EKO SAPUTRA K-15 

16 ERINA SETIA NINGSIH K-16 

17 FIQIH HIDAYAH K-17 

18 FIRDAUS MULYA WARDHANA K-18 

19 FITRIA ANANDANI K-19 

20 IMAM FADHILA  K-20 

21 IQBAL WIDI SASMITA  K-21 

22 MUHAMMAD ABDI DAWUD  K-22 

23 NATASYA INGGA DEWI K-23 

24 PINCHY ZHAFRANDO WIDIATMOKO PUTRA K-24 

25 RAHMANTO WIBOWO ENGEL  K-25 

26 RANU ADILA RAHMAN K-26 

27 RISKA SUCI AMANDA K-27 

28 RISKI ARDIYAN  K-28 

29 RIZAL SETYO WIBOWO K-29 

30 SINTIA DEWI ANGGRAENI K-30 

31 SITI NUR AISYAH K-31 

32 MUHAMMAD AYUB DZUL KURNAIN K-32 

33 YUYUN WITANTRI  K-33 
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Lampiran 6 

UJI KESAMAAN RATA-RATA 

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

1. Rumusan Hipotesis, 

   :        (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol) 

   :        (ada perbedaan rata-rata nilai awal peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol) 

Keterangan: 

   : rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas eksperimen, dan 

   : rata-rata nilai matematika UAS 1 peserta didik kelas kontrol. 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima    jika   
  

 

 
 

    
  

 

 
 

 dimana  
  

 

 
 

 didapat dari daftar 

distribusi   dengan              dan peluang    
 

 
  . 

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji  , dengan rumus: 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dan 

   
        

          
 

       
  

Keterangan: 

  ̅̅̅  = rata-rata nilai kelas eksperimen,    

  ̅̅ ̅  = rata-rata nilai kelas kontrol, 

   = simpangan baku, 

    = jumlah peserta didik kelas eksperimen, 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol, 

  
   = varians kelas eksperimen, dan 
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   = varians kelas kontrol. 

    = varians gabungan. 

 VIII-A VIII-B 

Rata-rata   ̅  75,4667 74,4242 

Varians    
   134,8092 155,7519 

Jumlah (n) 30 33 

 

   
        

          
 

       
 

                            

       
 

 
       

  
          

  √                 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 
               

           √
 
   

 
  

         

Diperoleh                 

5. Membandingkan nilai         dengan         

Berdasarkan tabel distribusi t, nilai untuk  
   

 

 
  

          dengan    

                   adalah 1,9996. 

Diperoleh,               

                

Karena                         
  

 

 
 

    
  

 

 
 

, sehingga    

diterima. 

6. Kesimpulan 

Tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas, artinya kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki rata-rata yang sama. 
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Lampiran 7 

SILABUS 

Nama sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/semester : VIII/2 

Standar kompetensi : 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

4.4 Menhitung 

panjang 

garis 

singgung 

persekutuan 

dua 

lingkaran. 

 

Mengenal 

sifat-sifat 

garis 

singgung 

lingkaran 

dan melukis 

garis 

singgung 

lingkaran. 

Pembelajaran ini 

menggunakan model 

pembelajaran 

Thinking Aloud Pair 

Problem Solving 

(TAPPS) dengan 

strategi REACT 

dengan uraian 

kegiatan sebagai 

1. Menentukan 

sifat sudut 

yang dibentuk 

oleh garis 

singgung dan 

garis yang 

melalui titik 

pusat, 

2. Menggambar 

Kuis Soal 

uraian 

Diketahui lingkaran 

dengan pusat O dengan 

jari-jari 2 cm dan titik 

A yang berjarak 7 cm 

dari titik pusat. 

a. Lukislah garis 

singgung lingkaran 

yang melalui titik 

A. 

2 × 40 

menit 

1. Nuharini, 

Dewi dan 

Wahyuni, 

Tri. 2008. 

BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya. 

Jakarta: 
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berikut. 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru menyiapkan 

kondisi fisik kelas, 

 Guru menyiapkan 

kondisi fisik dan 

psikis peserta didik, 

 Guru menuliskan 

judul bab/sub bab 

yang akan dipelajari, 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran,  

 Guru memberikan 

apersepsi kepada 

peserta didik, 

(relating) 

garis singgung 

lingkaran 

melelui suatu 

titik pada 

lingkaran, 

3. Menggambar 

garis singgung 

lingkaran 

melelui suatu 

titik di luar 

lingkaran. 

b. Ada berapakah 

garis singgung 

yang melewati titik 

A? Sebutkan 

namanya! 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Agus, N. A. 

2008. Mudah 

Belajar 

MATEMATI

KA untuk 

Kelas VIII. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

4.4 Menhitung Menentukan 1. Menghitung Kuis Soal Diketahui lingkaran 2 × 40 Nuharini, 
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panjang 

garis 

singgung 

persekutuan 

dua 

lingkaran. 

panjang 

garis 

singgung 

lingkaran 

dan 

menentukan 

kedudukan 

dua 

lingkaran. 

Kegiatan Inti 

 Guru 

mengelompokkan 

peserta didik 

berpasangan, 

(Cooperating) 

 Guru membagikan 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 

(LKPD), 

 Peserta didik 

mengerjakan LKPD 

secara bergantian 

sebagai problem 

solver dan listener, 

dengan problem 

solver mencari 

panjang garis 

singgung 

lingkaran dari 

suatu titik di 

luar lingkaran, 

2. Menentukan 

kedudukuan 

dua lingkaran. 

uraian dengan pusat O dengan 

jari-jari 9 cm dan titik 

A yang berjarak 15 cm 

dari titik pusat. Jika 

melalui titik A, garis   

menyinggung lingkaran 

di titik B dan garis   

menyinggung lingkaran 

di titik C, maka 

a. Gambarkan layang-

layang garis 

singgungnya! 

b. Berapakah panjang 

garis singgung AB? 

c. Berapakah luas 

daerah layang-

layang garis 

singgung 

menit Dewi dan 

Wahyuni, Tri. 

2008. BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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solusi permasalahan 

dan listener 

mendengarkan 

penjelasan problem 

solver, 

(experiencing, 

applying) 

 Guru berkeliling 

memantau jalannya 

kegiatan 

pembelajaran dan 

membimbing 

kelompok yang 

mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru meminta salah 

lingkarannya? 

4.4 Menhitung 

panjang 

garis 

singgung 

persekutuan 

dua 

lingkaran. 

Garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

lingkaran 

1. Menggambark

an garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

lingkaran, 

2. Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

lingkaran. 

Kuis Soal 

uraian 

Panjang jari-jari dua 

buah lingkaran yang 

berpusat di O dan P 

masing-masing adalah 8 

cm dan 4 cm. Jarak 

kedua titik pusatnya 20 

cm. 

a. Gambarkan garis 

singgung 

persekutuan 

dalamnya! 

b. Hitunglah panjang 

garis singgung 

persekutuan dalam 

tersebut! 

2 × 40 

menit 

Nuharini, 

Dewi dan 

Wahyuni, Tri. 

2008. BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional.kela

s VIII. 

4.4 Menhitung 

panjang 

Garis 

singgung 

1. Menggambark

an garis 

Kuis Soal 

uraian 

Panjang jari-jari dua 

buah lingkaran yang 

2 × 40 

menit 

Nuharini, 

Dewi dan 
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garis 

singgung 

persekutuan 

dua 

lingkaran. 

persekutuan 

luar dua 

lingkaran. 

satu peserta didik 

untuk 

mempresentasikan 

hasil pekerjaanya. 

 Guru memberikan 

umpan balik terkait 

jawaban yang 

diperoleh. 

Kegiatan Penutup 

 Dengan tanya jawab 

guru menanyangkan 

apa yang telah 

dipelajari dan 

bersama-sama 

peserta didik 

membuat 

kesimpulan, 

 Guru melakukan 

singgung 

persekutuan 

luar dua 

lingkaran, 

2. Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

luar dua 

lingkaran. 

berpusat di O adalah 9 

cm dan panjang jari-jari 

lingkaran yang berpusat 

di P adalah 4 cm. Jika 

panjang garis singgung 

persekutuan luarnya 

adalah 12 cm, tentukan 

a. gambar garis 

singgung 

persekutuan 

luarnya! 

b. panjang jarak 

kedua pusat 

lingkaran! 

c. luas segi empat 

yang dibentuk 

antara jari-jari 

kedua lingkaran, 

Wahyuni, Tri. 

2008. BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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penilaian dengan 

memberikan soal 

kuis, (Transferring) 

 Guru memberikan 

tugas rumah, 

 Guru 

menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

 Guru menutup 

pelajaran dan 

mengucapkan 

salam. 

garis singgung dan 

garis antara titik 

pusat kedua 

lingkaran! 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang 

melalui titik pusat, 

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran, 

3. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar 

lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pembelajaran menggunakan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulis, 

serta: 

1. Mampu menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan 

garis yang melalui titik pusat, 

2. Mampu menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada 

lingkaran, 

3. Mampu menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar 

lingkaran. 
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E. Materi Ajar 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat 

di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis 

singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik 

singgungnya. 

Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OA berikut! 

 

Jika garis   diputar dengan pusat perputaran titik A ke arah busur      

yang lebih kecil dari busur AB maka diperoleh       yang sama kaki. 

Sehingga diperoleh 

            
 

 
               

Jika garis   terus diputar ke arah busur yang lebih kecil sehingga 

      makin kecil maka suatu saat garis   akan menyinggung lingkaran di 

titik A, dengan titik    berimpit dengan titik A, maka berlaku 

            
 

 
              

 
 

 
           

     

Hal ini menunjukkan bahwa jari-jari OA tegak lurus dengan garis 

singgung   di titik A.  

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik 

pada lingkaran adalah sebagai berikut. 

(5) Lukis lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OA yang diperpanjang 

hingga titik P. 

(6) Lukis busur lingkaran dengan pusat A yang memtong ruas garis OP di 

titik B dan C. 
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(7) Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga berpotongan di 

titik D dan E. Ingat, jari-jarinya harus sama. 

(8) Hubungkan titik D dan E. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di 

luar lingkaran adalah sebagai berikut. 

(5) Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A di luar lingkaran.  

(6) Hubungkan titik O dengan titik A. 

(7) Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga 

berpotongan di titik B dan C. 

(8) Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

(9) Lukis lingkaran dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga 

memotong lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. 

(10) Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh 

AE dan AF. Garis AE dan AF merupakan dua garis singgung lingkaran 

pusat O melalui titik A yang berada di luar lingkaran. 

 

 

 

Dengan demikian berarti hanya terdapat satu buah garis singgung yang 

melalui satu titik pada lingkaran, dan dapat dibuat dua buah garis singgung 

melalui satu titik di luar lingkaran. 

O A P B C 

D 

E 

𝑔 

O A 

B 

C 

D 

E 

F 
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F. Metode Pembelajaran 

Model  : Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Strategi : REACT (Relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring) 

Metode  : diskusi dan tanya jawab. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan REACT Waktu 

Kegiatan Awal  

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan 

buku yang tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan 

sebelumnya 

4. Guru menuliskan judul bab yang akan dipelajari, 

yaitu Garis Singgung Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, 

yaitu: peserta didik mampu meningkatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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kemampuan komunikasi matematis baik lisan 

maupun tulis; mampu menentukan sifat sudut yang 

dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui 

titik pusat; mampu menggambar garis singgung 

lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran; dan 

mampu menggambar garis singgung lingkaran 

melelui suatu titik di luar lingkaran. 

6. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

belajar materi garis singgung lingkaran dengan 

memberikan contoh aplikasinya dalam dunia nyata. 

“Adakah diantara kalian yang mempunyai 

sepeda? Pernahkah kalian memeperhatikan 

rantai sepeda dengan gear-nya? Rantai gear 

sepeda menyinggung dua buah gear yang 

ukurannya berbeda. Dapatkah kalian menghitung 

panjang minimal rantai sepeda agar sepeda 

tersebut dapat berjalan?‖. 

―dapatkah kalian menyebutkan contoh aplikasi 

yang lain?‖  

7. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya yang berkaitan dengan garis 

singgung lingkaran. 

a. Masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur 

lingkaran? 

b. Jika terdapat gambar sebagai berikut, manakah 

yang disebut busur lingkaran AB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relating 

A 

B 

O 
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Kegiatan Inti  

8. Guru menjelaskan pengertian garis singgung 

lingkaran. 

9. Selanjutnya guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu 

pembelajaran mengunakan model Thinking Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS). Guru menjelaskan 

bagaimana menjadi Problem Solver dan Listener. 

10. Guru mengelompokkan peserta didik berpasangan (1 

kelompok 2 orang).  

11. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

12. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 1.1 

           dan Lembar Kerja Peserta Didik 1.2 

(LKPD 1.2) kepada setiap kelompok, LKPD 1.1 

berfungsi untuk mengarahkan peserta didik untuk 

dapat menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh 

garis singgung dan garis yang melalui titik pusat, 

serta menggambar garis singgung lingkaran melelui 

suatu titik pada lingkaran, sedangkan LKPD 1.2 

berfungsi untuk mengarahkan peserta didik untuk 

menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu 

titik di luar lingkaran. 

Kegiatan belajar 1 (30 menit) 

13. Guru menentukan peran dalam masing-masing 

kelompok, yaitu Problem solver untuk peserta didik 

yang duduk di sebelah kanan dan Listener untuk 

peserta didik yang duduk di sebelah kiri. 

14. Peserta didik sebagai problem solver mengerjakan 

         dan peserta didik sebagai listener 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencing 

Applying 

60 menit 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada 

probem solver terkait penyelesaiannya. 

15. Guru berkeliling memantau jalannya kegiatan 

pembelajaran dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

16. Guru meminta salah satu peserta didik sebagai 

problem solver untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

17. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipresentasikan. 

18. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 

yang mempresentasikan dan menangapi jawaban. 

19. Guru memberikan umpan balik terkait jawaban 

LKPD 1.1. 

Kegiatan belajar 2 (20 menit) 

20. Guru menukar peran dalam masing-masing 

kelompok, yaitu Problem solver untuk peserta didik 

yang duduk di sebelah kiri dan Listener untuk 

peserta didik yang dudukdi sebelah kanan. 

21. Peserta didik sebagai problem solver mengerjakan 

         dan peserta didik sebagai listener 

mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada 

probem solver terkait penyelesaiannya. 

22. Guru berkeliling memantau jalannya kegiatan 

pembelajaran dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

23. Guru meminta salah satu peserta didik sebagai 

problem solver untuk mempresentasikan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperating 

 

 

 

Experiencing 

Applying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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pekerjaannya. 

24. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipresentasikan. 

25. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 

yang mempresentasikan dan menanggapi. 

26. Guru memberikan umpan balik terkait jawaban 

LKPD 1.2. 

Kegiatan Penutup 

27. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang 

telah dipelajari dan disimpulkan mengenai sifat-sifat 

garis singgung lingkaran. 

28. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal 

kuis.  

29. Guru memberikan tugas rumah dengan 

menuliskannya di papan tulis ketika peserta didik 

mengerjakan soal kuis, yaitu soal nomor 2 dan 3 Uji 

kompetensi 1 halaman 176 buku BSE matematika 

karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. (catatan: 

titik Q(      pada soal no 3 diganti dengan (15, 2) 

). 

30. Guru memimpin peserta didik mengucapkan 

Hamdalah karena pembelajaran telah selesai dan 

semoga pembelajaran memberikan manfaat. 

31. Guru memberikan informasi materi yang akan 

dipelajari selanjutnya, yaitu menghitung panjang 

garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar 

lingkaran dan kedudukan dua lingkaran. 

32. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan 

pesan untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga 

kesehatan. 

 

 

 

 

Transferring 

 

Transferring 

15 menit 

3 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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33. Guru mengingatka peserta didik untuk 

membersihkan tulisan yang ada di papan tulis 

34. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menggambar 

garis singgung 

lingkaran melalui 

satu titik di luar 

lingkaran 

 

Tes tertulis 

 

Diketahui lingkaran dengan pusat 

O dengan jari-jari 2 cm dan titik A 

yang berjarak 7 cm dari titik pusat. 

a. Lukislah garis singgung 

lingkaran yang melalui titik A. 

b. Ada berapakah garis singgung 

yang melewati titik A? 

Sebutkan namanya! 

Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

Diketahui: 

- Lingkaran dengan O dan jari-

jari 4cm 

- Titik A dengan jarak 7cm dari 

titik pusat O. 

Ditanya:  

a. Lukisan garis singgung 

lingkaran yang melalui titik A. 

b. Jumlah dan nama garis 

singgung lingkaran. 

 

Menuliskan panjang jari-jari 

lingkaran 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan apa yang 

ditanyakan. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 
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 Jawab: 

a.   

 

 

 

 

 

b. Terdapat 2 Garis singgung 

lingkaran yang melewati titik 

A, yaitu garis AB dan AC. 

 

 

Menggambar sesuai dengan 

langkah-langkah. 

 

 

 

 

Menuliskan jumlah dan nama 

garis singgung lingkaran 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

Total Skor 15 

       
    

          
     

  

O A 

B 

C 



 

 

143 

 

Lampiran 9 

 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis    

singgung persekutuan dua 

lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menentukan sifat sudut yang 

dibentuk oleh garis singgung dan garis yang 

melalui titik pusat, 

2. Mampu menggambar garis singgung 

lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran. 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1.1 (LKPD 1.1) 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Kelas:  .................................   

Anggota Kelompok 

Problem solver :  

 .......................................... (    ) 

Listener :  

 .......................................... (    ) 

Selamat 

mengerjakan ! ! 

Waktu: 20 menit 

1. Kerjakan LKPD 1.1 berikut sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok. 

2. Tulis kelas, nama anggota kelompok, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di naskah LKPD 1.1 ini. 

PETUNJUK:  

                                    

            
 

 
        𝐴𝑂𝐵    

            
 

 
              

 
 

 
       ⋯    

 ⋯    

1. Menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui 

titik pusat. 
Perhatikan gamabar disamping! 

Jika garis 𝑘 diputar dengan pusat perputaran titik A, ke arah busur  

    yang lebih kecil dari pada busur AB, maka diperoleh       

yang sama kaki. Mengapa? Jawab: ................................................... 

Sehingga berlaku 

Jika garis 𝑘 terus diputar sehingga busur     dan       makin kecil maka suatu saat garis 𝑘 akan 

menyinggung lingkaran di titik A, dengan titik    berimpit dengan titik A, maka berlaku 

Dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran OA 

membentuk sudut .............................................. 

A 

O B 

   

𝑘 
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2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A berada pada 

lingkaran. gambarlah garis singgung lingkaran 𝑔 yang menyinggung 

lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada pada lingkaran (seperti pada soal). 

Hubungkan titik O dan A serta perpanjangannya ke kanan hingga titik P (buat sebarang titik P). 

2. Lukis busur lingkaran dengan pusat A sehingga memtong ruas garis OP di dua titik. Namai 

dengan titik B dan titik C. 

3. Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga busur lingkaran tersebut berpotongan di 

titik D dan E. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

4. Hubungkan titik D dan E serta perpanjangannya. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

 

 

 

 

Berapakah garis singgung yang dapat dibuat melalui sebuah titik pada lingkaran? Jawab: ................. 

Jadi, hanya dapat dibuat  ...  garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. 

 

Penyelesaian:  

 1)  2)  

 

3)  4)  

 

A O A O 

A O A O 

O A 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1.2 (LKPD 1.2) 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan : Menggambar garis singgung 

lingkaran melelui suatu titik di 

luar lingkaran. 

Kelas:  ..............................   

Anggota Kelompok 

Problem solver :  

 .......................................... (    ) 

Listener :  

 .......................................... (    ) 

Waktu: 15 menit 

1. Kerjakan LKPD 1.2 berikut sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok. 

2. Tulis kelas, nama anggota kelompok, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di naskah LKPD 1.2 ini. 

PETUNJUK

:  

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik 

A berada di luar lingkaran. gambarlah garis singgung 

lingkaran 𝑔 yang menyinggung lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada di luar lingkaran (seperti 

pada soal). Hubungkan titik O dan A. 

2. Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga berpotongan di titik B 

dan C. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

3. Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

4. Lukis lingkaran putus-putus dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga memotong 

lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. Hubungkan OE dan OF. 

5. Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh AE dan AF.  

 

O A 
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Berapakah garis singgung yang dapat dibuat melalui sebuah titik di luar lingkaran? Jawab: 

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

Jadi, dapat dibuat  ...  garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. 

Penyelesaian:  

 1)  2)  

 

3)  4)  

 

5)  

 Apakah garis AF merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: ..................... 

Apakah garis AE merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: ..................... 

A O 

A O 

A O 

A O 

A O 
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Lampiran 10 

 

 

  

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A berada pada 

lingkaran. gambarlah garis singgung lingkaran 𝑔 yang menyinggung 

lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada pada lingkaran (seperti pada soal). 

Hubungkan titik O dan A serta perpanjangannya ke kanan hingga titik P (buat sebarang titik P). 

2. Lukis busur lingkaran dengan pusat A sehingga memtong ruas garis OP di dua titik. Namai 

dengan titik B dan titik C. 

3. Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga busur lingkaran tersebut berpotongan di 

titik D dan E. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

4. Hubungkan titik D dan E serta perpanjangannya. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

            
 

 
        𝐴𝑂𝐵    

            
 

 
              

 
 

 
           

1. Menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui 

titik pusat. 
Perhatikan gamabar disamping! 

Jika garis 𝑘 diputar dengan pusat perputaran titik A, ke arah busur  

    yang lebih kecil dari pada busur AB, maka diperoleh       

yang sama kaki. Mengapa? Jawab: Panjang Sisi 𝑂𝐴  𝑂𝐵   jari-

jari lingkaran. 

Sehingga berlaku, 

                                   , 

Jika garis 𝑘 terus diputar sehingga busur     dan       makin kecil maka suatu saat garis 𝑘 akan 

menyinggung lingkaran di titik A, dengan titik    berimpit dengan titik A, maka berlaku 

      

Dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran OA 

membentuk sudut siku-siku. 

A 

O B 

   

𝑘 

O A 

Kunci Jawaban LKPD 1 
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Berapakah garis singgung yang dapat dibuat melalui sebuah titik pada lingkaran? Jawab: Satu. 

Jadi, hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. 

Penyelesaian:  

 
2)  3)  

 

4)  5)  

 

Kunci Jawaban LKPD 1.2 

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik 

A berada di luar lingkaran. gambarlah garis singgung 

lingkaran 𝑔 yang menyinggung lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada di luar lingkaran (seperti 

pada soal). Hubungkan titik O dan A. 

2. Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga berpotongan di titik B 

dan C. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

3. Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

4. Lukis lingkaran putus-putus dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga memotong 

lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. Hubungkan OE dan OF. 

5. Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh AE dan AF.  

 

O A 

O A P O A P B C 

O A P B C 

D 

E 

O A P B C 

D 

E 

𝑔 
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Berapakah garis singgung yang dapat dibuat melalui sebuah titik di luar lingkaran? Jawab: Dua. 

Jadi, dapat dibuat  dua  garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. 

Penyelesaian:  

2)  3)  

 

4)  5)  

 

6)  

 
Apakah garis AF merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: Ya. 

Apakah garis AE merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: Ya. 

O A O A 

B 

C 

O A 

B 

C 

D O A 

B 

C 

D 

E 

F 

O A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar 

lingkaran, 

2. Menentukan kedudukuan dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pembelajaran menggunakan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulis, 

serta: 

1. Mampu menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di 

luar lingkaran, 

2. Mampu menentukan kedudukuan dua lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari sebuah garis di luar 

lingkaran 

Perhatikan gambar di samping! 

Pada gambar di samping, 

lingkaran berpusat di titik O dengan 

jari-jari OB dan OB   garis AB. 

O A 

B 
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O P 

A 

B 

Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar 

lingkaran. 

Perhatikan segitiga siku-siku ABO. Dengan teorema Pythagoras berlaku 

            

            

     √        

Jadi, panjang garis singgung lingkaran       √        . 

2. Layang-layang garis singgung 

Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis 

singgung lingkaran yang berpusat di 

titik O. Dengan demikian      

     dan AP = BP dengan garis AB 

merupakan tali busur. 

Perhatikan     ! 

Pada     , OA = OB = jari-jari, sehingga      adalah segitiga 

sama kaki. 

Perhatikan     ! 

Pada     , PA = PB = garis singgung, sehingga      adalah 

segitiga sama kaki. 

Dengan demikian, segi empat OAPB terbentuk dari segitiga sama 

kaki OAB dan segitiga sama kaki ABP dengan alas AB yang saling 

berimpit. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa segi empat 

OAPB merupakan layang-layang. Karena sisi layang-layang OAPB 

terdiri dari jari-jari lingkaran dan garis singgung lingkaran, maka segi 

empat OAPB disebut layang-layang garis singgung. 

Perhatikan ∆OAP. Pada ∆OAP berlaku teorema Pythagoras, yaitu 

                                  

       √        

      √       

Pada ∆OCB juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu 
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       √        

      √       

Ternyata, AP = BP = √      .  

Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik diluar 

lingkaran mempunyai panjang yang sama. 

3. Kedudukan dua lingkaran 

1) Dua lingkaran bersinggungan 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar (a) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di 

dalam. Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis 

singgung persekutuan luar, yaitu garis k dengan titik singgung A. 

Gambar (b) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di 

luar. Dalam kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung 

persekutuan dalam, yaitu garis n dan dua garis singgung persekutuan 

luar, yaitu garis l dan garis m. 

2) Dua lingkaran berpotongan 

Dua lingkaran yang berpotongan mempunyai dua garis singgung 

persekutuan luar, yaitu r dan s seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

3) Dua lingkaran saling lepas 

Perhatikan gambar berikut. 
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Dalam kedudukan dua lingkaran saling lepas, dapat dibuat dua 

garis persekutuan luar, yaitu garis k dan garis l dan dua garis persekutuan 

dalam, yaitu garis m dan garis n. 

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Strategi : REACT (Relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring) 

Metode  : diskusi dan tanya jawab. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan REACT Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan 

buku yang tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

5 menit 
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d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, 

yaitu menghitung panjang garis singgung lingkaran 

dari suatu titik di luar lingkaran, serta kedudukan 

dua lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, 

yaitu: peserta didik mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis baik lisan 

maupun tulis; Mampu menghitung panjang garis 

singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran, 

Mampu menentukan kedudukuan dua lingkaran. 

6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

a. Masih ingatkah kalian apa saja sifat-sifat garis 

singgung  lingkaran? 

b. sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung 

dan jari-jari lingkaran? 

c. Ada berapakah garis singgung lingkaran 

melalui suatu titik pada lingkaran? 

d. Ada berapakah garis singgung lingkaran 

melelui suatu titik di luar lingkaran? 

7. Terkait dengan materi prasyarat, guru mengingatkan 

kembali rumus Pythagoras. 

a. Guru menggambarkan segitiga siku-siku di 

papan tulis 

 

 

 

―jika diketahui suatu segitiga siku-siku dengan 

panjang sisi siku-sikunya adalah a dan b, dan 

panjang sisi miring adalah c, maka c = ....?‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

C 

A B 

𝑏 𝑎 

𝑐 
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―jika yang ditanyakan adalah panjang AC, 

bagaimanakah rumus untuk mencarinya?‖ 

b. Guru menggambarkan layang-layang di papan 

tulis. 

―masih ingatkah kalian sifat-

sifat bangun datar layang-

layang?‖ 

- Panjang sisi AB dan AD 

sama panjang, 

- Panjang sisi BC dan CD 

sama panjang, 

- Diagonal-diagonalnya (garis AC dan BD) 

berpotongan tegak lurus. 

Kegiatan Inti 

8. Guru memberikan informas bahwa kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan mengunakan 

model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) sepaerti pada pertemuan sebelumnya. 

9. Guru mengelompokkan peserta didik berpasangan (1 

kelompok 2 orang).  

10. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

11. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 2 

(LKPD 2) kepada setiap kelompok, LKPD 2 

berfungsi untuk mengarahkan peserta didik untuk 

dapat memahami bagaimana cara menghitung 

panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di 

luar lingkaran serta mengaplikasikannya, dan 

memahami bagaimana kedudukan dua buah 

lingkaran. 

12. Peserta didik mengerjakan LKPD 2 sesuai dengan 

 

 

 

 

 

Cooperating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencing 

55 menit 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

A 

B 

C 

D 
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petunjuk yang ada, bekerja sama sebagai problem 

solver dan listener secara bergantian. 

13. Guru berkeliling memantau jalannya kegiatan 

pembelajaran dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

14. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

15. Guru mempersilahkan peserta didik yang lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipresentasikan. 

16. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 

yang mempresentasikan dan menanggapi. 

17. Guru memberikan umpan balik terkait jawaban 

LKPD 2. 

Applying  

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan Penutup 

18. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang 

telah dipelajari dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan bagaimana rumus untuk menghitung 

panjang garis singgung lingkaran dan bagaimana 

kedudukan dua buah lingkaran. 

19. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal 

kuis.  

20. Guru memberikan tugas rumah dengan 

menuliskannya di papan tulis ketika peserta didik 

mengerjakan soal kuis, yaitu soal nomor 4a, 4b, dan 

5 Uji kompetensi 1 halaman 176-177 buku BSE 

matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri 

Wahyuni. 

21. Guru memimpin peserta didik mengucapkan 

Hamdalah karena pembelajaran telah selesai dan 

semoga pembelajaran memberikan manfaat. 

22. Guru memberikan informasi materi yang akan 

 

 

 

 

 

 

Transferring 

 

Transferring 

15 menit 

3 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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dipelajari selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis 

panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkara. 

23. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan 

pesan untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga 

kesehatan. 

24. Guru mengingatka peserta didik untuk 

membersihkan tulisan yang ada di papan tulis 

25. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

a. Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Agus, N. A. 2008. Mudah Belajar MATEMATIKA untuk Kelas VIII. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

lingkaran dari 

suatu titik di luar 

lingkaran 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Diketahui lingkaran dengan pusat 

O dengan jari-jari 9 cm dan titik A 

yang berjarak 15 cm dari titik 

pusat. Jika melalui titik A, garis   

menyinggung lingkaran di titik B 

dan garis   menyinggung 

lingkaran di titik C, maka 

a. Gambarkan layang-layang 

garis singgungnya! 

b. Berapakah panjang garis 

singgung AB? 

c. Berapakah luas daerah layang-

layang garis singgung 

lingkarannya? 
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Pedoman pensekoran 

       
    

          
     

Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

b. Panjang garis singgung AB 

     √        

 √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang garis singgung AB 

adalah 12cm. 

c. Luas layang-layang ABOC. 

              

   (
 

 
            ) 

   (
 

 
     ) 

      

     

Jadi, luas daerah layang-layang garis 

singgung ABOC adalah 108   .  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari lingkaran. 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari luas 

layang-layang ABOC. 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
22 

 

O A 

B 

C 

15cm 

𝑙 

𝑚 
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Lampiran 12 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menghitung panjang garis singgung 

lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran, 

2. Mampu menentukan kedudukan dua lingkaran, 

Waktu: 40 menit 

1. Kerjakan LKPD 2 berikut sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna biru dikerjakan oleh peserta didik yang 

duduk di sebelah kanan sebagai problem solver dan pasangannya sebagai listener. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna hijau dikerjakan oleh peserta didik 

yang duduk di sebelah kiri sebagai problem solver dan pasangannya sebagai 

listener. 

2. Tulis kelas, nama anggota kelompok, dan no. absen. 

PETUNJUK 

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. 

Perhatikan gamabar disamping! 

Pada gambar di samping, lingkaran berpusat di titik O dengan jari-

jari OB dan OB   AB. Garis AB adalah garis singgung lingkaran 

melalui titik A di luar lingkaran. 

Perhatikan     ! 

Apakah pada      berlaku Teorema Pythagoras? Jawab: ................ Mengapa? Jawab: 

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

Sehingga untuk mencari panjang AB adalah: 

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

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

Jadi, jika sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari = r , jarak antara sebuah titik di luar 

lingkaran dengan titik pusat adalah p , dan panjang garis singgung lingkaran adalah d , maka 

rumus untuk mencarai panjang garis singgung lingkaran adalah d = .................................... 

O A 

B 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 (LKPD 2) 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Selamat 

mengerjakan ! ! 

Kelas:  ................................   

Anggota Kelompok 

............................................. (    ) 

............................................. (    ) 
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Selesaikan permasalahan berikut! 

Perhatikan gamabar berikut! 

Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB =  5 cm. 

Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di 

luar lingkaran. Jika jarak OA = 13 cm, maka tentukan panjang garis 

singgung AB dan luas segitiga OAB! 

Penyelesaian: 

Diketahui:  ..............................................................................................................................................  

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

Ditanya: a.  .............................................................................................................................................  

b.  .............................................................................................................................................  

Jawab: a.  .....................................................................    b. ..................................................................... 

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

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

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

O A 

B 

13cm

m 

 

 

Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis singgung lingkaran yang 

berpusat di titik O. Sehingga besar            .....  

 

 

 

 

 

 

Ternyata diperoleh, 

 AP = BP = ........................... 

Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik diluar lingkaran 

mempunyai panjang yang ................................. 

O P 

A 

B 

2. Perhatikan ∆OCB! 

Ingat, bahwa OB = r . 

Apakah pada ∆OCB berlaku teorema  

Pythagoras? .................... 

Untuk mencari panjang BP adalah, 

𝐵𝑃    ....................................... 

𝐵𝑃    ....................................... 

𝐵𝑃    .......................................  

1.  Perhatikan ∆OAP! 

Ingat, bahwa OA = r . 

Apakah pada ∆OAP berlaku teorema  

Pythagoras? ...................... 

Untuk mencari panjang AP adalah, 

𝐴𝑃    ....................................... 

𝐴𝑃    ....................................... 

𝐴𝑃    ....................................... 
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Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis singgung lingkaran yang 

berpusat di titik O.  

1. Perhatikan     !  

OS merupakan garis tinggi     . AB merupakan alas 

    . Sehingga OS    AB. 

Pada     , apakah OA = OB? ...................... 

Mengapa? .....................................................................      

Berdasarkan panjang sisi-sisinya,      merupakan segitiga ............................................ 

2. Perhatikan     !  

PS merupakan garis tinggi     . AB merupakan alas     . Sehingga PS   AB. 

Pada     , apakah PA = PB? .............. Mengapa? ........................................................... 

Berdasarkan panjang sisi-sisinya,      merupakan segitiga ............................................ 

Dengan demikian, segi empat OAPB terbentuk dari segitiga OAB dan segitiga ABP 

dengan alas AB yang saling berimpit.  

Karena OA = OB, AP = PB, dan OP   AB, sehingga segi empat OAPB merupakan bangun 

datar .............................................* 

Karena sisi-sisi OAPB terdiri dari jari-jari lingkaran dan garis singgung lingkaran, maka segi 

empat OAPB disebut .............................................* garis singgung. 
*isikan dengan jawaban yang sama. 

O P 

A 

B 

S 

2. Kedudukan dua buah lingkaran. 

a. Dua lingkaran bersinggungan. 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua buah lingkaran 𝐿  

dan 𝐿  yang bersinggungan di dalam, dengan titik singgung A. 

Coba kalian gambarkan garis singgung lingkaran yang 

menyinggung lingkaran 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A pada gambar di 

samping! Namai garis tersebut! 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  

melalui titik A? ............................., yaitu garis ... . 

Jadi, terdapat ..... garis singgung persekutuan luar lingkaran dari 

dua buah lingkaran yang bersinggungan di dalam. 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang bersinggungan di 

luar, dengan titik singgung P. 

Coba kalian gambarkan garis singgung lingkaran 

yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 𝐿  melalui 

titik P kemudian gambarkan yang melalui titik Q! 

Namai garis tersebut! 

 

 

A 𝐿  𝐿  

 

P 𝐿  𝐿  Q 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik P? ...................., yaitu 

garis .................... (yang disebut garis persekutuan dalam). 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik Q? ...................., yaitu 

garis ............................ (yang disebut garis persekutuan luar). 

 

b. Dua lingkaran berpotongan  

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang berpotongan. 

Coba kalian gambarkan garis singgung 

lingkaran yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 

𝐿  melalui titik A pada gambar di samping! 

Namai garis tersebut! 

 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A? ............................., 

yaitu garis ............................. 

Jadi, terdapat ..... garis singgung persekutuan luar lingkaran dari dua buah lingkaran yang 

berpotongan. 

c. Dua lingkaran yang saling lepas 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang saling lepas. 

Gambarkan garis singgung persekutuan luar 

lingkaran yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 

𝐿  serta garis singgung persekutuan dalam 

lingkaran melalui titik A yang menyinggung 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ! Namai garis tersebut! 

 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A? ............................., 

yaitu garis ............................. 

Jadi, terdapat ..... garis singgung persekutuan dalam lingkaran dari dua buah lingkaran yang 

berpotongan. 

Terdapat berapa garis singgung persekutuan luar lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ? ........................., yaitu garis 

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

Terdapat berapa garis singgung persekutuan dalam lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ? ........................., yaitu garis 

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

Jadi, terdapat ..... garis singgung persekutuan luar dan ..... garis singgung persekutuan dalam 

lingkaran dari dua buah lingkaran yang saling lepas. 

 

 

A 𝐿  𝐿  

 

𝐿  𝐿  
A 
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Lampiran 12 

 

  

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. 

Perhatikan gamabar disamping! 

Pada gambar di samping, lingkaran berpusat di titik O dengan jari-

jari OB dan OB   AB. Garis AB adalah garis singgung lingkaran 

melalui titik A di luar lingkaran. 

Perhatikan     ! 

Apakah pada      berlaku Teorema Pythagoras? Jawab: Ya. Mengapa? Jawab: Karena,  𝑂𝐴𝐵 

merupakan segitiga sisku-siku. 

Sehingga untuk mencari panjang AB adalah: 

     𝑂𝐴  𝑂𝐵  

      √𝑂𝐴  𝑂𝐵  

Jadi, jika sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari = r , jarak antara sebuah titik di luar 

lingkaran dengan titik pusat adalah p , dan panjang garis singgung lingkaran adalah d , maka 

rumus untuk mencarai panjang garis singgung lingkaran adalah d = √𝒑𝟐  𝒓𝟐  

O A 

B 

    

Selesaikan permasalahan berikut! 

Perhatikan gamabar berikut! 

Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB =  5 cm. 

Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di 

luar lingkaran. Jika jarak OA = 13 cm, maka tentukan panjang garis 

singgung AB dan luas segitiga OAB! 

Penyelesaian: 

Diketahui:     OB = r = 5 cm 

  OA = p =13 cm 

Ditanya: a. Panjang garis singgung lingkaran (d). 

b. Luas  𝑂𝐴𝐵. 

Jawab: a. 𝑑  √𝑝  𝑟  b. Luas  𝑂𝐴𝐵  
 

 
 𝑎  𝑡 

 √        
 

 
 𝑂𝐵  𝐴𝐵 

 √        
 

 
      

 √        

Jadi panjang garis singgung lingkarannya Jadi, luas segitiga OAB adalah 30 𝑐𝑚 . 

adalah 12 cm. 

O A 

B 

13cm

m 

Kunci Jawaban LKPD 2 
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Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis singgung lingkaran yang 

berpusat di titik O. Sehingga besar               . 

 

 

 

 

 

 

Ternyata diperoleh, 

 AP = BP = √𝑂𝑃  𝑟  

Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik diluar lingkaran 

mempunyai panjang yang sama. 

O P 

A 

B 

2. Perhatikan ∆OCB! 

Ingat, bahwa OB = r . 

Apakah pada ∆OCB berlaku teorema  

Pythagoras? Jawab: Ya. 

Untuk mencari panjang BP adalah, 

𝐵𝑃    𝑂𝑃  𝑂𝐵  

𝐵𝑃    √𝑂𝑃  𝑂𝐵  

𝐵𝑃    √𝑂𝑃  𝑟   

1.  Perhatikan ∆OAP! 

Ingat, bahwa OA = r . 

Apakah pada ∆OAP berlaku teorema  

Pythagoras? Jawab: Ya. 

Untuk mencari panjang AP adalah, 

𝐴𝑃    𝑂𝑃  𝑂𝐴  

𝐴𝑃    √𝑂𝑃  𝑂𝐴  

𝐴𝑃    √𝑂𝑃  𝑟  

Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis singgung lingkaran yang 

berpusat di titik O.  

1. Perhatikan     !  

OS merupakan garis tinggi     . AB merupakan alas 

    . Sehingga OS    AB. 

Pada     , apakah OA = OB? Ya. 

Mengapa? Karena 𝑂𝐴  𝑂𝐵   jari-jari lingkaran.     

Berdasarkan panjang sisi-sisinya,      merupakan segitiga sama kaki. 

2. Perhatikan     !  

PS merupakan garis tinggi     . AB merupakan alas     . Sehingga PS   AB. 

Pada     , apakah PA = PB? Ya. Mengapa? Garis singgung lingkaran sama panjang. 

Berdasarkan panjang sisi-sisinya,      merupakan segitiga sama kaki. 

Dengan demikian, segi empat OAPB terbentuk dari segitiga OAB dan segitiga ABP 

dengan alas AB yang saling berimpit.  

Karena OA = OB, AP = PB, dan OP   AB, sehingga segi empat OAPB merupakan bangun 

datar layang-layang* 

Karena sisi-sisi OAPB terdiri dari jari-jari lingkaran dan garis singgung lingkaran, maka segi 

empat OAPB disebut layang-layang* garis singgung. 
*isikan dengan jawaban yang sama. 

O P 

A 

B 

S 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Kedudukan dua buah lingkaran. 

a. Dua lingkaran bersinggungan. 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua buah lingkaran 𝐿  

dan 𝐿  yang bersinggungan di dalam, dengan titik singgung A. 

Coba kalian gambarkan garis singgung lingkaran yang 

menyinggung lingkaran 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A pada gambar di 

samping! Namai garis tersebut! 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  

melalui titik A? satu, yaitu garis g. 

Jadi, terdapat satu garis singgung persekutuan luar lingkaran 

dari dua buah lingkaran yang bersinggungan di dalam. 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang bersinggungan di 

luar, dengan titik singgung P. 

Coba kalian gambarkan garis singgung lingkaran 

yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 𝐿  melalui 

titik P kemudian gambarkan yang melalui titik Q! 

Namai garis tersebut! 

 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik P? satu, yaitu garis g 

(yang disebut garis persekutuan dalam). 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik Q? dua, yaitu garis m 

dan n (yang disebut garis persekutuan luar). 

 

A 𝐿  𝐿  

g 

 

P 𝐿  𝐿  Q 

g m 

n 
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1. Dua lingkaran berpotongan  

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang berpotongan. 

Coba kalian gambarkan garis singgung 

lingkaran yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 

𝐿  melalui titik A pada gambar di samping! 

Namai garis tersebut! 

 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A? dua, yaitu garis k 

dan l. 

Jadi, terdapat dua garis singgung persekutuan luar lingkaran dari dua buah lingkaran yang 

berpotongan. 

2. Dua lingkaran yang saling lepas 

Pada gambar di samping, memperlihatkan dua 

buah lingkaran 𝐿  dan 𝐿  yang saling lepas. 

Gambarkan garis singgung persekutuan luar 

lingkaran yang menyinggung lingkaran 𝐿  dan 

𝐿  serta garis singgung persekutuan dalam 

lingkaran melalui titik A yang menyinggung 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ! Namai garis tersebut! 

 

Terdapat berapa garis singgungkah yang menyinggung 𝐿  dan 𝐿  melalui titik A? dua, yaitu garis a 

dan b. 

Jadi, terdapat dua garis singgung persekutuan dalam lingkaran dari dua buah lingkaran yang 

berpotongan. 

Terdapat berapa garis singgung persekutuan luar lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ? dua yaitu garis k dan l. 

Terdapat berapa garis singgung persekutuan dalam lingkaran 𝐿  dan 𝐿 ? dua, yaitu garis a dan b. 

Jadi, terdapat dua garis singgung persekutuan luar dan dua garis singgung persekutuan dalam 

lingkaran dari dua buah lingkaran yang saling lepas. 

 

 

A 𝐿  𝐿  

𝑘 

𝑙 

 

𝐿  𝐿  
A 

𝑎 

𝑏 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 3 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menggambarkan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, 

2. Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pembelajaran menggunakan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulis, 

serta: 

1. Mampu menggambarkan garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menggambar Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran sebagai berikut. 

a. Lukis lingkaran    berpusat di titik P dengan jari-jari   dan lingkaran 

   berpusat di titik Q dengan jari-jari        . 
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Selanjutnya, hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling 

berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari     sehingga 

memotong lingkaran berpusat titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran    di titik A, 

hubungkan titik P dan V sehingga memotong lingkaran    di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga 

memotong lingkaran    di titik B, lukis busur lingkaran pusat di titik 

C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran    di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D. Garis AB 

dan CD merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran    

dan   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan 

Dalam Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

  

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C B 

D 

𝐿  
𝐿  

P Q 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 
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Pada gambar tersebut, dua buah lingkaran    dan    berpusat di P dan Q, 

berjari-jari R dan r. 

Dari gambar tersebut diperoleh: 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di P =  ; 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di Q =  ; 

- panjang garis singgung persekutuan dalam adalah AB =  ; 

- jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ =  . 

Jika garis AB digeser sejajar ke atas sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga               (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Garis       ,       , dan ‘                   

Jadi, segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar     . 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan 

teorema Pythagoras diperoleh 

            

     √         

     √          

Karena panjang        , maka rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat  , 

jari-jari lingkaran besar  , dan jari-jari lingkaran kecil   adalah 

  √          

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Strategi : REACT (Relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring) 

Metode  : diskusi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan REACT Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan 

buku yang tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, 

yaitu Menghitung Panjang Garis Singgung 

Persekutuan Dalam Dua Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, 

yaitu: peserta didik mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis baik lisan 

maupun tulis; mampu menggambarkan garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan 

mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 



171 

 

 

6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

a. Bagaimanakah rumus untuk mencari panjang 

garis singgung lingkaran dengan jari-jari OB 

dari satu titik A yang berada di luar lingkaran?  

b. Berapa jumlah garis sinngung persekutuan 

dalam yang dapat digambar dari dua buah 

lingkaran yang saling lepas? 

c. Berapa jumlah garis sinngung persekutuan luar 

yang dapat digambar dari dua buah lingkaran 

yang saling lepas? 

Relating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

7. Guru memberikan informas bahwa kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan mengunakan 

model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) sepaerti pada pertemuan sebelumnya. 

8. Guru mengelompokkan peserta didik berpasangan (1 

kelompok 2 orang).  

9. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

10. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 3 

(LKPD 3) kepada setiap kelompok, LKPD 3 

berfungsi untuk mengarahkan peserta didik untuk 

dapat melukiskan garis singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran dan menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

11. Peserta didik mengerjakan LKPD 3 sesuai dengan 

petunjuk yang ada, bekerja sama sebagai problem 

solver dan listener secara bergantian. 

12. Guru berkeliling memantau jalannya kegiatan 

pembelajaran dan membimbing kelompok yang 

 

 

 

 

 

Cooperating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencing 

Applying 

60 menit 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 
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mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

13. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

14. Guru mempersilahkan peserta didik yang lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipresentasikan. 

15. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 

yang mempresentasikan dan menanggapi. 

16. Guru memberikan umpan balik terkait jawaban 

LKPD 3. 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

17. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang 

telah dipelajari dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan bagaimana rumus untuk menghitung 

panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

18. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal 

kuis.  

19. Guru memberikan tugas rumah dengan 

menuliskannya di papan tulis ketika peserta didik 

mengerjakan soal kuis, yaitu soal nomor 2a, dan 4 

Uji kompetensi 2 halaman 184 buku BSE 

matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri 

Wahyuni. 

20. Guru memimpin peserta didik mengucapkan 

Hamdalah karena pembelajaran telah selesai dan 

semoga pembelajaran memberikan manfaat. 

21. Guru memberikan informasi materi yang akan 

dipelajari selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis 

panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

 

 

 

 

 

 

 

Transferring 

 

Transferring 

15 menit 

3 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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lingkara. 

22. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan 

pesan untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga 

kesehatan. 

23. Guru mengingatka peserta didik untuk 

membersihkan tulisan yang ada di papan tulis 

24. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

lingkaran 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Panjang jari-jari dua buah lingkaran 

yang berpusat di O dan P masing-

masing adalah 8 cm dan 4 cm. 

Jarak kedua titik pusatnya 20 cm. 

a. Gambarkan garis singgung 

persekutuan dalamnya! 

b. Hitunglah panjang garis 

singgung persekutuan dalam 

tersebut! 
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Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang garis singgung AB 

     √           

 √           

 √        

 √        

 √    

    

jadi, panjang garis singgung 

persekutuan dalamnya adalah 16cm.  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari masing-masing 

lingkaran. 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

6 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
16 

       
    

          
     

  

O 
P 

S 

A 

B 

𝑑 

20cm 
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Lampiran 15 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menggambarkan garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 
Selamat 

mengerjakan ! ! 

Waktu: 40 menit 

1. Kerjakan LKPD 3 berikut sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna biru dikerjakan oleh peserta didik yang 

duduk di sebelah kiri sebagai problem solver dan pasangannya sebagai listener. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna hijau dikerjakan oleh peserta didik yang 

duduk di sebelah kanan sebagai problem solver dan pasangannya sebagai listener. 

2. Tulis kelas, nama anggota kelompok, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di naskah LKPD 3 ini. 

PETUNJUK 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 (LKPD 3) 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 
Kelas:  ................................   

Anggota Kelompok 

 ............................................. (    ) 

 ............................................. (    ) 
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2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut! 

Pada gambar disamping terdapat dua buah 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿  berpusat di P dan Q, 

berjari-jari 𝑅 dan 𝑟. 

Sehingga diperoleh, 

jari-jari 𝐿  adalah AP = ... 

jari-jari 𝐿  adalah BQ = ... 

panjang garis singgung persekutuan dalam 

adalah AB = ... 

jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ = ... 

Jika garis AB digeser sejajar ke atas sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga      …        ...   (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang     ... dan lebar     ... . 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat 

titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan titik P dan V 

sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan dalam? Jawab: ....................................... 

𝐿  𝐿  

P Q 

P Q 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan teorema Pythagoras 

diperoleh 

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

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

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

Karena panjang       𝑑, maka rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat 𝑝, jari-jari lingkaran besar 𝑅, dan jari-jari lingkaran 

kecil 𝑟 adalah  

 

Pada gambar di samping, panjang jari-jari 𝐿  

M      , panjang jari-jari 𝐿         , 

dan panjang MN = 15 cm.  

Hitunglah panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya! 

 

Penyelesaian: 

Diketahui :  ......................................................................................................................................  

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

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

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

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

Jadi,  ...........................................................................................................................................  

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

M N 

A 

B 

15cm 

𝐿  
𝐿  
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Lampiran 16 

  

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat 

titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan titik P dan V 

sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan dalam? Jawab: AB dan CD. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

Kunci Jawaban LKPD 3 

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C B 

D 

𝐿  
𝐿  
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2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut! 

Pada gambar disamping terdapat dua buah 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿  berpusat di P dan Q, 

berjari-jari 𝑅 dan 𝑟. 

Sehingga diperoleh, 

jari-jari 𝐿  adalah AP = R 

jari-jari 𝐿  adalah BQ = r 

panjang garis singgung persekutuan dalam 

adalah AB = d 

jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ = p 

Jika garis AB digeser sejajar ke atas sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga                (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang     d dan lebar     r . 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan teorema Pythagoras 

diperoleh 

     𝑃𝑄  𝑃𝑆  

      √𝑃𝑄  𝑃𝑆  

      √𝑝   𝑅  𝑟   

Karena panjang       𝑑, maka rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat 𝑝, jari-jari lingkaran besar 𝑅, dan jari-jari 

lingkaran kecil 𝑟 adalah  

 

P Q 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 

𝑑  √𝑝   𝑅  𝑟   



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  𝑁𝐵  𝑟    𝑐𝑚 

  𝑀𝑁  𝑝     𝑐𝑚 

𝐴𝐵  𝑁𝑆  𝑀𝑁  𝑀𝐴  

⟺ 𝐴𝐵  𝑀𝑁  𝑀𝐴  

⟺    𝑑  𝑝   𝑅  𝑟   

⟺      𝑑  √𝑝   𝑅  𝑟   

 √           

 √       

 √       

 √    

    

Pada gambar di samping, panjang jari-jari 𝐿  

M      , panjang jari-jari 𝐿         , 

dan panjang MN = 15 cm.  

Hitunglah panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya! 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

Diketahui :   𝑀𝐴  𝑅    𝑐𝑚 

Ditanya :  panjang garis singgung persekutuan dalam AB (d). 

Jawab: 

Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. 

 

M N 

A 

B 

15cm 

𝐿  
𝐿  

M N 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 
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Lampiran 17 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 4 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menggambarkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pembelajaran menggunakan model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) strategi REACT, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulis, 

serta: 

1. Mampu menggambarkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menggambar Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran sebagai berikut. 

a. Lukis lingkaran    dengan pusat di P berjari-jari   dan lingkaran    

pusat di Q berjari-jari        . Hubungkan titik P dan Q. 
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b. Lukis busur lingkaran dengan pusat di P dan Q sehingga saling 

berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan RS sehingga memotong PQ di titik T. 

d. Lukis busur lingkaran dengan pusat di T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran dengan pusat di P, berjari-jari      sehingga 

memotong lingkaran berpusat T di U dan V. 

f. Hubungkan P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran    di 

titik A. Hubungkan pula P dan V, perpanjang sehingga memotong 

lingkaran    di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran dengan pusat di A, jari-jari UQ sehingga 

memotong lingkaran    di titik B. Lukis pula busur lingkaran pusat di 

C, jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran    di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D. Garis AB 

dan CD merupakan  garis singgung persekutuan luar lingkaran     dan 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

  

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C 

B 

D 

𝐿  𝐿  

P Q 

S 

A 

B 

𝐿  

𝐿  

𝑟 

𝑝 

𝑑 

𝑅 
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Pada gambar tersebut, dua buah lingkaran    dan    berpusat di P dan Q, 

berjari-jari   dan  . 

Dari gambar tersebut diperoleh: 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di P =  ; 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di Q =  ; 

- panjang garis singgung persekutuan dalam adalah AB =  ; 

- jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ =  . 

Jika garis AB digeser sejajar ke bawah sejauh BQ maka diperoleh garis 

SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga               (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Garis       ,       ,  dan                   

Jadi, segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar     . 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan 

teorema Pythagoras diperoleh 

            

     √         

     √          

Karena panjang        , maka rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat  , 

jari-jari lingkaran besar  , dan jari-jari lingkaran kecil   adalah 

  √          

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Strategi : REACT (Relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring) 

Metode  : diskusi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan REACT Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan 

buku yang tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, 

yaitu Menghitung Panjang Garis Singgung 

Persekutuan Luar Dua Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, 

yaitu: peserta didik mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis baik lisan 

maupun tulis; mampu menggambarkan garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan 

mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

a. Bagaimanakah rumus untuk mencari panjang 

garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran jika diketahui jari-jari      dan 

jari-jari     , dengan    , jarak kedua 

lingkaran adalah   dan panjang garis 

singgung lingkaran adalah  ? 

Relating 

 

 

 

Kegiatan Inti ( 60 menit) 

7. Guru memberikan informas bahwa kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan mengunakan 

model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) sepaerti pada pertemuan sebelumnya. 

8. Guru mengelompokkan peserta didik berpasangan (1 

kelompok 2 orang).  

9. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

10. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 4 

(LKPD 4) kepada setiap kelompok, LKPD 4 

berfungsi untuk mengarahkan peserta didik untuk 

dapat melukiskan garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran dan menghitung panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

11. Peserta didik mengerjakan LKPD 4 sesuai dengan 

petunjuk yang ada, bekerja sama sebagai problem 

solver dan listener secara bergantian. 

12. Guru berkeliling memantau jalannya kegiatan 

pembelajaran dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Cooperating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencing 

Applying 

60 menit 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 
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13. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

14. Guru mempersilahkan peserta didik yang lain untuk 

menanggapi jawaban yang dipresentasikan. 

15. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 

yang mempresentasikan dan menanggapi. 

16. Guru memberikan umpan balik terkait jawaban 

LKPD 4. 

15 menit 

Kegiatan Penutup 

17. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang 

telah dipelajari dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan bagaimana rumus untuk menghitung 

panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

18. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal 

kuis.  

19. Guru memberikan tugas rumah dengan 

menuliskannya di papan tulis ketika peserta didik 

mengerjakan soal kuis, yaitu soal nomor 1, dan 2b 

Uji kompetensi 2 halaman 184 buku BSE 

matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri 

Wahyuni. 

20. Guru memimpin peserta didik mengucapkan 

Hamdalah karena pembelajaran telah selesai dan 

semoga pembelajaran memberikan manfaat. 

21. Guru memberikan informasi materi yang akan 

dipelajari selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis 

panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkara. 

22. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan 

pesan untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga 

 

 

 

 

 

 

Transferring 

 

Transferring 

15 menit 

3 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 
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kesehatan. 

23. Guru mengingatka peserta didik untuk 

membersihkan tulisan yang ada di papan tulis 

24. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan luar 

dua lingkaran 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Panjang jari-jari dua buah lingkaran 

yang berpusat di O adalah 9 cm dan 

panjang jari-jari lingkaran yang 

berpusat di P adalah 4 cm. Jika 

panjang garis singgung persekutuan 

luarnya adalah 12 cm, tentukan 

a. gambar garis singgung 

persekutuan luarnya! 

b. panjang jarak kedua pusat 

lingkaran! 

c. luas segi empat yang dibentuk 

antara jari-jari kedua 

lingkaran, garis singgung dan 

garis antara titik pusat kedua 

lingkaran! 
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Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang jarak kedua pusat lingkaran 

Jelas bahwa panjang AB = SQ = d 

Dengan menggunakan teorema 

Phytagoras diperoleh 

            

     √        

   √           

  √           

  √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang jarak kedua lingkaran 

tersebut adalah 13cm.  

c. Luas segi empat ABQP 

ABQP merupakan bangun datar 

trapesium siku-siku dengan AP dan 

BQ merupakan sisi-sisi sejajar dan 

AB merupakan tingginya. Sehingga  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari masing-masing 

lingkaran. 

Menuliskan panjang garis 

singgung persekutuan 

luar. 

 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

P Q 

S 

A 

B 

𝑝 

12cm 
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Jadi, luas segi empat ABQP adalah 84,4 

   . 

Menuliskan langkah-

langkah mencari luas. 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
25 
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Lampiran 18 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menggambarkan garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

Waktu: 40 menit 

1. Kerjakan LKPD 4 berikut sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna biru dikerjakan oleh peserta didik yang 

duduk di sebelah kanan sebagai problem solver dan pasangannya sebagai listener. 

- Permasalahan dengan frame/bingkai warna hijau dikerjakan oleh peserta didik yang 

duduk di sebelah kiri sebagai problem solver dan pasangannya sebagai listener. 

2. Tulis kelas, nama anggota kelompok, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di naskah LKPD 4 ini. 

PETUNJUK 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Bagi ruas garis PT menjadi dua bagian sama besar, dengan titik tengah T. Sehingga PT = TQ. 

c. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

d. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat T 

di titik U dan V. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

Selamat 

mengerjakan ! ! 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4 (LKPD 4) 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 
Kelas:  ...........................   

Anggota Kelompok 

 ........................................ (    ) 

 ........................................ (    ) 
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2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut! 

Pada gambar disamping terdapat dua buah 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿  berpusat di P dan Q, 

berjari-jari 𝑅 dan 𝑟. 

Sehingga diperoleh, 

jari-jari 𝐿  adalah AP = ... 

jari-jari 𝐿  adalah BQ = ... 

panjang garis singgung persekutuan luar adalah 

AB = ... 

jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ = ... 

Jika garis AB digeser sejajar ke bawah sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga      …        ...   (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang     ... dan lebar     ... . 

Bangun datar apakah yang dibentuk oleh ABQP? Jawab: ....................................................... 

e. Hubungkan titik P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan 

titik P dan V, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

f. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

g. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan luar? Jawab: ....................................... 

𝐿  𝐿  

P Q 

P Q 

S 

A 

B 

𝐿  

𝐿  

𝑟 

𝑝 

𝑙 

𝑅 
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Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan teorema Pythagoras 

diperoleh 

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

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

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

Karena panjang       𝑙, maka rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran (𝑙) dengan jarak kedua titik pusat 𝑝, jari-jari lingkaran besar 𝑅, dan jari-jari lingkaran 

kecil 𝑟 adalah  

 

Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan B adalah 12 cm, dengan lingkaran A 

lebih besar dari lingkaran B. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. 

Jika panjang jari-jari lingkaran B adalah  
 

 
 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran A! 

Penyelesaian: 

Diketahui :  ......................................................................................................................................  

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

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

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

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jadi,  ...........................................................................................................................................  

............................................ 
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Lampiran 19 

  

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Bagi ruas garis PT menjadi dua bagian sama besar, dengan titik tengah T. Sehingga PT = TQ. 

c. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

d. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat T 

di titik U dan V. 

e. Hubungkan titik P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan 

titik P dan V, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

f. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

g. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan luar? Jawab: AD dan CB. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

Kunci Jawaban LKMD 4 

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C 

B 

D 

𝐿  𝐿  
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2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut! 

Pada gambar disamping terdapat dua buah 

lingkaran 𝐿  dan 𝐿  berpusat di P dan Q, 

berjari-jari 𝑅 dan 𝑟. 

Sehingga diperoleh, 

jari-jari 𝐿  adalah AP = R 

jari-jari 𝐿  adalah BQ = r 

panjang garis singgung persekutuan luar 

adalah AB = l 

jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ = p 

Jika garis AB digeser sejajar ke bawah sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga                (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang     l dan lebar     r . 

Bangun datar apakah yang dibentuk oleh ABQP? Jawab: trapesium siku-siku. 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan teorema Pythagoras 

diperoleh, 

     𝑄𝑃  𝑃𝑆  

      √𝑄𝑃  𝑃𝑆  

      √𝑝   𝑅  𝑟   

Karena panjang       𝑙, maka rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran (𝑙) dengan jarak kedua titik pusat 𝑝, jari-jari lingkaran besar 𝑅, dan jari-jari 

lingkaran kecil 𝑟 adalah  

 
𝑙  √𝑝   𝑅  𝑟   

P Q 

S 

A 

B 

𝐿  

𝐿  

𝑟 

𝑝 

𝑙 

𝑅 
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    𝑝     𝑐𝑚 

     𝑟𝐵      𝑐𝑚 

𝑙  𝑝   𝑟𝐴  𝑟𝐵 
  

⇔  𝑟𝐴  𝑟𝐵 
  𝑝  𝑙  

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √𝑝  𝑙  

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √        

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √        

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √   

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵    

⇔   𝑟𝐴         

⇔  𝑟𝐴            

Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan B adalah 12 cm, dengan 

lingkaran A lebih besar dari lingkaran B. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 

cm. 

Jika panjang jari-jari lingkaran B adalah  
 

 
 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran A! 

Penyelesaian: 

Diketahui :     𝑙     𝑐𝑚 

Ditanya :  panjang jari-jari lingkaran A  𝑟𝐴 . 

Jawab: 

Jadi, panjang jari-jari lingkaran A adalah 8,5 cm. 
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS KONTROL) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang 

melalui titik pusat, 

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran, 

3. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar 

lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), diharapkan peserta didik: 

1. Mampu menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan 

garis yang melalui titik pusat, 

2. Mampu menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada 

lingkaran, 

3. Mampu menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar 

lingkaran. 
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E. Materi Ajar 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat 

di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis 

singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik 

singgungnya. 

Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OA berikut! 

 

Jika garis   diputar dengan pusat perputaran titik A ke arah busur      

yang lebih kecil dari busur AB maka diperoleh       yang sama kaki. 

Sehingga diperoleh 

            
 

 
               

Jika garis   terus diputar ke arah busur yang lebih kecil sehingga 

      makin kecil maka suatu saat garis   akan menyinggung lingkaran di 

titik A, dengan titik    berimpit dengan titik A, maka berlaku 

            
 

 
              

 
 

 
           

     

Hal ini menunjukkan bahwa jari-jari OA tegak lurus dengan garis 

singgung   di titik A.  

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik 

pada lingkaran adalah sebagai berikut. 

(1) Lukis lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OA yang diperpanjang 

hingga titik P. 

(2) Lukis busur lingkaran dengan pusat A yang memtong ruas garis OP di 

titik B dan C. 
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(3) Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga berpotongan di 

titik D dan E. Ingat, jari-jarinya harus sama. 

(4) Hubungkan titik D dan E. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di 

luar lingkaran adalah sebagai berikut. 

(1) Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A di luar lingkaran.  

(2) Hubungkan titik O dengan titik A. 

(3) Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga 

berpotongan di titik B dan C. 

(4) Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

(5) Lukis lingkaran dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga 

memotong lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. 

(6) Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh 

AE dan AF. Garis AE dan AF merupakan dua garis singgung lingkaran 

pusat O melalui titik A yang berada di luar lingkaran. 

 

 

 

Dengan demikian berarti hanya terdapat satu buah garis singgung yang 

melalui satu titik pada lingkaran, dan dapat dibuat dua buah garis singgung 

melalui satu titik di luar lingkaran. 

O A P B C 

D 

E 

𝑔 

O A 

B 

C 

D 

E 

F 
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F. Metode Pembelajaran 

Model  : Direct Instruction 

Metode  : Ceramah, demonstrasi dan tanya jawab. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas bersih 

dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk membersihkan 

tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan buku 

yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan sebelumnya 

4. Guru menuliskan judul bab yang akan dipelajari, yaitu Garis 

Singgung Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

peserta didik mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis baik lisan maupun tulis; mampu 

menentukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung 

dan garis yang melalui titik pusat; mampu menggambar 

garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran; 

dan mampu menggambar garis singgung lingkaran melelui 

10 menit 
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suatu titik di luar lingkaran. 

6. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar 

materi garis singgung lingkaran dengan memberikan contoh 

aplikasinya dalam dunia nyata. 

“Adakah diantara kalian yang mempunyai sepeda? 

Pernahkah kalian memeperhatikan rantai sepeda dengan 

gear-nya? Rantai gear sepeda menyinggung dua buah 

gear yang ukurannya berbeda. Dapatkah kalian 

menghitung panjang minimal rantai sepeda agar sepeda 

tersebut dapat berjalan?‖. 

―dapatkah kalian menyebutkan contoh aplikasi yang 

lain?‖  

7. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya yang berkaitan dengan garis singgung 

lingkaran. 

a. Masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur lingkaran? 

b. Jika terdapat gambar sebagai berikut, manakah yang 

disebut busur lingkaran AB? 

 

Kegiatan Inti 

8. Guru menyampaikan materi dengan menjelaskan pengertian 

garis singgung lingkaran dan sifat-sifat menjelaskan garis 

singgung lingkaran. 

9. Guru membagikan Lembar Latihan 1 kepada setiap peserta 

didik. 

10. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah melukis garis 

singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran di 

55 menit 

A 

B 

O 
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papan tulis. 

11. Guru mengarahkan peserta didik untuk melukiskan garis 

singgung lingkaran melalui satu titik pada lingkaran di 

Lembar Latihan 1. 

12. Guru membimbing latihan peserta didik 

13. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah melukis garis 

singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran pada 

papan tulis. 

14. Guru mengarahkan peserta didik untuk melukiskan garis 

singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran pada 

Lembar Latihan 1. 

15. Guru membimbing latihan peserta didik. 

16. Guru melakukan umpan balik dengan mengoreksi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik. 

17. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila 

masih ada materi yang belum dapat dipahami. 

Kegiatan Penutup 

18. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang telah 

dipelajari dan disimpulkan mengenai sifat-sifat garis 

singgung lingkaran. 

19. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal kuis.  

20. Guru memberikan tugas rumah dengan menuliskannya di 

papan tulis ketika peserta didik mengerjakan soal kuis, yaitu 

soal nomor 2 dan 3 Uji kompetensi 1 halaman 176 buku 

BSE matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 

(catatan: titik Q(      pada soal no 3 diganti dengan (15, 

2) ). 

21. Guru memimpin peserta didik mengucapkan Hamdalah 

karena pembelajaran telah selesai dan semoga pembelajaran 

memberikan manfaat. 

15 menit 
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22. Guru memberikan informasi materi yang akan dipelajari 

selanjutnya, yaitu menghitung panjang garis singgung 

lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran dan kedudukan 

dua lingkaran. 

23. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan 

untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. 

24. Guru mengingatka peserta didik untuk membersihkan 

tulisan yang ada di papan tulis 

25. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menggambar 

garis singgung 

lingkaran melalui 

satu titik di luar 

lingkaran 

 

Tes tertulis 

 

Diketahui lingkaran dengan pusat 

O dengan jari-jari 2 cm dan titik A 

yang berjarak 7 cm dari titik pusat. 

a. Lukislah garis singgung 

lingkaran yang melalui titik A. 

b. Ada berapakah garis singgung 

yang melewati titik A? 

Sebutkan namanya! 
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Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

Diketahui: 

- Lingkaran dengan O dan jari-

jari 4cm 

- Titik A dengan jarak 7cm dari 

titik pusat O. 

Ditanya:  

a. Lukisan garis singgung 

lingkaran yang melalui titik A. 

b. Jumlah dan nama garis 

singgung lingkaran. 

 Jawab: 

a.   

 

 

 

 

 

b. Terdapat 2 Garis singgung 

lingkaran yang melewati titik 

A, yaitu garis AB dan AC. 

 

Menuliskan panjang jari-jari 

lingkaran 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan apa yang 

ditanyakan. 

 

 

 

 

 

Menggambar sesuai dengan 

langkah-langkah. 

 

 

 

 

Menuliskan jumlah dan nama 

garis singgung lingkaran 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

Total Skor 15 

       
    

          
     

 

 

 

  

O A 

B 

C 
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Lampiran 21 

  

LEMBAR LATIHAN 1 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menggambar garis singgung lingkaran 

melelui suatu titik pada lingkaran, 

2. Mampu menggambar garis singgung lingkaran 

melelui suatu titik di luar lingkaran. 

Kelas:  .................................   

Nama:  ..................................  

No. absen:  .........................  

Selamat 

mengerjakan ! ! 

Waktu: 20 menit 

1. Kerjakan Lembar Latihan 1 berikut sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Tulis kelas, nama, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di Lembar Latihan 1 ini. 

PETUNJUK

1. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A berada pada 

lingkaran. gambarlah garis singgung lingkaran 𝑔 yang menyinggung 

lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada pada lingkaran (seperti pada soal). 

Hubungkan titik O dan A serta perpanjangannya ke kanan hingga titik P (buat sebarang titik P). 

2. Lukis busur lingkaran dengan pusat A sehingga memtong ruas garis OP di dua titik. Namai 

dengan titik B dan titik C. 

3. Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga busur lingkaran tersebut berpotongan di 

titik D dan E. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

4. Hubungkan titik D dan E serta perpanjangannya. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

O A 
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Berapakah garis singgung yang dapat dibuat melalui sebuah titik pada lingkaran? Jawab: ............. 

Jadi, hanya dapat dibuat  ...  garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. 

Penyelesaian:  

  

A O 

2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A 

berada di luar lingkaran. gambarlah garis singgung 

lingkaran 𝑔 yang menyinggung lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada di luar lingkaran (seperti pada 

soal). Hubungkan titik O dan A. 

2. Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga berpotongan di titik B dan 

C. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

3. Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

4. Lukis lingkaran putus-putus dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga memotong 

lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. Hubungkan OE dan FE. 

5. Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh AE dan AF.  

 

O A 
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Penyelesaian:  

 

Apakah garis AF merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: ..................... 

Apakah garis AE merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: ..................... 

 

A O 

Berapakah garis singgung yang dapat 

dibuat melalui sebuah titik di luar 

lingkaran? Jawab: .................... 

Jadi, dapat dibuat  ...  garis singgung 

lingkaran melalui sebuah titik di luar 

lingkaran. 
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Lampiran 22 

  

Kunci Jawaban Latihan 1 

1. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik pada lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A berada pada 

lingkaran. gambarlah garis singgung lingkaran 𝑔 yang menyinggung 

lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada pada lingkaran (seperti pada soal). 

Hubungkan titik O dan A serta perpanjangannya ke kanan hingga titik P (buat sebarang titik P). 

2. Lukis busur lingkaran dengan pusat A sehingga memtong ruas garis OP di dua titik. Namai 

dengan titik B dan titik C. 

3. Lukis busur lingkaran dengan pusat B dan C sehingga busur lingkaran tersebut berpotongan di 

titik D dan E. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

4. Hubungkan titik D dan E serta perpanjangannya. Garis g yang merupakan perpanjangan ruas 

garis DE merupakan garis singgung lingkaran di titik A. 

 

Penyelesaian:  

 

O A 

 

O A P B C 

D 

E 

𝑔 
 

Berapakah garis singgung yang dapat 

dibuat melalui sebuah titik pada lingkaran? 

Jawab: satu. 

Jadi, hanya dapat dibuat  satu  garis 

singgung lingkaran melalui sebuah titik 

pada lingkaran. 
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2. Menggambar garis singgung lingkaran melelui suatu titik di luar lingkaran. 

Diketahui lingakaran yang berpusat di titik O dan titik A 

berada di luar lingkaran. gambarlah garis singgung 

lingkaran 𝑔 yang menyinggung lingkaran di titik A. 

Gambarlah dengan langkah-langkah berikut in! 

1. Lukis lingkaran dengan pusat O dan titik A yang berada di luar lingkaran (seperti pada 

soal). Hubungkan titik O dan A. 

2. Bagilah ruas garis OA  menjadi dua ruas garis yang sama panjang. 

Caranya, lukis busur lingkaran dengan pusat O dan A sehingga berpotongan di titik B dan 

C. (Ingat, jari-jari busur lingkarannya harus sama) 

3. Hubungkan B dan C sehingga memotong OA di D. 

4. Lukis lingkaran putus-putus dengan titik pusat D dan jari-jari OD sehingga memotong 

lingkaran pertama di dua titik. Namai dengan titik E dan F. Hubungkan OE dan OF. 

5. Hubungkan titik A dengan E serta titik A dengan F sehingga diperoleh AE dan AF.  

 

O A 

Penyelesaian:  

 

Berapakah garis singgung yang dapat 

dibuat melalui sebuah titik di luar 

lingkaran? Jawab: Dua. 

Jadi, dapat dibuat  dau  garis 

singgung lingkaran melalui sebuah 

titik di luar lingkaran. 

 

O A 

B 

C 

D 

E 

F 

Apakah garis AF merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: Ya. 

Apakah garis AE merupakan garis 

singgung lingkaran? Jawab: Ya. 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS KONTROL) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar 

lingkaran, 

2. Menentukan kedudukuan dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), diharapkan peserta didik: 

1. Mampu menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu titik di 

luar lingkaran, 

2. Mampu menentukan kedudukuan dua lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari sebuah garis di luar 

lingkaran 

Perhatikan gambar di samping! 

Pada gambar di samping, 

lingkaran berpusat di titik O dengan 

jari-jari OB dan OB   garis AB. 

O A 

B 
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O P 

A 

B 

Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar 

lingkaran. 

Perhatikan segitiga siku-siku ABO. Dengan teorema Pythagoras berlaku 

            

            

     √        

Jadi, panjang garis singgung lingkaran       √        . 

2. Layang-layang garis singgung 

Perhatikan gambar berikut! 

Garis PA dan PB adalah garis 

singgung lingkaran yang berpusat di 

titik O. Dengan demikian      

     dan AP = BP dengan garis AB 

merupakan tali busur. 

Perhatikan     ! 

Pada     , OA = OB = jari-jari, sehingga      adalah segitiga 

sama kaki. 

Perhatikan     ! 

Pada     , PA = PB = garis singgung, sehingga      adalah 

segitiga sama kaki. 

Dengan demikian, segi empat OAPB terbentuk dari segitiga sama 

kaki OAB dan segitiga sama kaki ABP dengan alas AB yang saling 

berimpit. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa segi empat 

OAPB merupakan layang-layang. Karena sisi layang-layang OAPB 

terdiri dari jari-jari lingkaran dan garis singgung lingkaran, maka segi 

empat OAPB disebut layang-layang garis singgung. 

Perhatikan ∆OAP. Pada ∆OAP berlaku teorema Pythagoras, yaitu 

                                  

       √        

      √       
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Pada ∆OCB juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu 

                                

       √        

      √       

Ternyata, AP = BP = √      .  

Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik diluar 

lingkaran mempunyai panjang yang sama. 

3. Kedudukan dua lingkaran 

1) Dua lingkaran bersinggungan 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar (a) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di 

dalam. Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis 

singgung persekutuan luar, yaitu garis k dengan titik singgung A. 

Gambar (b) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di 

luar. Dalam kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung 

persekutuan dalam, yaitu garis n dan dua garis singgung persekutuan 

luar, yaitu garis l dan garis m. 

2) Dua lingkaran berpotongan 

Dua lingkaran yang berpotongan mempunyai dua garis singgung 

persekutuan luar, yaitu r dan s seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut. 
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3) Dua lingkaran saling lepas 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Dalam kedudukan dua lingkaran saling lepas, dapat dibuat dua 

garis persekutuan luar, yaitu garis k dan garis l dan dua garis persekutuan 

dalam, yaitu garis m dan garis n. 

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Direct Instruction 

Metode  : Ceramah dan tanya jawab. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas bersih 

dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk membersihkan 

tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan buku 

yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

matematika, 

10 menit 
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c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, yaitu 

menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu 

titik di luar lingkaran, serta kedudukan dua lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

peserta didik mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis baik lisan maupun tulis; Mampu 

menghitung panjang garis singgung lingkaran dari suatu 

titik di luar lingkaran, Mampu menentukan kedudukuan dua 

lingkaran. 

6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya. 

a. Masih ingatkah kalian apa saja sifat-sifat garis 

singgung  lingkaran? 

b. sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-

jari lingkaran? 

c. Ada berapakah garis singgung lingkaran melalui suatu 

titik pada lingkaran? 

d. Ada berapakah garis singgung lingkaran melelui suatu 

titik di luar lingkaran? 

7. Terkait dengan materi prasyarat, guru mengingatkan 

kembali rumus Pythagoras. 

a. Guru menggambarkan di papan tulis 

 

 

 

―jika diketahui suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi 

pada siku-sikunya adalah a dan b, dan panjang sisi miring 

adalah c, maka c = ....?‖ 

―jika yang ditanyakan adalah panjang AC, bagaimanakah 

C 

A B 

𝑏 𝑎 

𝑐 
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rumus untuk mencarinya?‖ 

b. Guru menggambarkan di papan tulis 

―masih ingatkah kalian sifat-sifat 

bangun datar layang-layang?‖ 

- Panjang sisi AB dan AD sama 

panjang, 

- Panjang sisi BC dan CD sama 

panjang, 

- Diagonal-diagonalnya (garis AC dan BD) 

berpotongan tegak lurus. 

Kegiatan Inti 

8. Guru menyampaikan materi untuk menentukan panjang 

garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran. 

9. Guru memberikan contoh soal terkait panjang garis 

singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran. 

10. Guru bersama peserta didik mencari solusi dari soal tersebut 

dengan tanya jawab. 

11. Guru menyampaikan materi layang-layang garis singgung. 

12. Guru menyampaikan materi kedudukan kedua lingkaran. 

13. Guru memberikan latihan kepada peserta didik 

14. Guru membimbing latihan peserta didik. 

15. Guru memberikan umpan balik terkait dengan jawaban 

latihan peserta didik 

16. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila 

masih ada materi yang belum dapat dipahami. 

55 menit 

Kegiatan Penutup 

17. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang telah 

dipelajari dan bersama-sama peserta didik menyimpulkan 

bagaimana rumus untuk menghitung panjang garis singgung 

15 menit 

A 

B 

C 

D 
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lingkaran dan bagaimana kedudukan dua buah lingkaran. 

18. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal kuis.  

19. Guru memberikan tugas rumah dengan menuliskannya di 

papan tulis ketika peserta didik mengerjakan soal kuis, yaitu 

soal nomor 4a, 4b, dan 5 Uji kompetensi 1 halaman 176 

buku BSE matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri 

Wahyuni. 

20. Guru memimpin peserta didik mengucapkan Hamdalah 

karena pembelajaran telah selesai dan semoga pembelajaran 

memberikan manfaat. 

21. Guru memberikan informasi materi yang akan dipelajari 

selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkara. 

22. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan 

untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. 

23. Guru mengingatka peserta didik untuk membersihkan 

tulisan yang ada di papan tulis 

24. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

a. Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Agus, N. A. 2008. Mudah Belajar MATEMATIKA untuk Kelas VIII. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

lingkaran dari 

suatu titik di luar 

lingkaran 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Diketahui lingkaran dengan pusat 

O dengan jari-jari 9 cm dan titik A 

yang berjarak 15 cm dari titik 

pusat. Jika melalui titik A, garis   

menyinggung lingkaran di titik B 

dan garis   menyinggung 

lingkaran di titik C, maka 

a. Gambarkan layang-layang 

garis singgungnya! 

b. Berapakah panjang garis 

singgung AB? 

c. Berapakah luas daerah layang-

layang garis singgung 

lingkarannya? 

Pedoman pensekoran 
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Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

b. Panjang garis singgung AB 

     √        

 √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang garis singgung AB 

adalah 12cm. 

c. Luas layang-layang ABOC. 

              

   (
 

 
            ) 

   (
 

 
     ) 

      

     

Jadi, luas daerah layang-layang garis 

singgung ABOC adalah 108   .  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari lingkaran. 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari luas 

layang-layang ABOC. 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
22 

 

O A 

B 

C 

15cm 

𝑙 

𝑚 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 3 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menggambarkan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, 

2. Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), diharapkan peserta didik: 

1. Mampu menggambarkan garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menggambar Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran sebagai berikut. 

a. Lukis lingkaran    berpusat di titik P dengan jari-jari   dan lingkaran    

berpusat di titik Q dengan jari-jari        . 

Selanjutnya, hubungkan titik P dan Q. 
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b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling 

berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari     sehingga memotong 

lingkaran berpusat titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran    di titik A, 

hubungkan titik P dan V sehingga memotong lingkaran    di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong 

lingkaran    di titik B, lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ 

sehingga memotong lingkaran    di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D. Garis AB 

dan CD merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran    dan 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

  

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C B 

D 

𝐿  
𝐿  

P Q 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 
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Pada gambar tersebut, dua buah lingkaran    dan    berpusat di P dan Q, 

berjari-jari R dan r. 

Dari gambar tersebut diperoleh: 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di P =  ; 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di Q =  ; 

- panjang garis singgung persekutuan dalam adalah AB =  ; 

- jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ =  . 

Jika garis AB digeser sejajar ke atas sejauh BQ maka diperoleh garis SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga               (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Garis       ,       , dan ‘                   

Jadi, segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar     . 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan 

teorema Pythagoras diperoleh 

            

     √         

     √          

Karena panjang        , maka rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat  , 

jari-jari lingkaran besar  , dan jari-jari lingkaran kecil   adalah 

  √          

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Direct Instruction 

Metode  : Ceramah, Demonstrasi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas bersih 

dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk membersihkan 

tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan buku 

yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, yaitu 

Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam 

Dua Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

peserta didik mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis baik lisan maupun tulis; mampu 

menggambarkan garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran, dan mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 

6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya. 

a. Bagaimanakah rumus untuk mencari panjang garis 

5 menit 
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singgung lingkaran dengan jari-jari OB dari satu titik 

A yang berada di luar lingkaran?  

b. Berapa jumlah garis sinngung persekutuan dalam yang 

dapat digambar dari dua buah lingkaran yang saling 

lepas? 

c. Berapa jumlah garis sinngung persekutuan luar yang 

dapat digambar dari dua buah lingkaran yang saling 

lepas? 

7. Guru membagikan Lembar Latihan 2 kepada setiap peserta 

didik. 

8. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah melukiskan 

garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

9. Guru mengarahkan peserta didik untuk melukiskan garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran pada Lembar 

Latihan 2. 

10. Guru membimbing latihan peserta didik. 

11. Guru menyampaikan materi panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 

12. Guru memberikan contoh soal terkait panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

13. Guru bersama peserta didik mencari solusi soal tersebut 

dengan tanya jawab. 

14. Guru memberikan latihan soal terkait panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

15. Guru membimbing latihan peserta didik. 

16. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila 

masih ada materi yang belum dapat dipahami. 

60 menit 

Kegiatan Penutup 

17. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang telah 

dipelajari dan bersama-sama peserta didik menyimpulkan 

15 menit 
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bagaimana rumus untuk menghitung panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 

18. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal kuis.  

19. Guru memberikan tugas rumah dengan menuliskannya di 

papan tulis ketika peserta didik mengerjakan soal kuis, yaitu 

soal nomor 2a, dan 4 Uji kompetensi 2 halaman 184 buku 

BSE matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 

20. Guru memimpin peserta didik mengucapkan Hamdalah 

karena pembelajaran telah selesai dan semoga pembelajaran 

memberikan manfaat. 

21. Guru memberikan informasi materi yang akan dipelajari 

selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkara. 

22. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan 

untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. 

23. Guru mengingatka peserta didik untuk membersihkan 

tulisan yang ada di papan tulis 

24. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Panjang jari-jari dua buah lingkaran 

yang berpusat di O dan P masing-

masing adalah 8 cm dan 4 cm. 

Jarak kedua titik pusatnya 20 cm. 

a. Gambarkan garis singgung 



224 

 

 

lingkaran persekutuan dalamnya! 

b. Hitunglah panjang garis 

singgung persekutuan dalam 

tersebut! 

Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang garis singgung AB 

     √           

 √           

 √        

 √        

 √    

    

jadi, panjang garis singgung 

persekutuan dalamnya adalah 16cm.  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari masing-masing 

lingkaran. 

Menuliskan panjang jarak 

titik A dari titik pusat O. 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

6 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
16 

       
    

          
     

  

O 
P 

S 

A 

B 

𝑑 

20cm 



 

 

 

 

Lampiran 25 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menggambarkan garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran. 

Waktu: 20 menit 

1. Kerjakan Lembar Latihan 2 berikut sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Tulis kelas, nama, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di Lembar Latihan 2 ini. 

PETUNJUK 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P 

berjari-jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q 

berjari-jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran tersebut dengan langkah-

langkah berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat 

titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan titik P dan 

V sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

𝐿  𝐿  

P Q 

LEMBAR LATIHAN 2 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Kelas:  ................................   

Nama:  ...................................  

No. absen:  ........................  

Selamat 

mengerjakan ! ! 
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Latihan Soal. 

Pada gambar di samping, panjang jari-jari 

𝐿  M      , panjang jari-jari 𝐿     

    , dan panjang MN = 15 cm.  

Hitunglah panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya! 

 

Penyelesaian: 

Diketahui :  ........................................................................................................................................  

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

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

Jawab: 

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

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

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

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

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

Jadi,  .............................................................................................................................................  

 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di 

titik B, lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  

di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan dalam? Jawab: ....................................... 

𝐿  𝐿  

P Q 

M N 

A 

B 

17cm 

𝐿  
𝐿  
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Lampiran 26 

  
Kunci Jawaban Latihan 2 

2. Melukis Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat 

titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan titik P dan V 

sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan dalam? Jawab: AB dan CD. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C B 

D 

𝐿  
𝐿  
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    𝑁𝐵  𝑟    𝑐𝑚 

    𝑀𝑁  𝑝     𝑐𝑚 

𝐴𝐵  𝑁𝑆  𝑀𝑁  𝑀𝐴  

⟺ 𝐴𝐵  𝑀𝑁  𝑀𝐴  

⟺    𝑑  𝑝   𝑅  𝑟   

⟺      𝑑  √𝑝   𝑅  𝑟   

 √           

 √       

 √       

 √    

    

Latihan Soal. 

Pada gambar di samping, panjang jari-jari 

𝐿  M      , panjang jari-jari 𝐿     

    , dan panjang MN = 15 cm.  

Hitunglah panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya! 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

Diketahui :     𝑀𝐴  𝑅    𝑐𝑚 

Ditanya :  panjang garis singgung persekutuan dalam (d). 

Jawab: 

Jadi, panjang garis singgung persekutuannya adalah 15 cm. 

 

M N 

A 

B 

17cm 

𝐿  
𝐿  

M N 

𝑅 

S 

𝑟 

A 

B 

𝐿  
𝐿  𝑑 

𝑝 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pertemuan ke- : 4 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menggambarkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), diharapkan peserta didik: 

1. Mampu menggambarkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

E. Materi Ajar 

1. Menggambar Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran sebagai berikut. 

a. Lukis lingkaran    dengan pusat di P berjari-jari   dan lingkaran    pusat 

di Q berjari-jari        . Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran dengan pusat di P dan Q sehingga saling 

berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan RS sehingga memotong PQ di titik T. 
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d. Lukis busur lingkaran dengan pusat di T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran dengan pusat di P, berjari-jari      sehingga 

memotong lingkaran berpusat T di U dan V. 

f. Hubungkan P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran    di titik 

A. Hubungkan pula P dan V, perpanjang sehingga memotong lingkaran    

di titik C. 

g. Lukis busur lingkaran dengan pusat di A, jari-jari UQ sehingga memotong 

lingkaran    di titik B. Lukis pula busur lingkaran pusat di C, jari-jari VQ 

sehingga memotong lingkaran    di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D. Garis AB dan 

CD merupakan  garis singgung persekutuan luar lingkaran     dan   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut, dua buah lingkaran    dan    berpusat di P dan Q, 

berjari-jari   dan  . 

Dari gambar tersebut diperoleh: 

- jari-jari lingkaran yang berpusat di P =  ; 

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C 

B 

D 

𝐿  𝐿  

P Q 

S 

A 

B 

𝐿  

𝐿  

𝑟 

𝑝 

𝑑 

𝑅 
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- jari-jari lingkaran yang berpusat di Q =  ; 

- panjang garis singgung persekutuan dalam adalah AB =  ; 

- jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ =  . 

Jika garis AB digeser sejajar ke bawah sejauh BQ maka diperoleh garis 

SQ. 

Garis SQ sejajar AB, sehingga               (sehadap). 

Perhatikan segi empat ABQS. 

Garis       ,       ,  dan                   

Jadi, segi empat ABQS merupakan persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar     . 

Perhatikan bahwa      siku-siku di titik S. Dengan menggunakan 

teorema Pythagoras diperoleh 

            

     √         

     √          

Karena panjang        , maka rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran (d) dengan jarak kedua titik pusat  , 

jari-jari lingkaran besar  , dan jari-jari lingkaran kecil   adalah 

  √          

F. Metode Pembelajaran 

Model  : Direct Instruction 

Metode  : Ceramah, Demonstrasi dan tanya jawab. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

5 menit 
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a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas bersih 

dan kondusif untuk belajar, 

b. Meminta salah satu peserta didik untuk membersihkan 

tulisan di papan tulis jika ada. 

3. Guru mengondisikan fisik dan psikis peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

matematika dan peralatannya serta menyimpan buku 

yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

matematika, 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

d. Menanyakan tugas atau PR pertemuan sebelumnya. 

4. Guru menuliskan judul sub bab yang akan dipelajari, yaitu 

Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dua 

Lingkaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

peserta didik mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis baik lisan maupun tulis; mampu 

menggambarkan garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran, dan mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

6. Sebagai apersepsi, guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya. 

a. Bagaimanakah rumus untuk mencari panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran jika 

diketahui jari-jari      dan jari-jari     , dengan 

   , jarak kedua lingkaran adalah   dan panjang 

garis singgung lingkaran adalah  ? 
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7. Guru membagikan Lembar Latihan kepada setiap peserta 

didik. 

8. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah melukiskan 

garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

9. Guru mengarahkan peserta didik untuk melukiskan garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran pada Lembar 

Latihan. 

10. Guru membimbing latihan peserta didik. 

11. Guru menyampaikan materi panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

12. Guru memberikan contoh soal terkait panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

13. Guru bersama peserta didik mencari solusi soal tersebut 

dengan tanya jawab. 

14. Guru memberikan latihan soal terkait panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

15. Guru membimbing latihan peserta didik. 

16. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila 

masih ada materi yang belum dapat dipahami. 

60 menit 

Kegiatan Penutup 

17. Dengan tanya jawab guru menanyangkan apa yang telah 

dipelajari dan bersama-sama peserta didik menyimpulkan 

bagaimana rumus untuk menghitung panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

18. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal kuis.  

19. Guru memberikan tugas rumah dengan menuliskannya di 

papan tulis ketika peserta didik mengerjakan soal kuis, yaitu 

soal nomor 1, dan 2b Uji kompetensi 2 halaman 184 buku 

BSE matematika karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 

20. Guru memimpin peserta didik mengucapkan Hamdalah 

15 menit 
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karena pembelajaran telah selesai dan semoga pembelajaran 

memberikan manfaat. 

21. Guru memberikan informasi materi yang akan dipelajari 

selanjutnya, yaitu menghitung dan melukis panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkara. 

22. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan 

untuk tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. 

23. Guru mengingatka peserta didik untuk membersihkan 

tulisan yang ada di papan tulis 

24. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

H. Sumber Belajar 

Nuharini, Dewi dan Wahyuni, Tri. 2008. BSE Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Indikator Teknik penilaian Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan luar 

dua lingkaran 

 

Tes tertulis 

(quis) 

 

Panjang jari-jari dua buah lingkaran 

yang berpusat di O adalah 9 cm dan 

panjang jari-jari lingkaran yang 

berpusat di P adalah 4 cm. Jika 

panjang garis singgung persekutuan 

luarnya adalah 12 cm, tentukan 

a. gambar garis singgung 

persekutuan luarnya! 

b. panjang jarak kedua pusat 

lingkaran! 

c. luas segi empat yang dibentuk 

antara jari-jari kedua 

lingkaran, garis singgung dan 

jarak kedua lingkaran! 
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Pedoman pensekoran 

Kunci jawaban keterangan Skor 

a. gambar  

 

 

 

 

 

 

 

b. Panjang jarak kedua pusat lingkaran 

Jelas bahwa panjang AB = SQ = d 

Dengan menggunakan teorema 

Phytagoras diperoleh 

            

     √        

   √           

  √           

  √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang jarak kedua lingkaran 

tersebut adalah 13cm.  

c. Luas segi empat ABQP 

ABQP merupakan bangun datar 

trapesium siku-siku dengan AP dan 

BQ merupakan sisi-sisi sejajar dan 

AB merupakan tingginya. Sehingga  

 

Menggambarkan dengan 

benar. 

Menuliskan panjang jari-

jari masing-masing 

lingkaran. 

Menuliskan panjang garis 

singgung persekutuan 

luar. 

 

 

Menuliskan langkah-

langkah mencari panjang 

AB. 

 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

P Q 

S 

A 

B 

𝑝 

12cm 
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Jadi, luas segi empat ABQP adalah 84,4 

   . 

Menuliskan langkah-

langkah mencari luas. 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan kesimpulan/ 

jawaban dari apa yang 

ditanyakan. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Total Skor 
25 

       
    

          
     

  



 

 

 

 

Lampiran 28 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Tujuan :  

1. Mampu menggambarkan garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran, 

2. Mampu menghitung panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran. 

Waktu: 20 menit 

1. Kerjakan Lembar Latihan 3 berikut sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Tulis kelas, nama, dan no. absen. 

3. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang disediakan di Lembar Latihan 3 ini. 

PETUNJUK 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran tersebut dengan langkah-

langkah berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. 

c. Hubungkan titik R dengan S sehingga memotong garis PQ di titik T. 

d. Lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

e. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat 

titik T di titik U dan V. 

f. Hubungkan titik P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, 

hubungkan titik P dan V, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

LEMBAR LATIHAN 3 

~ Garis Singgung Lingkaran ~ 

Kelas:  ................................   

Nama:  ..................................  

No. absen:  ........................  

Selamat 

mengerjakan ! ! 
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Contoh:  

Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan B adalah 12 cm, dengan lingkaran A 

lebih besar dari lingkaran B. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. 

Jika panjang jari-jari lingkaran B adalah  
 

 
 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran A! 

Penyelesaian: 

Diketahui :  ......................................................................................................................................  

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

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

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

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

Jadi,  ...........................................................................................................................................  

 

g. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

h. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan dalam? Jawab: ....................................... 

 

𝐿  𝐿  

P Q 
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Lampiran 29 

  
Kunci Jawaban Latihan 3 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran. 

Diketahui lingkaran 𝐿  berpusat di P berjari-

jari 𝑅 dan lingkaran 𝐿  berpusat di Q berjari-

jari 𝑟  𝑅  𝑟 . 

Lukislah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran tersebut dengan langkah-langkah 

berikut! 

a. Hubungkan titik P dan Q. 

b. Bagi ruas garis PT menjadi dua bagian sama besar, dengan titik tengah T. Sehingga PT = TQ. 

c. Lukis lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. 

d. Lukis busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari 𝑅  𝑟 sehingga memotong lingkaran berpusat T 

di titik U dan V. 

e. Hubungkan titik P dan U, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik A, hubungkan 

titik P dan V, perpanjang sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik C. 

f. Lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik B, 

lukis busur lingkaran pusat di titik C jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran 𝐿  di titik D. 

g. Hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D.  

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis manakah yang disebut garis persekutuan luar? Jawab: AD dan CB. 

 

𝐿  𝐿  

P Q 

P Q 

R 

S 

T 

U 

V 

A 

C 

B 

D 

𝐿  𝐿  
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    𝑝     𝑐𝑚 

     𝑟𝐵      𝑐𝑚 

𝑙  𝑝   𝑟𝐴  𝑟𝐵 
  

⇔  𝑟𝐴  𝑟𝐵 
  𝑝  𝑙  

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √𝑝  𝑙  

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √        

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √        

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵  √   

⇔   𝑟𝐴  𝑟𝐵    

⇔   𝑟𝐴         

⇔  𝑟𝐴            

Contoh:  

Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan B adalah 12 cm, dengan 

lingkaran A lebih besar dari lingkaran B. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 

cm. 

Jika panjang jari-jari lingkaran B adalah  
 

 
 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran A! 

Penyelesaian: 

Diketahui :     𝑙     𝑐𝑚 

Ditanya :  panjang jari-jari lingkaran A  𝑟𝐴 . 

Jawab: 

Jadi, panjang jari-jari lingkaran A adalah 8,5 cm. 
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Lampiran 30 

 

 

 

  

KUIS INDIVIDU 1 

 

 

 

1. Diketahui lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 2 cm dan titik A yang 

berjarak 7 cm dari titik pusat. 

a. Lukislah garis singgung lingkaran yang melalui titik A. 

b. Ada berapakah garis singgung yang melewati titik A? Sebutkan 

namanya! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu : 8 menit 

Kelas : ................................................. 

Nama : ................................................. 

No. Absen : ................................................. 
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Lampiran 31 

 

 

 

  

KUIS INDIVIDU 2 

 

 

 

1. Diketahui lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 9 cm dan titik A yang 

berjarak 15 cm dari titik pusat. Jika melalui titik A, garis   menyinggung 

lingkaran di titik B dan garis   menyinggung lingkaran di titik C, maka 

a. Gambarkan layang-layang garis singgungnya! 

b. Berapakah panjang garis singgung AB? 

c. Berapakah luas daerah layang-layang garis singgung lingkarannya? 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu : 8 menit 

Kelas : ................................................. 

Nama : ................................................. 

No. Absen : ................................................. 
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Lampiran 32 

 

 

 

  

KUIS INDIVIDU 3 

 

 

 

1. Panjang jari-jari dua buah lingkaran yang berpusat di O dan P masing-

masing adalah 8 cm dan 4 cm. Jarak kedua titik pusatnya 20 cm. 

a. Gambarkan garis singgung persekutuan dalamnya! 

b. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam tersebut! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu : 8 menit 

Kelas : ................................................. 

Nama : ................................................. 

No. Absen : ................................................. 
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Lampiran 33 

 

 

 

  

KUIS INDIVIDU 4 

 

 

 

1. Panjang jari-jari dua buah lingkaran yang berpusat di O adalah 9 cm dan 

panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di P adalah 4 cm. Jika panjang 

garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, tentukan 

a. gambar garis singgung persekutuan luarnya! 

b. panjang jarak kedua pusat lingkaran! 

c. luas segi empat yang dibentuk antara jari-jari kedua lingkaran, garis 

singgung dan jarak kedua lingkaran! 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu : 8 menit 

Kelas : ................................................. 

Nama : ................................................. 

No. Absen : ................................................. 
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Lampiran 34 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok : Garis Singgung Lingkaran 

Kompetensi Dasar : 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

Aspek yang diukur  : Kemampuan komunikasi matematis 

Alokasi waktu : 70 menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Indikator Soal 

4.4 Menghitung panjang 

garis singgung 

persekutuan dua 

lingkaran 

1. Menghitung panjang garis 

singgung lingkaran dari suatu 

titik di luar lingkaran, 

Uraian 1, 2  Mengomunikasikan informasi yang terdapat pada 

soal, 

 Menjawab secara prosedural untuk 

menggomunikasikan solusi permasalahan dalam 

menentukan panjang garis singgung lingkaran 

melalui sebuah titik di luar lingkaran, 

 Menyajikan gambar/sketsa untuk menjelaskan 

situasi permasalahan terkait garis singgung 

lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran, 

 Menentukan luas layang-layang garis singgung. 

2. Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran. 

Uraian 2,5  Mengomunikasikan informasi yang terdapat pada 

soal, 

 Menyajikan gambar/sketsa untuk menjelaskan 
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situasi permasalahan terkait garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran, 

 Menjawab secara prosedural untuk 

menggomunikasikan solusi permasalahan dalam 

menentukan panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran, 

 Menentukan salah satu jari-jari lingkaran terkait 

garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.  

3. Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan luar 

dua lingkaran. 

Uraian 3,6  Mengomunikasikan informasi yang terdapat pada 

soal, 

 Menyajikan gambar/sketsa untuk menjelaskan 

situasi permasalahan terkait garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran, 

 Menjawab secara prosedural untuk 

menggomunikasikan solusi permasalahan dalam 

menentukan panjang garis singgung persekutuan 

luar dua lingkaran, 

 Menentukan luas daerah yang dibatasi oleh jari-

jari lingkaran dan dua garis singgung persekutuan 

luar dua lingkaran, 
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Lampiran 35 

 SOAL TES UJI COBA 

GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 65 menit 

Petunjuk: 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal, 

2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang disediakan, 

3. Kerjakan secara individu dan tidak boleh bekerja sama. 

4. Jawablah dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawaban. 

5. Sertakan Sketsa Gambar pada masing-masing jawaban. 

 

1. Perhatikan gambar berikut! 

Garis AB merupakan garis singgung lingkaran 

yang berpusat di O. 

Jika jarak titik A terhadap pusat lingkaran 

adalah 17 cm dan panjang jari-jari lingkaran 

adalah 8 cm, maka tentukan panjang garis 

singgung lingkaran tersebut! 

 

2. Sebuah titik P berada di luar lingkaran dengan pusat O. Jari-jari lingkaran 

tersebut adalah 5 cm dan jarak titik P terhadap pusat lingkaran adalah 13 cm. 

Jika dibuat dua buah garis singgung lingkaran PA dan PB melalui titik P, 

maka 

a. gambarkan sketsanya, 

b. tentukan panjang salah satu garis singgung lingkaran tersebut, 

c. tentukan luas layang-layang garis singgungnya. 

 

3. Perhatikan gambar berikut! 

Jika panjang jari-jari lingkaran 

dengan pusat A adalah 6 cm, 

jarak antara kedua pusat 

lingkaran tersebut adalah 25 

cm, dan panjang garis singgung 

persekutuan dalam kedua 

lingkaran tersebut adalah 20 cm, maka panjang jari-jari lingkaran dengan 

pusat B adalah . . .  

O A 

B 

A B 

P 

Q 
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4. Dua buah lingkaran berpusat di O dan P berjari-jari masing-masing 8 cm dan 

4 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka 

a. gambarkan sketsa garis singgung persekutuan dalamnya, 

b. tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. 

 

5. Dua buah lingkaran berpusat di M dan N berjari-jari masing-masing 13 cm 

dan 5 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm, maka 

a. gambarkan  sketsa garis singgung persekutuan luarnya, 

b. tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. 

 

6. perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

  

Garis BC merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 

berpusat di P dan Q. Jari-jari lingkaran dengan pusat P adalah 10 cm 

sedangkan jari-jari lingkaran dengan pusat Q adalah 5 cm. Jika jarak kedua 

pusat lingkaran adalah 13 cm, maka tentukan 

a. panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut, 

b. luas daerah yang diarsir. 

 

 

 

    Selamat mengerjakan     

  

P Q 

B 

C 
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Lampiran 36 

 

 

LEMBAR JAWAB 

 

  

Nama: .............................................  

Kelas:  .............................................  

No. absen:  ......................................  
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Lampiran 37 

KUNCI JAWABAN 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KONUNIKASI MATEMATIS 

Indikator: 

1. Problem solving tool : menyelesaikan masalah dengan melakukan infestigasi permasalahan atau menggunakan konsep dasar 

melalui langkah-langkah yang berarti. 

2. Representation  : merepresentasikan ide-ide matematika dengan menggunakan simbol, kata-kata, manipulatif, diagram, 

grafik, atau bentuk geometri. 

3. Alternative Solution : menjelaskan pendapat menggunakan bahasa matematika atau menggunakan penyelesian masalah 

matematika dengan analisis bentuk lain. 

No. 

Soal 

Aspek Kemampuan Komunikasi Matematis 
Kunci Jawaban 

Skor 

Maksimal Indikator Sub Indikator 

1. 

Problem solving tool 

1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -  panjang OA = 17 cm, 

- jari-jari lingkaran = r = 8 cm. 

 

Ditanya:  panjang garis singgung AB. 
3 

2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

Representation 

1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

geometri. 

gambar: 

 

 

 

 

 

 

4 
O A 

B 
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Alternative solution 

1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

Jawaban: 

   √       

  √       

 √       

 √    

    

Jadi, panjang garis singgung AB adalah 15 cm. 

8 

Skor total 10 

           
    

  
 

2. Problem solving tool 1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -  lingkaran dengan pusat O, r = 5 cm 

- jarak titik P terhadap O = OP = 13 cm 

 

Ditanya: a. gambar sketsa, 

b. panjang PA 

c. luas layang-layang garis singgung 

5 2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

Representation 1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

geometri. 

Jawaban:  

a. Gambar 

 

 

 

 

 

5 
O P 

A 

B 

13 cm 
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Alternative solution 1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

b. Panjang garis singgung PA 

     √        

 √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang garis singgung AB adalah 12 cm. 

8 

c. Luas layang-layang OAPB. 

              

   (
 

 
            ) 

   (
 

 
     ) 

      

    

Jadi, luas layang-layang garis singgung OAPB 

adalah 60    . 

8 

Skor total 26 

           
    

  
 

3. Problem solving tool 1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -  jarak kedua pusat lingkaran = AB = 25cm, 

- Panjang garis singgung lingkaran = PQ = 

20 cm, 

 

 

4 
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2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

-     = 6 cm 

Ditanya:      

Representation 1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

geometri. 

gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Alternative solution 1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

Jawaban: 

                       

                   

                   

          √        

          √        

          √    

             

jumlah kedua jari-jari lingkaran tersebut adalah 15 

cm. 

             

           

         

11 

B A 

O 

P 

Q 

25cm 
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Jadi, panjang jari-jari lingkaran B adalah 9 cm. 

Skor total 21 

           
    

  
 

5. Problem solving tool 1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -             

-          
- Jarak kedua pusat lingkaran = MN = 17 

cm 

 

Ditanya: a. gambar sketsa, 

b. panjang garis singgung lingkaran luar. 

5 
2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

Representation 1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

geometri. 

Jawaban: 

a. Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

M N 

S 

B 

C 
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Alternative solution 1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

b. Panjang garis singgung lingkaran BC 

BC = SN 

Dengan menggunakan teorema Phytagoras 

diperoleh 

            

     √        

   √               

  √            

  √       

 √       

 √    

    

Jadi, panjang garis singgung persekutuan 

luarnya adalah 15 cm. 

9 

Skor total 22 

           
    

  
 

4. Problem solving tool 1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -           

-          

- Jarak kedua pusat lingkaran = OP = 20cm 

Ditanya: a. sketsa gambar, 

b. panjang garis singgung persekutuan dalam. 

5 
2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

Representation 1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

Jawaban: 

a.  
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geometri.  

 

 

 

 

 

 

 

PQ = garis singgung persekutuan dalam 

 

 

 

8 

Alternative solution 1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

b. Panjang garis singgung PQ 

                

  √               

   √           

  √        

  √        

 √    

    

jadi, panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya adalah 16 cm. 

 

9 

Skor total 22 

           
    

  
 

6. Problem solving tool 1. Melakukan  investigasi 

tentang  apa  yang  

diketahui dalam soal. 

Diketahui: -            

-          

- Jarak kedua pusat lingkaran = PQ = 13cm 

 

 

 

O 
P 

S 

P 

Q 

20cm 
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2. Melakukan  investigasi  

tentang  apa  yang  

ditanyakan dalam soal. 

 

Ditanya: a. panjang garis singgung BC, 

b. luas daerah yang diarsir. 

5 

Representation 1. Menggambarkan situasi 

soal melalui bentuk 

geometri. 

Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Alternative solution 1. Menggunakan 

penyelesian matematika 

yang berhubungan 

dengan analisis bentuk 

lain 

2. Menuliskan kesimpulan 

dari solusi permaslahan 

 

Jawaban: 

a. panjang garis singgung BC 

                

        √        

   √    (       )
 
 

  √            

  √       

 √       

 √    

    

jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya 

adalah 12 cm. 

9 

P Q 

A 

B 

C 

D 

S 
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b. Luas daerah yang diarsir 

BCQP merupakan daerah trapesium siku-siku. 

 

      
     

 
    

 
   

 
   

 
    

 
    

 
  

 
    

        

    

Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 90    . 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Skor total 28 
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Lampiran 38 

PEDOMAN PENSEKORAN 

TES UJI COBA 

No. Kunci Jawaban Skoring 

1 Diketahui: - panjang OA = 17 cm, 

- jari-jari lingkaran = r = 8 cm. 
2 

Ditanya: panjang garis singgung AB. 1 

Jawaban: Gambar: 

 

 

 

 

 

4 

   √       2 

  √       

 √       

 √    

    

4 

Jadi, panjang garis singgung AB adalah 15 cm. 2 

Total skor 15 

2 Diketahui: - lingkaran dengan pusat O, r = 5 cm 

- jarak titik P terhadap O = OP = 13 cm 
2 

Ditanya: a. gambar sketsa 

b. panjang PA 

c. luas layang-layang garis singgung 

3 

Jawaban: a Gambar 

 

 

 

 

 

 

5 

b      √        2 

 √       

 √       

 √    

    

 

 

4 

jadi, panjang garis singgung AB adalah 12 cm. 2 

O P 

A 

B 

13 cm 

O A 

B 



260 

 

 

c               2 

   (
 

 
            ) 

   (
 

 
     ) 

      

    

4 

Jadi, luas layang-layang garis singgung OAPB 

adalah 60    . 
2 

Total Skor 26 

3 Diketahui: - jarak kedua pusat lingkaran = AB = 25cm, 

- Panjang garis singgung lingkaran = PQ = 20 cm, 

- Panjang jari-jari lingkaran A =     = 6 cm 

3 

Ditanya: Panjang jari-jari lingkaran B =     1 

Jawaban: Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

                       2 

                   

                   

          √        

          √        

          √    

             

5 

           

          

       

2 

Jadi, panjang jari-jari lingkaran B adalah 9 cm. 2 

Total Skor 21 

4 Diketahui: -          

-          

- Jarak kedua pusat lingkaran = OP = 20cm 

3 

Ditanya: 
a. sketsa gambar, 

b. panjang garis singgung persekutuan dalam. 
2 

B A 

O 

P 

Q 

25cm 
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Jawaban: a  

 

 

 

 

 

 

 

6 

PQ = garis singgung persekutuan dalam 2 

b                 

     √               
2 

  √           

 √        

 √        

 √    

    

5 

jadi, panjang garis singgung persekutuan 

dalamnya adalah 16 cm. 
2 

Total Skor 22 

5 Diketahui: -            

-          
- Jarak kedua pusat lingkaran = MN = 17 cm 

3 

Ditanya: a. gambar sketsa, 

b. panjang garis singgung lingkaran luar. 
2 

Jawaban: a Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

BC = garis singgung persekutuan luar 2 

b             

     √        
2 

  √               

  √            

  √       

 √       

 √    

 

 

 

5 

O 
P 

S 

P 

Q 

20cm 

M N 

S 

B 

C 
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Jadi, panjang garis singgung persekutuan 

luarnya adalah 15 cm. 
2 

Total skor 22 

6 Diketahui: -           

-          
- Jarak kedua pusat lingkaran = PQ = 13cm 

3 

Ditanya: a. panjang garis singgung BC, 

b. luas daerah yang diarsir. 
2 

Jawaban: Gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

a                

        √        

    √    (       )
 
  

2 

 √            

  √       

 √       

 √    

    

5 

jadi, panjang garis singgung persekutuan 

luarnya adalah 12 cm. 
2 

b BCQP merupakan daerah trapesium siku-siku. 

      
     

 
    

 
   

 
   

2 

 
    

 
    

 
  

 
    

        

    

4 

P Q 

A 

B 

C 

D 

S 
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Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 90    . 2 

Total skor 28 
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Lampiran 39 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VIII C) 

No Nama Kode 

1 ALFA DIAN KRISMAWATI U-1 

2 ALFIN RIO SAPUTRA  U-2 

3 ALFINA DAMAYANTI  U-3 

4 AMELIA HENING SALATINA  U-4 

5 ANDIKA HAKIM PUTRA  U-5 

6 ANNAS BI ALFI SYAHBANA U-6 

7 ARNI ALFINA  U-7 

8 BELLA BASMA ELA SYAVELA U-8 

9 BERLIANA PUTRI AULIA DEWI U-9 

10 BRAMANTYO ALHILAL SYACH U-10 

11 DEWI ISWATI U-11 

12 DZAKY DANY ANSHORI U-12 

13 ESA AURIAL SAHWA U-13 

14 FAJRIATUL APRILLIANA U-14 

15 FIDYA PUTRI WINARSIH U-15 

16 HAINA SABILA RICECAR U-16 

17 HARIS KRISTANTO U-17 

18 IKKA APRILIA RAHMAFIANI U-18 

19 IRFAN AGIL BUDIMAN U-19 

20 KAHVI ARMANDA PURWANTO U-20 

21 KHALDA RISNA FEBIYANTI U-21 

22 LAILA LUKIYATUNIKMAH U-22 

23 MARIA ASYSYIFA ROHMASARI U-23 

24 MICHAEL PUTRA NARENDRA A. (KT) U-24 

25 MUHAMMAD FAJRI FALAH HASABI U-25 

26 MUHAMMAD JEFRY TAN JUNIOR U-26 

27 NABILAH AZ ZAHRA UL HUSNA U-27 

28 NADA NADILAH U-28 

29 NIKEN ULFA SARIFATUN U-29 

30 RAMYZA ALVAZAGI ANDALUS U-30 

31 SALSABILA U-31 

32 TALISTA REGIE KUSUMA WARDANI U-32 

33 WAFIQ KHOIRUL MUNA U-33 
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Lampiran 40 

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA, DAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 

No. 
Kode 

Siswa 

Nomor Soal Jumlah 

(Y) 
   

 

1 2 3 4 5 6  

1 U-23 9 19 13 14 13 18 86 7396 

K
elo

m
p
o
k
 A

tas 
2 U-18 9 20 13 14 13 15 84 7056 

3 U-9 9 14 13 14 14 17 81 6561 

4 U-20 9 17 13 15 15 12 81 6561 

5 U-8 9 16 13 14 11 17 80 6400 

6 U-2 9 20 3 15 14 18 79 6241 

7 U-25 8 15 13 15 14 13 78 6084 

8 U-29 8 18 12 14 12 14 78 6084 

9 U-32 8 16 12 14 14 14 78 6084 

10 U-16 9 11 13 14 13 17 77 5929  

11 U-30 8 14 13 15 14 13 77 5929  

12 U-19 9 17 13 14 11 12 76 5776  

13 U-3 9 15 4 14 14 18 74 5476  

14 U-33 9 14 7 14 14 16 74 5476  

15 U-13 9 13 13 9 12 15 71 5041  

16 U-26 9 14 7 11 13 17 71 5041  

17 U-4 9 15 7 13 12 14 70 4900  

18 U-15 11 13 13 10 9 13 69 4761  

19 U-21 11 13 13 10 9 13 69 4761  

20 U-14 8 13 7 13 12 14 67 4489  

21 U-17 9 15 11 12 8 12 67 4489  

22 U-11 11 1 12 14 10 18 66 4356  
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23 U-1 9 3 12 12 11 17 64 4096  

24 U-7 9 13 7 11 10 14 64 4096  

25 U-12 9 15 0 14 13 11 62 3844 

K
elo

m
p
o
k
 B

aw
ah

 

26 U-5 9 15 0 14 13 10 61 3721 

27 U-31 9 13 7 7 11 14 61 3721 

28 U-27 4 9 6 13 13 14 59 3481 

29 U-6 9 6 4 12 12 14 57 3249 

30 U-10 9 11 9 9 9 8 55 3025 

31 U-22 9 14 5 10 10 7 55 3025 

32 U-28 9 14 3 10 10 7 53 2809 

33 U-24 8 11 6 8 9 7 49 2401 

V
a
li

d
it

a
s 

∑   292 446 298 412 392 453 2293 162359  

 ∑  
 
  85264 198916 88804 169744 153664 205209 5257849   

∑ 
 
  2626 6570 3272 5304 4772 6555    

∑    20323 31686 21511 29105 27590 32144    

    0,382 0,549 0,691 0,681 0,608 0,683    

  
(tabel) 

0,344    

ket Valid Valid Valid Valid Valid valid    

R
el

ia
b

il
it

a
s 

0,738 
 

Reliabel 
 

D
a
y
a
 

P
em

b

ed
a

  ̅   8,556 17,111 12,889 14,333 13,333 15,333    

 ̅   7,222 12 4,444 10,778 11,111 10,222    

S.maks 11 26 15 22 22 22    
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DP 0,1212 0,2008 0,5556 0,1616 0,1010 0,2323    

ket Jelek Cukup Baik Jelek Jelek Cukup    
T

in
g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
 

TK 0,757 0,521 0,620 0,567 0,539 0,624 

   

ket Mudah  Sedang  Sedang  Sedang  Sedang  Sedang  

   

 

 

REKAP ANALISIS BUTIR TES UJI COBA 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan  

1 Valid 

Reliabel 

Mudah Jelek Dipakai 

2 Valid Sedang Cukup Dipakai 

3 Valid Sedang Baik Dipakai 

4 Valid Sedang Jelek Dipakai (diperbaiki) 

5 Valid Sedang Jelek Dipakai (diperbaiki) 

6 Valid Sedang Cukup Dipakai 
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Lampiran 41 

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS TES UJI COBA 

1. Rumus 

Untuk menghitung uji validitas, digunakan rumus product moment, yaitu: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N  : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑  : Jumlah skor tiap butir soal  

∑  : Jumlah skor total  

∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal  

∑   : Jumlah kuadrat skor total 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Butir soal dikatakan valid apabila            . 

4. Statistik 

Berikut ini disajikan contoh perhitungan validitas butir soal nomor 1. 

No Kode      
 
          

1 U-2 9 81 89 7921 801 

2 U-23 8 64 85 7225 680 

3 U-18 9 81 84 7056 756 

4 U-9 9 81 81 6561 729 

5 U-20 9 81 81 6561 729 

6 U-8 9 81 80 6400 720 

7 U-25 8 64 78 6084 624 

8 U-29 8 64 78 6084 624 

9 U-32 8 64 78 6084 624 

10 U-16 9 81 77 5929 693 

11 U-30 8 64 77 5929 616 

12 U-19 9 81 76 5776 684 

13 U-3 9 81 74 5476 666 

14 U-33 9 81 74 5476 666 

15 U-13 9 81 71 5041 639 
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16 U-26 9 81 71 5041 639 

17 U-4 9 81 70 4900 630 

18 U-15 11 121 69 4761 759 

19 U-21 10 100 68 4624 680 

20 U-11 11 121 66 4356 726 

21 U-14 6 36 65 4225 390 

22 U-17 7 49 65 4225 455 

23 U-1 9 81 64 4096 576 

24 U-7 8 64 63 3969 504 

25 U-31 9 81 61 3721 549 

26 U-12 7 49 60 3600 420 

27 U-5 7 49 59 3481 413 

28 U-27 3 9 58 3364 174 

29 U-6 9 81 57 3249 513 

30 U-22 9 81 55 3025 495 

31 U-10 7 49 53 2809 371 

32 U-28 9 81 53 2809 477 

33 U-24 5 25 46 2116 230 

Jumlah 275 2369 2286 161974 19252 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 
                       

√{                }{                    }
 

 
             

√              
 

 
    

√         
 

 
    

     
 

       

Berdasarkan tabel nilai-nilai r product moment dengan      dan N = 33 

diperoleh              

Karena                        maka butir soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 42 

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Untuk menghitung uji Reliabilitas, digunakan metode belah dua (split-half 

method) pembelahan ganjil-genap, dengan rumus: 

    

   
 
 
 

     
 
 
 
 
 

dengan 

  
 
 
 

 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    : Koefisisn reliabilitas 

  

 

 

 

 : Koefisien reliabilitas separo tes (ganjil-genap)  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑  : Jumlah skor butir soal ganjil 

∑  : Jumlah skor butir soal genap  

∑   : Jumlah kuadrat skor butir ganjil  

∑   : Jumlah kuadrat skor butir genap 

Perhitungan 

No Kode 

Skor 

         Butir 

Ganjil (X) 

Butir 

Genap (Y) 
Total 

1 U-1 32 32 64 1024 1024 1024 

2 U-2 36 53 89 1296 2809 1908 

3 U-3 27 47 74 729 2209 1269 

4 U-4 28 42 70 784 1764 1176 

5 U-5 20 39 59 400 1521 780 

6 U-6 25 32 57 625 1024 800 

7 U-7 25 38 63 625 1444 950 

8 U-8 33 47 80 1089 2209 1551 

9 U-9 36 45 81 1296 2025 1620 

10 U-10 25 28 53 625 784 700 

11 U-11 33 33 66 1089 1089 1089 

12 U-12 20 40 60 400 1600 800 
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13 U-13 34 37 71 1156 1369 1258 

14 U-14 25 40 65 625 1600 1000 

15 U-15 33 36 69 1089 1296 1188 

16 U-16 35 42 77 1225 1764 1470 

17 U-17 26 39 65 676 1521 1014 

18 U-18 35 49 84 1225 2401 1715 

19 U-19 33 43 76 1089 1849 1419 

20 U-20 37 44 81 1369 1936 1628 

21 U-21 32 36 68 1024 1296 1152 

22 U-22 24 31 55 576 961 744 

23 U-23 34 51 85 1156 2601 1734 

24 U-24 20 26 46 400 676 520 

25 U-25 35 43 78 1225 1849 1505 

26 U-26 29 42 71 841 1764 1218 

27 U-27 22 36 58 484 1296 792 

28 U-28 22 31 53 484 961 682 

29 U-29 32 46 78 1024 2116 1472 

30 U-30 35 42 77 1225 1764 1470 

31 U-31 27 34 61 729 1156 918 

32 U-32 34 44 78 1156 1936 1496 

33 U-33 30 44 74 900 1936 1320 

jumlah 974 1312 2286 29660 53550 39382 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

  
 
 
 

 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 
                       

√{                  }{                    }
 

 
               

√              
 

 
     

√          
 

 
     

        
 

         

Diperoleh   

 

 

 

         sehingga, 
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Berdasarkan tabel nilai-nilai r product moment dengan      dan N = 33 

diperoleh              

Karena                          , sehingga butir soal uji coba dikatakan 

reliabel. 
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Lampiran 43 

CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA TES UJI COBA 

1. Rumus 

Untuk menghituang daya pembeda soal digunakan rumus: 

   
 ̅     ̅   

         
 

keterangan: 

    : Indeks daya pembeda 

 ̅     : rata-rata kelompok atas 

 ̅     : rata-rata kelompok bawah 

          : skor maksimumtiap butir soal 

2. Kriteria 

D   0,40 : baik sekali (excellent); 

0,30   D   0,40 : baik (good), 

0,20   D   0,30 : cukup (satisfifactory), 

D   0,20 : jelek (poor),  

3. Perhitungan 

Berikut ini disajikan contoh perhitungan daya pembeda butir soal nomor 1. 

No. 
Kelompok Atas Kelompok Bawah 

Kode Nilai Kode Nilai 

1. U-2 9 U-31 9 

2. U-23 8 U-12 7 

3. U-18 9 U-5 7 

4. U-9 9 U-27 3 

5. U-20 9 U-6 9 

6. U-8 9 U-22 9 

7. U-25 8 U-10 7 

8. U-29 8 U-28 9 

9. U-32 8 U-24 5 

Rata-rata 8,5556 Rata-rata 7,2222 

   
 ̅     ̅   

         
 

             

  
         

Berdasarkan kriteria tersebut, butir soal nomor 1 termasuk kategori jelek. 
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Lampiran 44 

CONTOH PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN TES UJI COBA 

1. Rumus 

Untuk menghituang daya pembeda soal digunakan rumus: 

   
         

         
 

dengan 

          
                                   

                    
 

keterangan: 

    : Indeks tingkat kesukaran 

          : skor maksimum tiap butir soal 

2. Kriteria 

0,00   TK   0,31 : soal sukar, 

0,31   TK   0,71 : soal sedang, dan 

0,71   TK   1,00 : soal mudah, 

3. Perhitungan 

Berikut disajikan contoh perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1. 

No Kode Nilai  No Kode Nilai 

1 U-2 9  18 U-15 11 

2 U-23 8  19 U-21 10 

3 U-18 9  20 U-11 11 

4 U-9 9  21 U-14 6 

5 U-20 9  22 U-17 7 

6 U-8 9  23 U-1 9 

7 U-25 8  24 U-7 8 

8 U-29 8  25 U-31 9 

9 U-32 8  26 U-12 7 

10 U-16 9  27 U-5 7 

11 U-30 8  28 U-27 3 

12 U-19 9  29 U-6 9 

13 U-3 9  30 U-22 9 

14 U-33 9  31 U-10 7 

15 U-13 9  32 U-28 9 

16 U-26 9  33 U-24 5 

17 U-4 9     

Dari tabel tersebut diperoleh, 
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sehingga, 

   
         

         
 

      

  
          

Berdasarkan kriteria tersebut, butir soal nomor 1 termasuk kategori sedang. 
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Lampiran 45 

LEMBAR SOAL 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 65 menit 

Petunjuk: 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal, 

2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang disediakan, 

3. Kerjakan secara individu dan tidak boleh bekerja sama. 

4. Jawablah dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawaban. 

5. Sertakan Sketsa Gambar pada masing-masing jawaban. 

 

7. Perhatikan gambar berikut! 

Garis AB merupakan garis singgung lingkaran 

yang berpusat di O. 

Jika jarak titik A terhadap pusat lingkaran 

adalah 17 cm dan panjang jari-jari lingkaran 

adalah 8 cm, maka tentukan panjang garis 

singgung lingkaran tersebut! 

 

8. Sebuah titik P berada di luar lingkaran dengan pusat O. Jari-jari lingkaran 

tersebut adalah 5 cm dan jarak titik P terhadap pusat lingkaran adalah 13 cm. 

Jika dibuat dua buah garis singgung lingkaran PA dan PB melalui titik P, 

maka 

d. gambarkan sketsanya, 

e. tentukan panjang salah satu garis singgung lingkaran tersebut, 

f. tentukan luas layang-layang garis singgungnya. 

 

9. Perhatikan gambar berikut! 

Jika panjang jari-jari lingkaran 

dengan pusat A adalah 6 cm, 

jarak antara kedua pusat 

lingkaran tersebut adalah 25 

cm, dan panjang garis singgung 

persekutuan dalam kedua 

O A 

B 

A B 

P 

Q 
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lingkaran tersebut adalah 20 cm, maka panjang jari-jari lingkaran dengan 

pusat B adalah . . .  

10. Dua buah lingkaran berpusat di O dan P, dengan perbandingan panjang jari-

jarinya adalah 2:1. Jika panjang jari-jari lingkaran O adalah 8 cm dan jarak 

kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka 

c. gambarkan sketsa garis singgung persekutuan dalamnya, 

d. tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. 

 

11. Dua buah lingkaran berpusat di M dan N, dengan panjang jari-jari lingkaran 

M adalah 13 cm dan panjang jari-jari lingkaran N adalah 8 cm kurangnya dari 

jari-jari lingkaran M. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm, maka 

c. gambarkan  sketsa garis singgung persekutuan luarnya, 

d. tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. 

 

12. perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

  

Garis BC merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 

berpusat di P dan Q. Jari-jari lingkaran dengan pusat P adalah 10 cm 

sedangkan jari-jari lingkaran dengan pusat Q adalah 5 cm. Jika jarak kedua 

pusat lingkaran adalah 13 cm, maka tentukan 

c. panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut, 

d. luas daerah yang diarsir. 

 

 

 

    Selamat mengerjakan     

 

 

P Q 

B 

C 
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Lampiran 46 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KELAS VIII-A (EKSPERIMEN) 

No  Kode Nilai 

1 U-1 84 

2 U-2 84 

3 U-3 69 

4 U-4 92 

5 U-5 80 

6 U-6 88 

7 U-7 77 

8 U-8 81 

9 U-9 89 

10 U-10 94 

11 U-11 76 

12 U-12 87 

13 U-13 82 

14 U-14 90 

15 U-15 85 

16 U-16 80 

17 U-17 82 

18 U-18 84 

19 U-19 83 

20 U-20 82 

21 U-21 83 

22 U-22 82 

23 U-23 88 

24 U-24 83 

25 U-25 84 

26 U-26 87 

27 U-27 76 

28 U-28 85 

29 U-29 77 

30 U-30 78 

 

  



279 

 

 

Lampiran 47 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KELAS VIII-B (KONTROL) 

No  Kode Nilai 

1 E-1 70 

2 E-2 66 

3 E-3 72 

4 E-4 66 

5 E-5 75 

6 E-6 87 

7 E-7 75 

8 E-8 60 

9 E-9 81 

10 E-10 80 

11 E-11 85 

12 E-12 61 

13 E-13 74 

14 E-14 65 

15 E-15 71 

16 E-16 72 

17 E-17 92 

18 E-18 87 

19 E-19 76 

20 E-20 58 

21 E-21 70 

22 E-22 73 

23 E-23 76 

24 E-24 77 

25 E-25 68 

26 E-26 86 

27 E-27 82 

28 E-28 76 

29 E-29 84 

30 E-30 81 

31 E-31 82 

32 E-32 64 

33 E-33 81 
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Lampiran 48 

UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 

1. Rumusan hipotesis 

   : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

   : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima     jika   
      

   
     

, dengan   
     

   
          

. 

4. Statistik 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat     , dengan rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

dengan    : Chi Kuadrat, 

   : frekuensi pengamatan, dan 

   : frekuensi harapkan. 

nilai maksimum 94 

nilai minimum 69 

rentang 25 

banyak kelas 5,87450014 

panjang kelas 4,25568123 

rata-rata 83,0666667 

simpangan baku 5,15708789 

jumlah data 30 

 

No Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z Luas dari 

0 ke Z 

Luas 

kelas 

         

 62-66 66,5 3,21 0,4993     

1 67-71 71,5 2,24 0,4875 0,0118 0,354 1 1,1789 

2 72-76 76,5 1,27 0,3980 0,0895 2,685 2 0,1748 

3 77-81 81,5 0,3 0,1179 0,2801 8,403 6 0,6872 

4 82-86 86,5 0,66 0,2554 0,3733 11,199 13 0,2896 

5 87-91 91,5 1,63 0,4484 0,1930 5,790 6 0,0076 

6 92-96 96,5 2,6 0,4953 0,0469 1,407 2 0,2499 

∑ 2,588 

Diperoleh   
      

      . 

5. Membandingkan nilai Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 
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Berdasarkan tabel distribusi   , nilai untuk   
          

   
         

 adalah 

7,815. 

Diperoleh,   
     

         

   
      

       

Karena               
      

   
     

, sehingga    diterima. 

6. Kesimpulan 

Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, artinya nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi 

REACT berdistribusi normal. 
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Lampiran 49 

UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

1. Rumusan hipotesis 

   : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

   : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima     jika   
      

   
     

, dengan   
     

   
          

. 

4. Statistik 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat     , dengan rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

dengan    : Chi Kuadrat, 

   : frekuensi pengamatan, dan 

   : frekuensi harapkan. 

nilai maksimum 92 

nilai minimum 58 

rentang 34 

banyak kelas 6,011096 

panjang kelas 5,656206 

rata-rata 74,93939 

simpangan baku 8,434918 

jumlah data 33 

 

No Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z Luas dari 

0 ke Z 

Luas 

kelas 

         

 52-57 57,5 2,07 0,4808     

1 58-63 63,5 1,36 0,4131 0,0677 2,2341 3 0,2626 

2 64-69 69,5 0,65 0,2422 0,1709 5,6397 5 0,0726 

3 70-75 75,5 0,07 0,0279 0,2701 8,9133 9 0,0008 

4 76-81 81,8 0,81 0,2910 0,2631 8,6823 8 0,0536 

5 82-87 87,5 1,49 0,4319 0,1409 4,6497 7 1,1880 

6 88-93 93,5 2,20 0,4861 0,0542 1,7886 1 0,3477 

∑ 1,9253 

Diperoleh   
      

      . 

5. Membandingkan nilai Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 
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Berdasarkan tabel distribusi   , nilai untuk   
          

   
         

 adalah 

7,815. 

Diperoleh,   
     

         

   
      

       

Karena               
      

   
     

, sehingga    diterima. 

6. Kesimpulan 

Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, artinya nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan 

pembelajaran Direct Instruction berdistribusi normal. 
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Lampiran 50 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

1. Rumusan Hipotesis, 

   :   
    

  (tidak terdapat perbedaan varians nilai komunikasi 

matematis peserta didik kelas eksperimen dan kontrol) 

   :   
    

  (terdapat perbedaan varians nilai komunikasi matematis 

peserta didik kelas eksperimen dan kontrol) 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Terima     jika   
      

   
     

, dengan   
     

   
          

. 

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji Bartlett, dengan rumus: 

         *  ∑           
 + 

dengan    = varians gabungan dari semua kelompok, dimana 

   
∑        

 

∑      
 

dan rumus harga satuan B yaitu: 

         ∑       

Sampel dk 
 

  
   

  log   
  (dk) log   

  (dk)   
  

8A 29 0,0345 27,5126 1,4395 41,7464 797,8667 

8B 32 0,0313 73,3712 1,8655 59,6968 2347,8788 

Jumlah 61    101,4432 3145,7455 

   
∑        

 

∑      
 

         

  
         

Sehingga                         

         ∑                            
 

         *  ∑           
 +                              
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Diperoleh   
      

       . 

5. Membandingkan nilai Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

Berdasarkan tabel distribusi   , nilai untuk   
          

   
         

 adalah 

16,9189. 

Diperoleh,   
     

          

   
      

        

Karena                 
      

   
     

, sehingga    ditolak. 

6. Kesimpulan 

terdapat perbedaan varians nilai komunikasi matematis peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol, artinya data hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. 
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Lampiran 51 

UJI HIPOTESIS 1 

(UJI PROPORSI KETUNTASAN PEMBELAJARAN) 

1. Rumusan hipotesis 

            (persentase peserta didik yang tuntas individual pada 

kemampuan komunikasi matematis materi garis singgung 

lingkaran dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama 

dengan 74,5% dari jumlah seluruh peserta didik di kelas) 

            (persentase peserta didik yang tuntas individual pada 

kemampuan komunikasi matematis materi garis singgung 

lingkaran dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair 

Problem Solving strategi REACT lebih dari 74,5% dari 

jumlah seluruh peserta didik di kelas) 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Tolak    jika                  di mana          didapat dari daftar normal 

baku dengan peluang        . 

4. Statistik 

Untuk menguji ketuntasan pembelajaran secara klasikal digunakan uji 

proporsi satu pihak. Statistik yang digunakan adalah statistik z, dengan rumus 

  yaitu: 

  

 
    

√
        

 

 

Keterangan:       = nilai   yang dihitung,  

  = banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual,  

     = nilai yang dihipotesiskan, dan  

  = jumlah anggota sampel. 
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Perhitungan: 

Banyak peserta didik yang tuntas individual ( ) 29 

nilai yang dihipotesiskan (  ) 0,745 

Jumlah peserta didik ( ) 30 

  

 
    

√        
 

 

  
        

√              
  

 
            

√            
  

 

 
      

√      
  

 
      

√       
 

      

      
        

Diperoleh                 

5. Membandingkan nilai         dengan harga kritik  . 

Berdasarkan daftar tabel  , nilai untuk          adalah 1,645. 

Diperoleh                

                

Karena                              , sehingga    ditolak. 

6. Kesimpulan 

Persentase peserta didik yang tuntas individual pada kemampuan komunikasi 

matematis materi garis singgung lingkaran dengan pembelajaran model 

Thinking Aloud Pair Problem Solving strategi REACT lebih dari 74,5% dari 

jumlah seluruh peserta didik di kelas, artinya pembelajaran model Thinking 

Aloud Pair Problem Solving strategi REACT tuntas. 
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Lampiran 52 

UJI HIPOTESIS 2 

(UJI RATA-RATA SATU SAMPEL) 

1. Rumusan Hipotesis, 

   :          (rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

kurang dari atau sama dengan 74,5. 

   :          (rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran Thinking 

Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT 

lebih dari 74,5. 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Tolak    jika               , dimana             dengan taraf signifikan 

 ,         , dan peluang      . 

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji   (uji pihak kanan), dengan rumus: 

  
  ̅̅̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

  : nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung.  

 ̅ : rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

   : nilai yang dihipotesiskan  

  : simpangan baku 

  : jumlah anggota sampel 

Perhitungan:  

Rata-rata ( ̅) 83,067 

Nilai yang dihipotesiskan (   ) 74,5 

Simpangan baku (   5,1571 

Jumlah anggota sampel ( ) 1,564 
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  ̅̅̅    

 

√ 

 
           

      

√  

 
      

      
       

Diperoleh               

5. Membandingkan nilai         dengan         

Berdasarkan tabel distribusi t, nilai untuk                dengan      

          adalah 1,70. 

Diperoleh,             

               

Karena                           , sehingga    ditolak. 

6. Kesimpulan 

Rata-rata kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

strategi REACT lebih dari 74,5. Artinya, Rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) strategi REACT mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
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Lampiran 53 

UJI HIPOTESIS 3 

(UJI KESAMAAN DUA PROPORSI) 

1. Rumusan Hipotesis, 

          (presentase ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi 

matematis peserta didik dengan pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama 

dengan presentase ketuntasan belajar pada kemampaun 

komunikasi matematis peserta didik dengan pembelajaran 

direct instruction). 

          (presentase ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi 

matematis peserta didik dengan pembelajaran Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT lebih dari presentase 

ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi matematis 

peserta didik dengan pembelajaran direct instruction) 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Tolak    jika               , dimana                 dengan nilai          

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang (0,5 –  ). 

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji proporsi (uji pihak kanan), dengan rumus: 

  

  

  

√  (
 
  

 
 
  

)

 

dimana 

  
     

     
             

Keterangan: 

    = banyak peserta didik yang tuntas kelas eksperimen 

    = banyaknya seluruh peserta didik kelas eksperimen 
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    = banyak peserta didik yang tuntas kelas kontrol 

    = banyaknya seluruh peserta didik kelas kontrol 

Perhitungan: 

 Kelas ekperimen Kelas kontrol 

Banyak peserta didik yang tuntas 29 18 

Banyak seluruh peserta didik 30 33 

 

  
     

     
 

     

     
 

  

  
            

 

                  

 

  

  

  

√  (
 
  

 
 
  

)

 

  
  

√            (
 
  

 
 
  

)

 
      

√              
 

  
      

√      
 

      

      
        

Diperoleh                 

5. Membandingkan nilai         dengan         

Berdasarkan daftar tabel  , nilai untuk          adalah 1,645. 

Diperoleh                 

                

Karena                              , sehingga    ditolak. 

6. Kesimpulan 

Presentase ketuntasan belajar pada kemampaun komunikasi matematis 

peserta didik dengan pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

strategi REACT lebih dari presentase ketuntasan belajar pada kemampaun 

komunikasi matematis peserta didik dengan pembelajaran direct instruction. 
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Lampiran 54 

UJI HIPOTESIS 4 

(UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA) 

1. Rumusan Hipotesis, 

          (rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik yang diajar dengan pembelajaran model Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT kurang dari atau sama 

dengan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik yang diajar dengan pembelajaran model direct 

instruction) 

          (rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik yang diajar dengan pembelajaran model Thinking Aloud 

Pair Problem Solving strategi REACT lebih dari rata-rata hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 

diajar dengan pembelajaran model direct instruction) 

2. Taraf signifikansi     yang digunakan adalah 5%. 

3. Kriteria uji 

Karena varians untuk kedua kelas tidak homogen, sehingga digunakan kriteria 

uji: tolak    jika, 

   
         

     
 

Dengan  

   
  

 

  
                         

  
 

  
   

                                

4. Statistik 

Uji yang digunakan adalah uji   (uji pihak kanan) untuk      , dengan 

rumus: 

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
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Keterangan: 

  ̅̅̅  = rata-rata nilai kelas eksperimen,    

  ̅̅ ̅  = rata-rata nilai kelas kontrol, 

    = jumlah peserta didik kelas eksperimen, 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol, 

  
   = varians kelas eksperimen, dan 

  
   = varians kelas kontrol. 

 Kelas eksperimen Kelas kontrol  

Rata-rata   ̅  83,0667 74,9394 

Varians    
   27,5126 73,3712 

Jumlah (n) 30 33 

 

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  

 

  
 

  
 

  

 
               

 √
       

   
       

  

 

   
      

 √            
 

      

√      
 

      

      
        

Diperoleh            

5. Membandingkan nilai    dengan kriteria uji. 

   
  

 

  
 

       

  
        

   
  

 

  
 

       

  
        

                     

                     

 

         
     

 
                             

             
 

             

      
 

  
      

      
        

 

Karena                   
         

     
  sehingga    ditolak. 
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6. Kesimpulan 

Rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 

diajar dengan pembelajaran model Thinking Aloud Pair Problem Solving 

strategi REACT lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang diajar dengan pembelajaran model direct 

instruction. 
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Lampiran 55 

DOKUMENTASI 

Pelaksanaan pembelajaran TAPPS strategi REACT (kelas eksperimen) 

   

  

Peserta didik mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik bekerja secara berpasangan memecahkan permasalahan 

Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 
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Peserta didik mempresentasikan jawaban hasil diskusi 

Peserta didik mentransfer pengetahuan yang telah didapat dengan 

mengerjakan kuis di akhir pembelajaran 

Pelaksanaan posttest kemampuan komunikasi matematis 
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Pelaksanaan pembelajaran langsung (kelas kontrol) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyajian materi oleh guru 

Peserta didik mengerjakan latihan dengan bimbingan guru 

Peserta didik mengerjakan latihan mandiri 
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Pelaksanaan posttest kemampuan komunikasi matematis 
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Lampiran 56 

SK DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 57 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 58 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

 




