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ABSTRAK 

 
Sri Rejeki, Tintrim. 2015. Keefektifan Pembelajaran TPS Berorientasi PISA 

terhadap Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP Materi Pokok Kubus dan 

Balok. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Rochmad, M.Si. dan 

Pembimbing Pendamping Drs. Mohammad Asikin, M.Pd. 

 

Kata kunci: Pembelajaran TPS, PISA, kemampuan literasi matematika. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

TPS berorientasi PISA terhadap kemampuan literasi matematika siswa SMP kelas 

VIII pada materi kubus dan balok ditinjau dari ketuntasan klasikal dan individual 

serta perbandingan hasil tes kemampuan literasi matematika siswa dengan model 

pembelajaran ekspositori. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Ngadirejo tahun pelajaran 2014/2015. Sampel diambil 

dengan teknik cluster random sampling. Berdasarkan teknik cluster random 

sampling dalam penelitian ini, terpilih 30 siswa pada kelas VIII D sebagai 

kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan berupa model pembelajaran 

Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA dan 31 siswa pada kelas VIII E 

sebagai kelompok kontrol yang akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran 

ekspositori. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, tes tertulis 

dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes tertulis serta 

lembar observasi aktivitas siswa dan keterlaksanaan pembelajaran. Uji hipotesis 

yang digunakan adalah uji rata-rata dan uji  proporsi  pada kelas eksperimen, uji 

perbedaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua proporsi. 

Hasil analisis data akhir diperoleh bahwa:  (1) rata-rata nilai kemampuan 

literasi matematika siswa pada  kelas  eksperimen  mencapai  kriteria ketuntasan 

literasi matematika individual; (2) proporsi siswa pada kelas eksperimen telah 

mencapai mencapai  kriteria ketuntasan literasi matematika secara klasikal; (3) 

rata-rata  nilai  tes  kemampuan  literasi matematika siswa pada kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol; (4) proporsi siswa pada kelas eksperimen yang 

mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika lebih baik daripada kelas 

kontrol; dan (5) aktivitas siswa dalam proses literasi matematika pada kelas 

eksperimen cukup tinggi. 

Simpulan dari penelitian ini adalah TPS berorientasi PISA efektif terhadap 

kemampuan literasi matematika siswa SMP pada materi kubus dan balok. Bagi 

peneliti lain yang tertarik menggunakan model pembelajaran TPS berorientasi 

PISA disarankan untuk dapat mengatur waktu secara efektif agar dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan. 
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ABSTRACT 

 

Sri Rejeki, Tintrim. 2015. The Effectiveness of TPS Learning PISA Oriented 

towards Mathematics Literacy Skills of Junior High School Students on Cube and 

Cuboid Material. Final project, Mathematics and Science Faculty. Semarang 

State University. First Advisor: Dr. Rochmad, M.Si. Second Advisor: Drs. 

Mohammad Asikin, M.Pd. 

 

Keywords: TPS Learning, PISA, Mathematics Literary Skills  

 

This study aims to examine the effectiveness of TPS learning PISA 

oriented towards Mathematics Literacy Skills of VIII grade Junior High School 

Students on cube and cuboid material based on classical and individual 

completeness and comparison of mathematics literacy skill test result by 

expository learning model.  

It is a quantitative research with VIII grade students of SMP Negeri 1 

Ngadirejo academic year 2014/2015 as the population. Cluster random sampling 

was used to collect the sample of data. Based on cluster random sampling, it was 

chosen 30 students of VIII D as experiment group that will be given the 

treatments, TPS (Think Pair Share) model PISA oriented and 31 students of VIII E 

as control group was treated by expository learning. Data collection was done by 

documentation, written test and observation. The instrument used in this research 

is written test and observation sheet of students’ activity. Hypothesis testing that 

was used is average test and proportion test in experiment class, different test of 

two averages and different test of two proportions.  

 Final data analysis result showed that (1) average score of mathematics 

literacy skills of students in experiment class had reached completeness criteria of 

individual mathematics literacy, (2) the proportion of students in the experimental 

class had reached completeness criteria in classical mathematical literacy, (3) the 

average test scores of mathematics literacy skills of students in the experimental 

class is better than the control class, (4) the proportion of students in the 

experimental class that reached mathematics literacy completeness criteria is 

better than the control class and (5) students’ activity in the mathematics literacy 

process in experimental class is quite high. 

 Conclusions from this research are TPS with PISA oriented is effective 

towards mathematics literacy skill of Junior High School students on cube and 

cuboid material. To other researcher that may be interested in TPS learning 

model PISA oriented, it is suggested to be able to manage the time effectively 

during the class so the aim of the study can be reached.  
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit.  

Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Hal inilah yang menjadi dasar 

mengapa matematika perlu diberikan kepada siswa sejak sekolah dasar untuk 

membekali mereka dengan kemampuan berfikir logis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan untuk bekerja sama secara efektif. Tujuannya adalah 

agar mereka memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari guna 

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

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, siswa-siswa di Indonesia harus 

mampu bersaing dengan siswa lain di berbagai negara. Namun permasalahan yang 

dihadapi di Indonesia selalu sama, yaitu mata pelajaran matematika masih 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit, menakutkan, dan kurang berguna bagi 
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kehidupan sehari-hari. Untuk itulah siswa harus dilatih memecahkan masalah 

sehari-hari yang dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata siswa.  

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atau 

organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan studi 

tentang program penilaian siswa tingkat internasional yang dinamakan 

Programme International of Student Assesment atau biasa disingkat PISA. PISA 

bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa yang duduk di akhir tahun pendidikan 

dasar (siswa berusia 15 tahun) telah menguasai pengetahuan dan keterampilan 

yang penting untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara atau anggota 

masyarakat yang membangun dan bertanggungjawab. Hal-hal yang dinilai dalam 

studi PISA meliputi literasi matematika, literasi membaca dan literasi sains. Pada 

tahun 2012 ditambah dengan literasi keuangan. 

PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 

2006, 2009, dan seterusnya. Sejak tahun 2000 Indonesia mulai sepenuhnya 

berpartisipasi pada PISA. Keterlibatan Indonesia dalam PISA adalah dalam upaya 

melihat sejauh mana program pendidikan di Indonesia berkembang dibanding 

negara-negara lain di dunia. Hal ini menjadi penting dilihat dari kepentingan 

generasi di masa yang akan datang sehingga mampu bersaing dengan negara-

negara lain dalam era globalisasi. 

 Kenyataan yang terjadi adalah kualitas pendidikan matematika di 

Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil PISA di bidang Matematika 

pada tahun 2003 menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-39 dari  40 

negara sampel, yaitu hanya satu peringkat lebih tinggi dari Tunisia, hasil  PISA 
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tahun 2006 Indonesia ranking ke-38 dari 41 negara, hasil PISA tahun 2009 

semakin melengkapi rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia dibandingkan 

dengan negara-negara lain, yaitu ranking ke-61 dari 65 negara (Kunandar; 2007: 

2). Hasil terbaru dari PISA yang dirilis pada tahun 2013 menyatakan bahwa 

Indonesia menempati posisi 64 dari 65 negara. Hal ini berarti bahwa kemampuan 

siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan untuk 

menelaah, memberi alasan, dan mengkomunikasikannya secara efektif, serta 

memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi masih 

sangat rendah. 

Salah satu tujuan dari PISA adalah untuk menilai pengetahuan matematika 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 

mengapa digunakan istilah literasi metematika karena dalam PISA matematika 

tidak hanya dipandang sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, akan tetapi 

bagaimana siswa dapat mengaplikasikan suatu pengetahuan dalam masalah dunia 

nyata (real world) atau kehidupan sehari-hari. Sehingga pengetahuan tersebut 

dapat dirasa lebih kebermanfaatan secara langsung oleh siswa. 

Pada PISA matematika, dengan memiliki kemampuan literasi matematika 

maka akan dapat menyiapkan siswa dalam pergaulan di masyarakat modern 

(OECD, 2010). Soal-soal PISA sangat menuntut kemampuan penalaran dan 

pemecahan masalah. Seorang siswa dikatakan mampu menyelesaikan masalah 

apabila ia dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke 

dalam situasi baru yang belum dikenal. Namun, hasil PISA menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih sangat rendah. 
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk 

meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam memecahkan suatu masalah 

adalah melakukan inovasi pembelajaran matematika dan mengembangkan 

instrumen penilaian pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar 

akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif 

dengan anak-anak lain, suasana lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan 

dan pendampingan seseorang yang lebih mampu atau lebih dewasa misalnya 

seorang guru. 

Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) merupakan model 

pembelajaran yang membantu mencari atau menemukan penyelesaian suatu 

masalah dalam bentuk kelompok dengan 3 tahapan, yaitu: (1) thinking (berpikir), 

(2) pairing (berpasangan) dan (3) sharing (berbagi). Lyman (1988: 19) 

menyebutkan bahwa “Think-Pair-Share is multi-mode discussion cycle in which 

students listen to a question or presentation, have time to think individually, talk 

with each other in pairs, and finally share responses with the larger group”.  

Model pembelajaran TPS dipilih karena model pembelajaran ini memberi 

kesempatan pada siswa untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama 

lain. Siswa secara individu membangun kepercayaan diri dalam berpendapat dan 

menyampaikan gagasan dengan pasangannya. Selain itu pembelajaran TPS juga 

melatih kecakapan siswa dalam berkomunikasi dengan pasangan kerjanya dan 

juga dengan kelompok lain. Senada dengan Azlina (2010: 23) yang 

mengungkapkan bahwa: 

the Think-Pair-Share technique also enhances the student’s oral 

communication skill as they have ample time to discuss their ideas with the 



5 
 

 
 

one another and therefore, the response received are often more 

intellectually concise since students have had a chance to reflect on their 

ideas. 

SMP Negeri 1 Ngadirejo merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

kurikulum 2013.  Dalam pembelajaran digunakan pendekatan ilmiah (scientific 

approach). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran 

matematika kelas VIII, kebanyakan siswa mengalami kesulitan ketika diberi 

permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa 

mengalami kebingungan ketika harus mengaplikasikan pengetahuannya kedalam 

masalah-masalah dalam dunia nyata. Kemampuan untuk menelaah, 

mengaplikasikan pengetahuan, dan meyelesaikan soal-soal dalam kehidupan nyata 

berkaitan erat dengan kemampuan literasi matematika. 

Setelah peneliti mengadakan tes kemampuan awal untuk materi kubus dan 

balok peneliti memperoleh hasil yang kurang memuaskan.  Rata- rata siswa 

mampu menjawab 3 dari 5 soal yang diberikan. Sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok, menghitung luas 

permukaan dan menghitung volume kubus dan balok seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1.1a dan 1.1b dibawah ini yang menunjukkan kemampuan siswa 

dalam memahami sifat dan jaring-jaring kubus dan balok. Dari Gambar 1.1a dan 

1.1b terlihat bahwa siswa belum menguasai konsep jaring-jaring kubus dan balok. 
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Gambar 1.2 Jawaban siswa tentang volume dan ukuran kubus 

Pada Gambar 1.2 siswa belum dapat memahami unsur-unsur suatu kubus 

yaitu siswa belum bisa membedakan antara ukuran kubus dengan jumlah sisi 

kubus. Siswa juga masih mengalami kesulitan dalam menentukan volume kubus 

dalam penyelesaian di atas. Sedangkan pada Gambar 1.3 di bawah ini, siswa 

Gambar 1.1a Kubus dan Balok dengan arah pemotongan untuk 

membuat jaring-jaring 

Gambar 1.1b Jawaban siswa dalam membuat jaring-jaring kubus dan balok 
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belum dapat menerapkan konsep luas permukaan dalam menyelesaikan masalah 

yaitu dalam menentukan luas minimal kertas yang dibutuhkan untuk membungkus 

suatu kado berbentuk balok siswa mencari luas sisi balok yang paling minimal 

bukan luas permukaan kado. 

 

Gambar 1.3 Jawaban siswa tentang penerapan luas permukaan balok 

 Oleh karena itu, diterapkan model pembelajaran kooperatif TPS 

berorientasi PISA untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa 

dalam konten shape and space (bangun dan ruang) khususnya pada materi pokok 

kubus dan balok. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Apakah kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai kriteria ketuntasan literasi 

matematika.  

2. Apakah proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai sekurang-kurangnya 

75% dari keseluruhan siswa mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

3. Apakah kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

4. Apakah proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran TPS berorientasi PISA yang mencapai kriteria ketuntasan 

literasi matematika lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori yang 

mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

5. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam proses literasi matematika pada 

pembelajaran yang menggunakan model TPS berorientasi PISA. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai kriteria ketuntasan literasi 

matematika. 
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2. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai sekurang-kurangnya 75% dari 

keseluruhan siswa mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

3. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

4. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA yang mencapai kriteria ketuntasan 

literasi matematika lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori yang 

mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

5. Aktivitas siswa dalam proses literasi matematika pada pembelajaran yang 

menggunakan model TPS berorientasi PISA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Bagi Siswa 

1. Meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa.  

2. Meningkatkan kegiatan belajar, sebagai pemicu motivasi belajar 

sehingga siswa dapat belajar matematika dengan giat. 

3. Menambah pengetahuan dan melatih siswa menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah serupa PISA. 
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1.4.2 Bagi Guru 

1. Sebagai alternatif untuk  memilih  model  pembelajaran  yang  variatif 

yang dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa.  

2. Sebagai umpan balik untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

3. Sebagai masukan untuk memilih model pembelajaran yang efektif 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa 

terutama mengenai soal-soal serupa PISA 

1.4.3 Bagi Sekolah 

1. Memberikan pelayanan pendidikan khususnya dalam pembelajaran 

matematika di sekolah.  

2. Memberikan masukan kepada sekolah terkait mengenai manfaat model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Memperoleh data kemampuan literasi matematika siswa apabila 

diterapkan pembelajaran TPS berorientasi PISA pada materi Bangun Ruang Sisi 

Datar. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar terdapat kesamaan tentang pengertian istilah-istilah yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut. 
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1.5.1 Keefektifan 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 374), efektif berarti dapat 

membawa hasil, berhasil guna. Mengacu dari pengertian tersebut, keefektifan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan penggunaan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA dalam mencapai tujuan. Keefektifan dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. 

1. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai kriteria ketuntasan literasi 

matematika. 

2. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai sekurang-kurangnya 75% dari 

keseluruhan siswa mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

3. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

4. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA yang mencapai kriteria ketuntasan 

literasi matematika.lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori yang 

mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 

1.5.2 Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ini pertama 

kali dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland pada tahun 
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1985. TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan untuk mendiskusikan suatu konsep matematika dengan prosedur 

berpikir, berpasangan (saling membantu) dan berbagi pendapat.  

1.5.3 PISA 

PISA adalah studi tentang program penilaian siswa tingkat internasional 

yang diselenggarakan oleh OECD atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan 

pembangunan. PISA bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa yang duduk di 

akhir tahun pendidikan dasar (siswa berusia 15 tahun) telah menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dapat berpartisipasi sebagai 

warga negara atau anggota masyarakat yang membangun dan bertanggungjawab. 

PISA mentransformasikan prinsip-prinsip literasi matematika menjadi tiga 

komponen yaitu komponen konten, proses dan konteks. 

Pada penelitian ini akan disajikan soal-soal yang serupa dengan PISA 

untuk mengukur kemampuan literasi siswa dengan memperhatikan komponen 

konten, konteks dan proses. Sesuai dengan tujuan PISA yaitu menilai kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah real dengan demikian masalah yang 

disajikan meliputi konten matematika yang berkaitan dengan fenomena sehari-

hari sehingga soal yang disajikan merupakan permasalahan. 

1.5.4 Kemampuan Literasi Matematika 

Kemampuan literasi matematika yang dimaksud di sini kemampuan 

literasi matematika pada PISA yaitu kemampuan siswa dalam merumuskan, 

menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks termasuk 

didalamnya bernalar secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta  
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dan alat matematika dalam menjelaskan serta memprediksi fenomena. 

Kemampuan literasi matematika membantu seseorang untuk mengenal peran 

matematika dalam dunia nyata dan membuat pertimbangan maupun keputusan 

yang dibutuhkan sebagai warga negara. Oleh karena itu kemampuan literasi 

matematika sangatlah penting bagi siswa dalam menghadapi berbagai 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.5 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik yang 

diterapkan pada kurikulum 2013 yang terdiri dari lima unsur yaitu: 1) Observing 

(mengamati), 2) Questioning (menanya), 3) Experimenting (mencoba), 4) 

Associating (menalar), 5) Networking (Membentuk jejaring). 

1.5.6 Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pembelajaran 

ekspositori untuk mengajar di kelas kontrol. 

1.5.7 Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Pada penelitian, peneliti mengadakan tes literasi matematika pada konten 

shape and space (bentuk dan ruang). Kubus dan balok merupakan salah satu 

materi geometri mata pelajaran matematika yang diajarkan di kelas VIII pada 

semester genap. Dalam penelitian ini akan dilakukan tes kemampuan literasi 

matematika pada materi kubus dan balok. 
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1.5.8 Kriteria Ketuntasan Literasi Matematika 

Kriteria ketuntasan literasi matematika adalah batas minimal ketercapaian 

yang harus dikuasai oleh siswa ketika mengerjakan soal-soal literasi matematika. 

Kriteria ketuntasan ini dibuat setelah peneliti mengadakan tes awal kemampuan 

literasi matematika. Nilai minimal kemampuan literasi matematika diperoleh dari 

rata-rata nilai tes awal ditambah dengan simpangan bakunya. Dari hasil tes awal 

diperoleh rata-ratanya adalah 48,21 dan simpangan baku 18,41 sehingga nilai 

minimal yang harus dicapai siswa adalah (48,21 + 18,41) = 66,62 atau dibulatkan 

amenjadi 67. Kriteria ketuntasanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Kriteria ketuntasan individual, yaitu batas minimal nilai yang harus diperoleh 

siswa untuk dapat dikatakan tuntas adalah 67. Nilai di bawah 67 artinya siswa 

belum tuntas.  

b. Kriteria ketuntasan klasikal, yaitu batas minimal banyaknya siswa yang 

mencapai nilai minimal 67 adalah sebesar 75%. Artinya jika banyaknya siswa 

yang mencapai kriteria ketuntasan individual kurang dari 75% maka kriteria 

ketuntasan klasikal tersebut belum tuntas. 

1.5.9 Aktivitas Siswa dalam Proses Literasi Matematika  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa yang berlangsung 

selama proses literasi matematika. Dalam literasi matematika terdapat tiga proses 

yaitu: (1) memformulasikan situasi secara matematika; (2) menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan penalaran matematika; (3) mengiterpretasikan, menggunakan 

dan mengevaluasi hasil matematika.   
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

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

pernyataan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi: BAB 1 berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika penulisan skripsi; BAB 2 berisi tentang landasan teori, 

kerangka berpikir dan hipotesis penelitian; BAB 3 berisi tentang metode 

penentuan objek penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan  metode  analisis 

data; BAB 4 berisi  tentang  hasil  penelitian  dan  pembahasan;  dan BAB 5 berisi 

tentang simpulan dan saran. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian. 
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  BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

1.5.10 Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman, model ini 

memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan 

orang lain. Menurut Azlina (2010: 24), “Think-Pair-Share is a collaborative 

learning technique to increase participation by allowing a group of collaborators 

to interact and share ideas, which can lead to the knowledge building among 

them.” 

Menurut Azlina (2010: 24) tahapan-tahapan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS adalah thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing 

(berbagi). Tahapan pertama yaitu thinking (berpikir). Pada tahap ini guru 

mengajukan suatu pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan materi kemudian 

meminta siswa untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri 

untuk beberapa saat. Tahap selanjutnya adalah pairing (berpasangan), guru 

meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkannya pada tahap berpikir. Interaksi pada tahap ini diharapkan 

dapat berbagi jawaban, jika telah diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide 

dengan pasangannya. Tahap yang terakhir sharing (berbagi), guru meminta 
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kepada setiap pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang hal-hal yang 

telah didiskusikan. 

Kagan dalam Sugiarto (2014: 209) menyebutkan bahwa terdapat lima 

langkah dalam pembelajaran TPS yaitu: (1) mengatur siswa ke dalam pasangan 

secara acak; (2) Guru mengajukan masalah atau topik tertentu kepada siswa; (3) 

Guru memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk memikirkan (think) 

jawaban dari masalah yang diberikan sebelumnya secara individu; (4) Guru 

meminta siswa untuk berdiskusi dengan pasangannya (pair) dan saling berbagi 

hasil pemikiran mereka sebelumnya; (5) Guru memanggil beberapa siswa untuk 

maju dan berbagi (share) hasil diskusi di depan kelas.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan kelompok berpasangan. Menurut Lie (2010: 46), model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan pembelajaran kelompok berpasangan yaitu meningkatkan kemandirian 

siswa, mningkatkan partisipasi siswa untuk menyumbangkan pemikiran karena 

merasa leluasa dalam mengungkapkan pendapatnya, pembentukkan kelompok 

lebih mudah dan lebih cepat, serta melatih kecepatan berpikir siswa. Sedangkan 

kekurangan dari kelompok berpasangan adalah tidak selamanya mudah bagi siswa 

untuk mengatur cara berpikir sistematik, ide yang muncul saat diskusi lebih 

sedikit, jika terdapat perselisihan pendapat dalam pasangan, dan tidak ada siswa 

yang bertindak sebagai penengah. 

Kelebihan tersebut dapat terjadi apabila terdapat tanggung jawab 

individual anggota kelompok, artinya keberhasilan kelompok ditentukan oleh 



18 
 

 
 

hasil belajar individual semua anggota kelompok. Selain itu, diperlukan adanya 

pengakuan kepada kelompok sehingga anggota kelompok memahami bahwa kerja 

sama untuk saling membantu teman dalam satu kelompok sangat penting. 

Kelemahan yang ada dapat diminimalisir dengan peran guru yang senantiasa 

memotivasi siswa yang lemah agar dapat berperan aktif, meningkatkan tanggung 

jawab siswa untuk belajar bersama, dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. 

1.5.11 Teori-Teori Belajar Pendukung 

2.1.2.1 Teori Jean Piaget 

Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema 

(schemas), yaitu kumpulan dari skema-skema (Suherman, 2003: 36). Berdasarkan 

hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan 

kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis (menurut usia 

kalender) yaitu tahap sensori motor, tahap pra operasi, tahap operasi konkrit dan 

tahap formal.  

Tahap sensori motor dimulai dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun, pada 

tahap ini pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan anggota tubuh) 

dan sensori (koordinasi alat indera). Tahap kedua adalah tahap pra operasi. Tahap 

pra operasi merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit 

yang dimulai dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. Pada 

tahap ini anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran 

logis, sehingga jika ia melihat obyek-obyek yang kelihatannya berbeda, maka ia 

mengatakannya berbeda pula. 
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Tahap selanjutnya adalah tahap operasi konkrit. Tahap operasi konkrit 

dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun, 

umumnya anak- anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan 

bantuan benda benda konkrit. Tahap terakhir dari perkembangan kognitif secara 

kualitas adalah tahap operasi formal. Tahap ini dimulai sekitar umur 11 tahun dan 

seterusnya. Pada tahap ini, anak sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal yang abstrak. 

Berdasarkan uraian perkembangan kognitif Piaget di atas, usia siswa SMP 

berada pada tahap operasil formal dimana anak sudah bisa diajak untuk belajar 

matematika dengan pemikiran abstrak dan menggunakan simbol. Hal penting 

lainnya adalah anak sudah bisa diajarkan untuk belajar memecahkan masalah 

dengan suatu eksperimen atau penyelidikan terhadap masalah tersebut.  

Selain itu, menurut Piaget dalam Rifa‟i (2011: 207) mengemukakan tiga 

prinsip utama dalam pembelajaran antara lain belajar aktif, belajar lewat interaksi 

sosial dan belajar lewat pengalaman sendiri. Proses pembelajaran merupakan 

proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar sehingga 

untuk membantu perkembangan kognitif anak perlu diciptakan suatu kondisi 

belajar yang memungkinkan anak dapat belajar sendiri misalnya melakukan 

percobaan, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan dan menjawab 

sendiri, membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya.  

Dalam belajar perlu juga diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi di antara subjek belajar. Dengan interaksi sosial, 

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak padangan, artinya 
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khasanah kognitif anak akan diperkaya dengan macam-macam sudut pandangan 

dan alternatif tindakan. Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila 

didasarkan pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan demikian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori 

Piaget yaitu belajar aktif dengan berinteraksi sosial melalui kegiatan bekerjasama 

dalam kelompok dan belajar lewat pengalaman sendiri.  

2.1.2.2 Teori Bruner 

Jerome Bruner dalam teorinya mengatakan bahwa belajar matematika 

akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 

struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping 

hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur (Suherman, 

2003: 43). Bruner mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak melewati 3 

tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik dan simbolik. Pada tahap enaktif anak belajar 

untuk memahami lingkungannya.  

Tahap kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ini informasi dibawa anak 

melalui imageri. Anak menjadi tahanan atas dunia perseptualnya. Anak 

dipengaruhi oleh cahaya yang tajam, gangguan suara, dan gerakan. Karakteristik 

tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya 

anak mengembangkan memori visual. Tahap ketiga adalah tahap simbolik. Pada 

tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman perseptual 

sudah berkembang sehingga memberikan peluang anak untuk menyusun 

gagasannya secara padat, misalnya menggunakan gambar yang saling 

berhubungan ataupun menggunakan bentuk-bentuk rumus tertentu. Oleh 
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karenanya, bahasa, logika, dan matematika memegang peranan penting pada tahap 

ini.   

2.1.2.3 Teori Vygotsky 

Teori Konstruktivisme Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan 

lingkungan dalam pembelajaran yang meliputi orang-orang, kebudayaan, juga 

termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Vygotsky menekankan pada 

pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan 

pengetahuan yang menurut beliau, bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu 

tersebut dengan orang lain merupakan faktor penting yang dapat memicu 

perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar 

akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif 

dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung, dalam 

bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. 

Dalam penelitian ini teori konstruktivisme Vygotsky berkaitan erat dengan 

pembelajaran TPS berorientasi PISA dimana siswa saling berdiskusi untuk 

mengkonstruk jawaban dengan pasangannya. Setelah itu, siswa saling berbagi 

hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi kelas untuk melihat adanya kesamaan 

atau perbedaan pendapat diantara masing-masing kelompok yang selanjutnya 

akan mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang sedang dihadapi. 

1.5.12 Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 
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pelajaran secara optimal. Roy Killen menamakan model ekspositori ini dengan 

istilah model pembelajaran langsung (dirrect intruction), karena dalam model ini 

materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk 

menemukan materi itu. Model pembelajaran ekspositori sama seperti 

pembelajaran dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada 

guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran).  

Model pengajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat 

pada guru. Guru aktif memberikan penjelasan atau informasi terperinci tentang 

bahan pengajaran. Tujuan utama pengajaran ekspositori adalah memindahkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Hal yang esensial pada 

bahan pengajaran harus dijelaskan kepada siswa.  

Menurut Suyitno (2011: 44) model pembelajaran ekspositori adalah model 

pembelajaran yang cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di 

dalam kelas dilakukan dengan sintaks sebagai berikut: (1) dimulai dengan guru 

membuka pelajaran di awal kegiatan; (2) guru menjelaskan materi dan 

memberikan contoh soal disertai tanya-jawab saat menjelaskannya; (3) siswa tidak 

hanya mendengar tapi juga mencatat; (4) guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan guru dapat mengulangi penjelasannya; (5) guru meminta siswa 

menyelesaikan soal latihan dan siswa dapat bertanya kalau belum mengerti cara 

menyelesaikannya; (6) guru berkeliling memeriksa siswa bekerja dan bisa 

membantu siswa secara individual atau secara klasikal; (7) guru meminta  

beberapa siswa untuk mengerjakannya di papan tulis; (8) di akhir pelajaran, 
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peserta dengan dipandu guru membuat kesimpulan tentang materi yang diajarkan 

saat itu.  

Beberapa karakteristik model ekspositori, diantaranya: 1) dilakukan 

dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara 

lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini; 2) materi pelajaran yang 

disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, 

konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehinga tidak menuntut siswa untuk 

bertutur ulang; 3) tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran 

itu sendiri artinya setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat 

memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi 

yang sudah diuraikan. (Sanjaya, 2006: 179) 

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang 

banyak dan sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini disebabkan 

strategi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dengan strategi 

pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi 

pembelajaran, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan; strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat 

efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara 

itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas; melalui strategi pembelajaran 

ekspositori selain siswa dapat mendengar melalui penuturan (kuliah) tentang suatu 

materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi (melalui 

pelaksanaan demonstrasi); keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa 

digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. 
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Di samping memiliki keunggulan, strategi ekspositori juga memiliki 

kelemahan, di antaranya strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan 

terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik 

sehingga untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu perlu digunakan 

strategi lain. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu 

baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta 

perbedaan gaya belajar. Karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, 

maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan 

sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Oleh karena 

gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah (one-way 

communication), maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan 

materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu 

arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa 

yang diberikan guru. 

1.5.13 Kemampuan Literasi Matematika 

Kemampuan literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang 

dinilai dalam studi PISA. Kemampuan literasi matematika berdasarkan draft 

assessment framework PISA 2012 didefinisikan sebagai: 

mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, 

and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning 

mathematically and using mathematical concepts, procedures, facts, and 

tools to describe, explain, and predict phenomena. It assists individuals to 

recognise the role that mathematics plays in the world and to make the 

well-founded judgments and decisions needed by constructive, engaged 

and reflective citizens. 
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Berdasarkan definisi tersebut, literasi matematika diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran 

secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk 

menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian. Literasi 

matematika membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menggunakannya untuk 

membuat keputusan-keputusan yang tepat sebagai warga negara yang 

membangun, peduli dan berpikir (Wardhani & Rugmiati, 2011: 11). 

Seseorang dikatakan memiliki tingkat literasi matematika baik apabila ia 

mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan 

keterampilan matematikanya secara efektif, serta mampu memecahkan dan 

menginterpretasikan penyelesaian matematika dengan demikian, pengetahuan dan 

pemahaman tentang literasi matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari siswa. PISA menyajikan teknik penilaian literasi matematika yang didasarkan 

pada konten, konteks dan proses. PISA menilai level dan tipe matematika yang 

sesuai dengan anak usia 15 tahun dalam mengikuti alur (trajectory) untuk menjadi 

warga yang konstruktif, reflektif dan dapat memberikan keputusan dan pendapat 

yang baik (OECD, 2010). 

Literasi matematika yang dimiliki siswa dilihat bagaimana cara siswa 

dalam menggunakan kemampuan dan keahlian matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan. Permasalahan mungkin terjadi di berbagai macam situasi atau 

konteks yang berhubungan dengan tiap individu. Mathematical competencies 
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harus diaktifkan untuk menyambungkan ke realita kehidupan nyata dimana 

permasalahan muncul dengan matematika dan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Setiap proses literasi matematika memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa 

diketahui seperti dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Proses literasi dan aktivitas siswa 

Proses literasi Aktivitas 

Memformulasikan 

situasi secara 

matematika 

 Mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam 

permasalahan yang terdapat pada situasi konteks nyata 

serta mengidentifikasi variabel yang penting 

 Memahami struktur matematika dalam permasalahan 

atau situasi 

 Menyederhanakan situasi atau masalah untuk 

menjadikannya mudah diterima dengan analisis 

matematika 

 Mengidentifikasi hambatan dan asumsi dibalik model 

matematika dan menyederhanakannya 

 Merepresentasikan situasi secara matematika dengan 

menggunakan variabel, simbol diagram dan model 

dasar yang sesuai 

 Merepresentasikan permasalahan dengan cara yang 

berbeda 

 Memahami dan menjelaskan hubungan antara bahasa, 

simbol dan konteks sehingga dapat disajikan secara 

matematika 

 Mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika 

atau model matematika 

 Memahami aspek-aspek permasalahan yang 

berhubungan dengan masalah yang telah diketahui, 

konsep matematika, fakta atau prosedur 

 Menggunakan teknologi untuk menggambarkan 

hubungan matematika sebagai bagian dari masalah 

konteks. 

Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran 

matematika 

 Merancang dan mengimplementasikan strategi untuk 

menemukan solusi matematika 

 Menggunakan alat dan teknologi matematika untuk 

membatu mendapatkan solusi yang tepat 

 Menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur  
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 matematika ketika mencari solusi 

 Memanipulasi bilangan, grafik, data statistik, bentuk 

aljabar, informasi, persamaan, dan bentuk geometri. 

 Membuat diagram matematika, grafik, dan 

mengkonstruksi serta mengekstraksi informasi 

matematika. 

 Menggunakan dan menggantika berbagai macam 

situasi dalam proses menemukan solusi 

 Membuat generalisasi berdasarkan pada prosedur dan 

hasil matematika untuk mencari solusi 

 Merefleksikan pendapat matematika dan menjelaskan 

serta memberikan penguatan hasil matematika 

Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika. 

 Menginterpretasikan kembali hasil matematika ke 

dalam masalah nyata. 

 Mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari 

solusi matematika ke dalam masalah nyata 

 Memahami bagaimana realita memberikan dampak 

terhadap hasil dan perhitungan dari prosedur atau 

model matematika dan bagaimana penerapan dari 

solusi yang didapatkan apakah sesuai dengan konteks 

perrmasalahan 

 Menjelaskan mengapa hasil matematika dapat atau 

tidak dapat sesuai dengan permasalahan konteks yang 

diberikan 

 Memahami perluasan dan batasan dari konsep dan 

solusi matematika 

 Mengkritik dan mengidentifikasi batasan dari model 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

(OECD: 2010) 

 Dalam penelitian ini diamati beberapa aktivitas siswa dalam proses literasi 

matematika yaitu pada proses memformulasikan situasi secara matematika, 

peneliti mengamati aktivitas siswa seperti mengidentifikasi aspek-aspek 

matematika dalam permasalahan yang terdapat pada situasi konteks nyata serta 

mengidentifikasi variabel yang penting, mengubah permasalahan menjadi bahasa 

matematika atau model matematika, dan memahami aspek-aspek permasalahan 

yang berhubungan dengan masalah yang telah diketahui, konsep matematika, 

fakta atau prosedur. 
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Proses berikutnya adalah menerapkan konsep, fakta, prosedur dan 

penalaran matematika, dalam proses ini peneliti mengamati aktivitas siswa seperti 

merancang dan mengimplementasikan strategi untuk menemukan solusi 

matematika, menggunakan alat dan teknologi matematika untuk membatu 

mendapatkan solusi yang tepat, serta menerapkan fakta, aturan, algoritma dan 

struktur matematika ketika mencari solusi. Selanjutnya proses mengiterpretasikan, 

menggunakan dan mengevaluasi hasil matematika. Pada proses ini peneliti 

mengamati aktivitas siswa seperti menginterpretasikan kembali hasil matematika 

ke dalam masalah nyata, mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari solusi 

matematika ke dalam masalah nyata, memahami bagaimana realita memberikan 

dampak terhadap hasil dan perhitungan dari prosedur atau model matematika dan 

bagaimana penerapan dari solusi yang didapatkan apakah sesuai dengan konteks 

perrmasalahan. 

1.5.14 PISA 

PISA menurut OECD (2010) adalah studi tentang program penilaian siswa 

tingkat internasional yang diselenggarakan oleh OECD atau organisasi untuk 

kerjasama ekonomi dan pembangunan. PISA bertujuan untuk menilai sejauh mana 

siswa yang duduk di akhir tahun pendidikan dasar (siswa berusia 15 tahun) telah 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dapat berpartisipasi 

sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang membangun dan 

bertanggungjawab. 

Salah satu tujuan dari PISA adalah untuk menilai pengetahuan matematika 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa 
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digunakan istilah literasi matematika karena dalam PISA matematika tidak hanya 

dipandang sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, akan tetapi bagaimana siswa 

dapat mengaplikasikan suatu pengetahuan dalam masalah dunia nyata (real world) 

atau kehidupan sehari-hari sehingga pengetahuan tersebut dapat dirasa lebih 

kebermanfaatan secara langsung oleh siswa. 

2.1.5.1 Kemampuan Matematis dalam PISA 

Kemampuan matematis yang digunakan dalam penilaian proses 

matematika dalam draft assessment framework PISA 2012 adalah sebagai berikut. 

1. Komunikasi (communication). Literasi Matematika melibatkan kemampuan 

mengkomunikasikan masalah. Siswa merasakan adanya beberapa tantangan 

dan dirangsang untuk mengenali dan memahami masalah., membaca, 

mengkode dan menginterpretasikan pernyataan, pertanyaan, tugas atau benda 

yang memungkinkan siswa untuk membentuk mental dari model situasi yang 

merupakan  langkah penting dalam memahami, menjelaskan, dan 

merumuskan masalah. Selama proses penyelesaian masalah, perlu diringkas 

dan disajikan. Kemudian setelah solusi ditemukan, maka pemecah masalah 

perlu untuk mempresentasikan solusi yang didapatkan, dan melakukan 

justifikasi terhadap solusinya. Kemampuan komunikasi diperlukan untuk bisa 

menyajikan hasil penyelesaian masalah. 

2. Matematisasi (mathematizing). Literasi matematika juga melibatkan 

kemampuan untuk mengubah (transform) permasalahan dari dunia nyata ke 

bentuk matematika atau justru sebaliknya yaitu menafsirkan suatu hasil atau 
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model matematika ke dalam permasalahan aslinya. Kata „mathematising‟ 

digunakan untuk menggambarkan kegiatan tersebut.  

3. Representasi (representation). Literasi matematika melibatkan kemampuan 

untuk menyajikan kembali (representasi) suatu permasalahan atau suatu obyek 

matematika melalui hal-hal seperti: memilih, menafsirkan, menerjemahkan, 

dan mempergunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, 

maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga lebih jelas.  

4. Penalaran dan argumen (reasoning and argument). Kemampuan ini 

melibatkan kemampuan siswa untuk bernalar secara logis untuk 

mengekspolari dan menghubungkan masalah sehingga mereka membuat 

kesimpulan mereka sendiri, memberikan pembenaran terhadap solusi mereka. 

5. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (devising strategies for 

solving problems). Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan 

strategi untuk memecahkan masalah. Beberapa masalah mungkin sederhana 

dan strategi pemecahannya terlihat jelas, namun ada juga masalah yang perlu 

strategi pemecahan cukup rumit. 

6. Menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, serta operasi (using 

symbolic, formal, and technical language, and operations). Literasi 

matematika melibatkan kemampuan menggunaan bahasa simbol, bahasa 

formal dan bahasa teknis. Hal ini melibatkan kemampuan siswa untuk 

memahami, menginterpretasikan, memanipulasi, dan menggunakan simbol-

simbol matematika dalam pemecahan masalah. 
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7. Menggunakan alat-alat matematika (using mathematical tools). Literasi 

matematika melibatkan kemampuan menggunakan alat-alat matematika, 

misalnya melakukan pengukuran, operasi dan sebagainya. Hal ini melibatkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat matematika seperti alat ukur, 

kalkulator, komputer, dan lain sebagainya. 

2.1.5.2 Framework PISA 

Framework PISA Matematika berdasarkan tiga dimensi: (i) isi atau konten 

matematika; (ii) proses yang perlu dilakukan siswa ketika mengamati suatu gejala, 

menghubungkan gejala itu dengan matematika, kemudian memecahkan masalah 

yang diamatinya itu; dan (iii) situasi dan konteks.  

2.1.5.2.1 Konten PISA 

Komponen konten dalam studi PISA dimaknai sebagai isi atau materi atau 

subjek matematika yang dipelajari di sekolah. Materi yang diujikan dalam 

komponen konten berdasarkan PISA 2012 Draft Mathematics Framework 

meliputi perubahan dan keterkaitan change and relationship), ruang dan bentuk 

(space and shape), kuantitas (quantity), dan ketidakpastian data (uncertainty and 

data). Pemilihan materi ini berbeda dengan yang termuat dalam kurikulum 

sekolah. Tabel 2.2 menunjukkan persentase skor untuk setiap materi yang diujikan 

dalam komponen konten. 

Tabel 2.2 Proporsi Skor Sub-sub Komponen Konten yang Diuji dalam Studi PISA 

Komponen Materi yang diuji Skor (%) 

Konten 

Perubahan dan keterkaitan 25 

Ruang dan bentuk 25 

Kuantitas 25 

Ketidakpastian dan data 25 

(Wardhani & Rugmiati, 2011: 16) 
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OECD (2010) juga menyebutkan bahwa konten matematika dalam PISA 

diusulkan berdasarkan fenomena matematika yang mendasari dari beberapa 

masalah dan yang telah memotivasi dalam pengembangan konsep matematika dan 

prosedur tertentu. Adapun konten matematika dalam PISA dibagi menjadi empat 

konten (OECD, 2010; Hayat dan Yusuf, 2010), yaitu change and relationships 

(perubahan dan hubungan), space and shape (ruang dan bentuk), quantity 

(bilangan), dan uncertainty and data (probabilitas/ketidakpastian dan data). 

Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar. 

Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang 

bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian. Hubungan ini 

juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, bentuk geometris, dan 

tabel. Oleh karena setiap representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya 

masing-masing, proses penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan 

menentukan sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan. 

Ruang dan bentuk berkaitan dengan pelajaran geometri. Soal tentang 

ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa mengenali bentuk, mencari 

persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk, serta 

mengenali ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut.  

Bilangan berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara 

lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung 

dan mengukur benda tertentu. Termasuk dalam konten bilangan ini adalah 

kemampuan bernalar secara kuantitatif, merepresentasikan sesuatu dalam angka, 
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memahami langkah-langkah matematika, berhitung di luar kepala, dan melakukan 

penaksiran. Probabilitas atau ketidakpastian dan data berhubungan dengan 

statistik dan peluang yang sering digunakan dalam masyarakat informasi. 

Penyajian dan interpretasi data adalah konsep kunci dalam konten ini. 

Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada konten shape and space (bentuk 

dan ruang) khususnya materi kubus dan balok. Pada pembelajaran akan disajikan 

soal-soal materi kubus dan balok yang berorientasi pada PISA sehingga 

diharapkan siswa dapat mengenali soal-soal serupa PISA dan dapat 

mengerjakannya dengan baik serta dapat meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa. 

2.1.5.2.2 Proses dalam PISA 

Komponen proses dalam studi PISA dimaknai sebagai hal-hal atau 

langkah-langkah seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

situasi atau konteks tertentu dengan menggunakan matematika sebagai alat 

sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Kemampuan proses didefinisikan 

sebagai kemampuan seseorang dalam merumuskan (formulate), menggunakan 

(employ) dan menafsirkan (interpret) matematika untuk memecahkan masalah. 

Persentase skor untuk masing-masing kemampuan yang diujikan dalam 

komponen proses disajikan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Persentase skor Kemampuan yang diujikan dalam komponen proses 

Komponen Kemampuan yang diujikan Skor (%) 

Proses 

Mampu merumuskan masalah secara matematis 25 

Mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur 

dan penalaran dalam matematika. 
50 

Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi 

hasil dari suatu proses matematika. 
25 

(Wardhani & Rugmiati, 2011: 16) 
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2.1.5.2.3 Konteks dalam PISA 

Komponen konteks dalam studi PISA dimaknai sebagai situasi yang 

tergambar dalam suatu permasalahan. Ada empat konteks yang menjadi fokus, 

yaitu: konteks pribadi (personal), konteks pekerjaan (occupational), konteks 

sosial (social) dan konteks ilmu pengetahuan (scientific) (Wardhani & Rugmiati, 

2011: 18). Tabel 2.4 menunjukkan persentase skor untuk tiap-tiap konteks 

tersebut.  

Tabel 2.4 Proporsi Skor Sub-sub Komponen Konteks yang Diuji dalam Studi 

PISA 

Komponen Penamaan Konteks Skor (%) 

Konteks 

Pribadi 25 

Pekerjaan 25 

Sosial 25 

Ilmu Pengetahuan 25 

(Wardhani & Rugmiati, 2011: 18) 

Konteks pribadi berhubungan langsung dengan kegiatan pribadi siswa 

dalam kehidupan sehari-hari, baik kegiatan diri sendiri, kegiatan dengan keluarga, 

maupun kegiatan dengan teman sebayanya. Jenis konteks pribadi tidak terbatas 

pada persiapan makanan, belanja, bermain, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, 

olahraga, traveling, jadwal pribadi, dan keuangan pribadi. Matematika diharapkan 

dapat berperan dan menginterpretasikan permasalahan dan kemudian 

memecahkannya.  

Konteks pekerjaan berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah dan atau 

tempat lingkungan siswa bekerja. Konteks pekerjaan tidak terbatas pada hal-hal 

seperti mengukur, biaya dan pemesanan bahan bangunan, menghitung gaji, 

pengendalian mutu, penjadwalan, arsitektur, dan pekerjaan yang berhubungan 
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dengan pengambilan keputusan. Konteks pekerjaan berhubungan dengan setiap 

tingkat tenaga kerja, dari tingkatan terendah sampai tingkatan yang tertinggi yang 

dikenal oleh siswa. Matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, 

melakukan klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah tersebut.  

Konteks umum berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika 

dalam kehidupan bermasyarakat baik lokal, nasional, maupun global dalam 

kehidupan sehari-hari. Konteks umum dapat berupa masalah sistem voting, 

angkutan umum, pemerintah, kebijakan publik, demografi, iklan, statistik 

nasional, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Siswa diharapkan dapat 

menyumbangkan pemahaman mereka tentang pengetahuan dan konsep 

matematikanya untuk mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Kegiatan keilmuan yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan ilmiah 

yang lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam 

melakukan pemecahan matematika. Konteks keilmuan juga berkaitan dengan 

penerapan matematika di alam, isu-isu dan topik-topik yang berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti cuaca atau iklim, ekologi, kedokteran, 

ilmu ruang, genetika, pengukuran, dan dunia matematika itu sendiri. 

2.1.5.3 Level Kemampuan Matematika dalam PISA 

Kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi enam level 

(tingkatan) dengan level enam sebagai tingkat pencapaian yang paling tinggi dan 

level satu yang paling rendah.  Setiap level tersebut menunjukkan tingkat 

kompetensi matematika yang dicapai siswa.  Dalam penelitian ini hanya akan 
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membahas soal serupa PISA level 2, 3 dan 4. Secara lebih rinci level-level yang 

dimaksud disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Enam Level Kemampuan Matematika dalam PISA 

Level Aktivitas yang dilakukan siswa 

6 Siswa dapat melakukan konseptualisasi, generalisasi dan 

menggunakan informasi berdasarkan pada investegasi 

dan modeling pada situasi permasalahan yang kompleks. 

Siswa dapat menghubungkan sumber informasi berbeda dengan 

fleksibel dan menerjemahkannya. 

Siswa mampu berpikir dan bernalar secara matematika. 

Siswa dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam 

disertai dengan penguasaan teknis operasi matematika, 

mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam menghadapi 

situasi yang baru. 

Siswa dapat merumuskan dan mengkomunikasikan dengan tepat 

tindakannya dan merefleksikan dengan mempertimbangkan 

temuannya, interpretasinya, pendapatnya, dan ketepatan pada 

situasi yang nyata. 

5 

  

Siswa dapat mengembangkan dan bekerja dengan model pada 

situasi yang komplek, mengidentifikasi kendala dan menjelaskan 

dengan tepat dugaan-dugaan.  

Siswa memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi 

penyelesaian masalah yang sesuai ketika berhadapan dengan 

situasi yang rumit yang berhubungan dengan model tersebut. 

Siswa bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran 

yang luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan 

ketrampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi. 

Siswa dapat melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan 

dan mengkomunikasikan interpretasi dan penelarannya. 

4 

  

Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model yang tersirat 

dalam situasi yang konkret tetapi komplek yang terdapat 

hambatan-hambatan atau membuat asumsi-asumsi. 

Siswa dapat memilih dan mengabungkan representasi yang 

berbeda termasuk menyimbolkannya dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. 

Siswadapat menggunakan perkembangan ketrampilan yang baik 

dan mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel sesuai 

dengan konteks. 

Siswa dapat membangun dan mengkomunikasikan penjelasan dan 

pendapatnya berdasarkan pada interpretasi, hasil dan tindakan. 

3 

  

Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan keputusan secara berurutan. 

Siswa dapat memilih dan menerapkan strategi memecahkan 
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masalah yang sederhana. 

Siswa dapat menginterpretasikan dan menggunakan representasi 

berdasarkan pada sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya secara langsung dari yang didapat. 

Siswa dapat mengembangkan komunikasi sederhana melalui 

hasil, interpretasi dan penalaran mereka. 

2 

  

Siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan penarikan kesimpulan secara langsung. 

Siswa dapat memilah informasi yang relevan dari sumber tunggal 

dan menggunakan penarikan kesimpulan yang tunggal. 

Siswa dapat menerapkan algoritma dasar, memformulasikan, 

menggunakan, melaksanakan prosedur atau ketentuan-ketentuan 

yang dasar. 

Siswa dapat memberikan alasan secara langsung dan melakukan 

penafsiran secara harfiah dari hasil. 

1 

  

Siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteknya umum dimana 

informasi yang relevan telah tersedia dan pertanyaan telah 

diberikan dengan jelas. 

Siswa dapat mengidentifikasikan informasi dan menyelesaikan 

prosedur rutin menurut instruksi langsung pada situasi yang 

eksplisit. 

Siswa dapat melakukan tindakan secara mudah sesuai dengan 

stimulus yang diberikan 

 

1.5.15 Kurikulum 2013 

Kurikulum menurut Undang‐undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 

(19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.  

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik 

dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian 

tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang 
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didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum 2013 dikembangkan 

berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk 

mengarahkan siswa menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang 

beriman dan bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis, 

bertanggung jawab. 

Isi atau konten kurikulum 2013 yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) 

mata pelajaran. KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi 

dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang 

harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang siswa untuk setiap 

kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran 

siswa aktif. 

KD merupakan kompetensi yang dipelajari siswa untuk suatu tema untuk 

SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK/MAK. KI dan KD di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap 

sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual 

(kemampuan kognitif tinggi). KI menjadi unsur organisatoris (organizing 

elements) KD yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi dalam KI.  
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KD yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). Silabus dikembangkan 

sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu mata 

pelajaran (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/ MAK). Dalam silabus tercantum seluruh 

KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas 

tersebut. 

Dalam Kurikulum 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), KI, KD 

memiliki domain sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran dengan Kurikulum 2013 diharapkan agar 

didasarkan pada pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa untuk eksis 

mengarungi kehidupan pada abad 21. Ciri-ciri abad 21 antara lain: (1) informasi 

tersedia di mana saja dan kapan saja, (2) komputasi lebih cepat menggunakan 

mesin, (3) otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin, (4) komunikasi darimana 

saja dan ke mana saja (Kemendikbud, 2013). 

Pembelajaran dengan ciri-ciri tersebut adalah pembelajaran yang tidak 

cukup hanya mengakomodasi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, namun 

juga mengakomodasi proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. 

Pembelajaran dengan ciri-ciri tersebut, tidak lain adalah pembelajaran yang 

menerapkan metode ilmiah. Pendekatan pembelajaran yang menerapkan tahapan 

metode ilmiah dinyatakan sebagai pendekatan saintifik atau pendekatan saintifik 

(scientific approach). 
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Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau 

mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan 

pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu 

metode ilmiah. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah ini memerlukan 

langkah-langkah pokok yaitu observing (mengamati), questioning (menanya), 

associating (menalar), experimenting (mencoba), networking (membentuk 

jejaring) (Kemdikbud, 2013). Dengan menggunakan pendekatan ini siswa dapat 

belajar secara mandiri dalam artian tidak terpaku pada guru yang mengajar di 

depan kelas sehingga siswa ikut aktif dalam pembelajaran.  

Dalam kurikulum 2013, ada tiga hal penting yang menjadi ruang lingkup 

penilaian atau ranah kompetensi yang ingin dicapai yaitu ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Untuk memperoleh nilai dari kompetensi sikap, 

guru dapat melakukan beberapa teknik penilaian diantaranya: guru melakukan 

observasi terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung; siswa melakukan 

penilaian secara individu (penilaian diri); siswa menilai teman sebayanya 

(penilaian antarsiswa) dan juga dapat melakukan penilaian melalui jurnal.  

Pada kompetensi pengetahuan, guru dapat mengadakan tes untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dicapai oleh siswa. Tes yang dapat 

dilakukan antara lain tes tulis (biasanya tes bentuk objektif atau tes uraian); tes 

lisan melalui wawancara dan juga dapat memberikan tugas atau PR kepada siswa. 

Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, guru dapat memperoleh nilai 

keterampilan siswa melalui kegiatan tes praktek/ kinerja, pemberian tugas proyek 

dan juga melalui portofolio.  
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1.5.16 Pembelajaran TPS Berorientasi PISA dengan Pendekatan Saintifik 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran TPS, PISA dan pendekatan 

saintifik di atas, dalam penelitian ini langkah-langkah eksperimentasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS berorientasi PISA dengan pendekatan saintifik 

ditunjukkan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Langkah-langkah Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TPS Berorintasi PISA dengan Pendekatan Saintifik 

Langkah 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Pendahuluan Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Guru menyiapkan kondisi fisik 

dan psikis kelas. 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa. 

Guru melakukan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

mengecek kemampuan siswa 

tentang konsep materi 

sebelumnya. 

Siswa menjawab salam. 

 

Siswa menyiapkan buku dan 

alat tulis yang dibutuhkan. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

Siswa menjawab dan 

bertanya apabila ada materi 

yang masih sulit. 

 

 

Inti  

 

 

 

1. Fase Pengajuan Masalah 

Serupa PISA 

Guru menyampaikan inti materi 

dan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Guru mengajukan suatu masalah 

yang dikaitkan dengan materi 

yang berorientasi pada PISA 

dengan membagikan LKPD. 

2. Fase Berpikir (Think) 

Guru memberikan waktu 

beberapa menit kepada siswa 

untuk berpikir (think) secara 

individu mengenai penyelesaian 

masalah yang disajikan dalam 

LKPD. 

 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 

Siswa mengamati 

permasalahan serupa PISA 

yang disajikan oleh guru. 

 

 

Siswa mencoba memikirkan 

penyelesaian permasalahan 

PISA secara individu. 

 3. Fase Berpasangan (Pair)  
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1.5.17 Tinjauan Materi 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi Bangun Ruang Sisi 

Datar kelas VIII SMP semester genap. Kompetensi Dasar (KD) untuk materi 

Guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok sesuai 

dengan teman duduk dalam satu 

meja dengan membawa hasil 

penyelesaian LKPD (pair). 

Apabila jumlah siswa ganjil, 

berarti terdapat satu pasangan 

yang memilki tiga anggota.  

Guru membimbing siswa dalam 

pembelajaran di kelas. 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi masukan 

(share), dan bertukar informasi 

dengan pasangannya. Masing-

masing siswa berbagi hasil 

pemikiran/ jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya untuk 

menemukan jawaban terbaik. 

Siswa menganalisis berbagai 

jawaban yang mereka peroleh 

sebelumnnya untuk 

menentukan jawaban yang 

paling tepat. 

 4. Fase  Berbagi (Share) 

Guru memimpin pleno kecil 

diskusi, tiap kelompok 

memaparkan hasil diskusinya 

(fase Share). 

Guru mengarahkan pembicaraan 

pada pokok permasalahan dan 

menambah materi yang belum 

diungkap oleh siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

5. Fase Evaluasi/ Kuis 

Guru memberikan soal kuis 

kepada siswa. 

 

 

Siswa mempresentasikan/ 

mengkomunikasikan hasil 

diskusi kepada pasangan lain 

dalam kelas. Siswa yang satu 

memaparkan hasil diskusi dan 

pasangan lainnya dapat 

memberikan pendapat atau 

jawaban lain dari permasalahan 

PISA yang sedang dibahas. 

 

Siswa mengerjakan soal kuis 

yang diberikan oleh guru secara 

individu 

Penutup Siswa bersama-sama dengan 

guru membuat kesimpulan 

mengenai pelajaran yang telah 

disampaikan. 

Guru memberikan tugas kepada 

siswa dan meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang akan 

didiskusikan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

Siswa menarik kesimpulan 

dengan arahan guru. 

 

Siswa mencatat tugas yang 

diberikan. 

 

 

 

Siswa menjawab salam. 
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Bangun Ruang Sisi Datar adalah KD 3.9 menentukan luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai 

bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus dan balok dengan menggunakan 

soal-soal pemecahan masalah yang berorientasi PISA sehingga diharapkan siswa 

mampu menerapkan konsep dan fakta yang mereka peroleh dalam menyelesaikan 

masalah-masalah kontekstual. 

2.1.8.1   Kubus 

2.1.8.1.1 Definisi Kubus 

 Kubus adalah suatu bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam buah 

sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kubus merupakan bangun ruang yang 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat kubus adalah memiliki 6 

buah sisi berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 

titik sudut yang sama besar (siku-siku), mempunyai 12 diagonal bidang yang 

sama panjang, dan mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. 

2.1.8.1.2 Luas Permukaan dan Volume Kubus 

 

 Jika ABCD.EFGH adalah kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus s, 

maka luas permukaan kubus L dan volume kubus V dapat ditulis sebagai berikut. 

G H 

Gambar 2.1 Bangun Kubus 

A 

F E 

D C 

B 

s 
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2.1.8.2   Balok 

2.1.8.2.1 Definisi Balok 

 Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, 

dimana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang 

yang lain dan persegi panjang yang sehadap kongruen. Sifat-sifat balok yaitu 

memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama, memiliki 

12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama panjang dan sejajar, 

memiliki 8 titik sudut yang sama besar ( siku-siku), mempunyai 12 diagonal 

bidang, mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. 

2.1.8.2.2 Luas Permukaan  dan Volume Balok 

 

𝑳 = 𝟔 × 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒊 𝒌𝒖𝒃𝒖𝒔 

 𝑳 = 𝟔 × 𝒔 × 𝒔  

𝑳 = 𝟔 × 𝒔𝟐 

 𝑽 = 𝒔 × 𝒔 × 𝒔  

𝑽 = 𝒔𝟑 

Gambar 2.2 Bangun Balok 

A 

G H 

F E 

D C 

B 

t 

l 

p 
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Jika ABCD.EFGH adalah balok dengan ukuran panjang p, lebar l dan tinggi t, 

maka luas permukaan balok L dan volume balok V dapat ditulis sebagai berikut. 

 

2.1.8.3  Soal Literasi Matematika Berorientasi PISA 

 Soal-soal berikut merupakan contoh soal literasi matematika yang 

berorintasi pada PISA. 

Blok Alat Peraga 

Budi bertugas menyusun kotak‐kotak menjadi blok‐
blok untuk alat peraga di kelas. Sebagai contoh, pada 

gambar berikut dapat dilihat suatu blok yang terdiri 

dari 12 kotak dengan ukuran 3 x 2 x 2.  

Soal 1 

Tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak yang dapat dibuat. 

(Kontes Literasi Matematika PMRI Babak Penyisihan, 2011) 

Penyelesaian: 

Ukuran blok alat peraga yang dapat dibuat dari 24 kotak adalah 

p l t 
Banyak kotak = 

volume blok peraga 
p l t 

Banyak kotak = 

volume blok peraga 

1 1 24 24 3 4 2 24 

1 2 12 24 3 8 1 24 

1 3 8 24 4 1 6 24 

1 4 6 24 4 2 3 24 

1 6 4 24 4 3 2 24 

1 8 3 24 4 6 1 24 

1 12 2 24 6 1 4 24 

1 24 1 24 6 2 2 24 

2 1 12 24 6 4 1 24 

2 2 6 24 8 1 3 24 

𝑳 = 𝟐( 𝒑× 𝒍+ 𝒑 × 𝒕+ 𝒍 × 𝒕) 

 𝑽 = 𝒑 × 𝒍 × 𝒕  
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2 3 4 24 8 3 1 24 

2 6 2 24 12 1 2 24 

2 12 2 24 12 2 1 24 

3 1 8 24 24 1 1 24 

3 2 4 24     

 

 

Jaring-jaring Kubus 

Jaring-jaring sebuah kubus dapat dibuat dengan cara 

memotong rusuk-rusuk kubus dengan arah 

pemotongan tertentu sedemikian rupa bentuk 

rebahannya dapat dibangun kembali menjadi sebuah 

kubus. Tanda arah panah pada gambar kubus di 

bawah ini menunjukkan arah pemotongan pada 

rusuk-rusuk kubus. 

 

Soal 2 

Gambarlah bentuk jaring-jaring kubus yang sesuai dengan gambar di atas! 

(Kontes Literasi Matematika IV (Penyisihan) UNSRI, 2013) 

Penyelesaian: 

Gambar jaring-jaring kubus jika direbahkan menurut arah pemotongan rusuk-

rusuknya. 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

  

  

  

  

  

  

A 

A 

B 

C D 

D 

E 

E 

F 

F 
G 

F 

H 

D 
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Model Bangunan 

Berikut ini adalah tampilan sebuah model bangunan yang dilihat dari sisi depan, 

atas, dan samping kanan. 

 
Soal 3 

Berapa banyak kubus penyusunnya? (Kontes Literasi Matematika IV (Semifinal) 

UNSRI, 2013) 

Penyelesaian: 

Gambar dimensi tiga: 

 

Banyaknya kubus penyusun adalah 9 buah. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sebagai 

momok bagi sebagian siswa di Indonesia. Padahal matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh siswa SMP, dengan bukti 

bahwa matematika termasuk dalam mata pelajaran yang diperhitungkan untuk 

syarat kelulusan siswa SMP. Selain itu, matematika merupakan ratu atau sumber 

dari berbagai ilmu, artinya banyak ilmu-ilmu dan perkembangannya bergantung 

dari matematika sehingga mempelajari matematika menjadi suatu hal yang sangat 
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penting karena dengan menguasai matematika kita dapat menguasai ilmu-ilmu 

lainnya. 

Kesulitan belajar matematika yang paling banyak dialami oleh sebagian 

besar siswa SMP adalah materi geometri. Bangun ruang merupakan salah satu 

materi geometri yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan 

ruang (shape and space), materi ini bagi siswa dianggap sulit dan 

membingungkan, karena materi ini bersifat abstrak. Oleh karena itu materi ini 

memerlukan imajinasi dan visualisasi yang tinggi sehingga sangat diperlukan 

untuk mengaitkan materi kubus dan balok ini dalam konteks kehidupan nyata. 

Dengan demikian siswa dapat secara langsung mengaplikasikan pengetahuannya 

dengan menerapkan konsep, teori ataupun fakta yang diperolehnya ke dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Melihat kenyataan bahwa kemampuan siswa Indonesia masih rendah 

terutama untuk soal tipe PISA, maka diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang 

dirancang untuk melatih siswa dalam menyelesaikan masalah yang berorientasi 

pada PISA. Kurikulum 2013 memfokuskan pengajaran pada tiga hal yakni sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dengan berbasiskan pada pendekatan ilmiah 

(scientific approach) yang menekankan pada observasi, bertanya, bernalar, 

mencoba, mengkomunikasikan. Melalui kurikulum yang baru ini, dengan 

memasukkan permasalah-permasalahan yang serupa dengan penilaian PISA dapat 

meningkatkan pengetahuan serta wawasan siswa mengenai jenis-jenis soal yang 

diujikan dalam PISA sehingga siswa terbiasa dengan permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan tantangan tersendiri bagi 
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siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Guru dapat menerapkan 

pendekatan saintifik dalam membimbing siswa untuk menemukan solusi dari 

soal- soal serupa PISA yang dihadapi oleh siswa.  

Seorang guru harus dapat merencanakan dan melaksanakan suatu model 

pembelajaran yang tepat terhadap suatu materi, sehingga pada saat proses 

pembelajaran di kelas guru dapat berperan sebagai fasilitator dan pembimbing 

bagi siswa. Sementara itu siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, bukan hanya sekedar menerima pelajaran dari guru. Model 

pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

dapat digunakan untuk menumbuhkan berbagai kegiatan siswa sehubungan 

dengan kegiatan mengajar guru. Selain itu, model pembelajaran TPS menekankan 

aktivitas pembelajaran yang aktif dari siswa dalam bentuk kerjasama dalam 

kelompok dimana guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Oleh karena 

itu pada pembelajaran TPS dapat diterapkan pendekatan saintifik pada proses 

pembelajaran dalam rangka membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

menanamkan konsep maupun menemukan solusi dari suatu masalah yang sedang 

dihadapi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang perlunya dilakukan 

penelitian untuk menerapkan model pembelajaran TPS berorientasi PISA pada 

materi bangun ruang sisi datar. Pada pembelajaran TPS berorientasi PISA siswa 

dilatih untuk memecahkan masalah serupa PISA dengan menggunakan 

pendekatan saintifik sehingga diharapkan kemampuan literasi matematika siswa 

menjadi lebih baik dan mencapai kriteria ketuntasan tes literasi matematika. 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

6. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai kriteria ketuntasan literasi 

matematika.  

7. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai sekurang-kurangnya 75% dari 

keseluruhan siswa mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika.  

8. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

9. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA yang mencapai kriteria ketuntasan 

literasi matematika lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori yang 

mencapai kriteria ketuntasan literasi matematika. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1.2. Populasi dan Sampel 

1.5.1 Populasi 

Sugiyono (2010: 61) menjelaskan bahwa 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 dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 1 Ngadirejo Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 

2014/2015. 

1.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu secara acak dipilih dua kelas 

dari populasi. Teknik ini digunakan karena memperhatikan ciri-ciri antara lain: 

siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi 

objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, dan penempatan siswa tidak 

berdasarkan ranking sehingga populasi diasumsikan bersifat homogen. 

Pada penelitian ini diambil sampel penelitian di SMP Negeri 1 Ngadirejo 

yaitu siswa kelas VIII D sebagai siswa kelas eksperimen yang dikenai model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA dan siswa kelas VIII E sebagai siswa kelas 
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kontrol yang dikenai model pembelajaran ekspositori. Selain itu, diambil satu 

kelas yang bukan merupakan sampel tetapi masih termasuk dalam satu populasi, 

yaitu siswa kelas VIII B sebagai siswa kelas uji coba soal. 

 

1.3. Variabel Penelitian 

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

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 3). Variabel 

penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Sugiyono menjelaskan (2010: 4) bahwa, variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran TPS 

berorintasi PISA dan model pembelajaran ekspositori. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 4). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Ngadirejo pada materi kubus dan balok. 
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1.4. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan pada dua 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan setara dengan model pembelajaran 

yang berbeda. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true 

experimental design yang berbentuk posttest-only control design. Di dalam desain 

ini observasi dilakukan sebanyak satu kali yaitu sesudah eksperimen. Peneliti 

dalam penelitian ini memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dengan 

melakukan pembelajaran TPS. Sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. Adapun desain penelitian ini digambarkan 

sebagaimana Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

 Kelompok Perlakuan Perlakuan 

Acak Eksperimen X T 

Acak Kontrol K T 

Keterangan:  

X :  penerapan pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share (TPS),  

K :  penerapan pembelajaran ekspositori, dan  

T :  tes kemampuan literasi matematika 

 

1.5. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) peneliti mengambil data nilai ulangan akhir semester ganjil 

tahun pelajaran 2014/2015 sebagai data awal; (2) berdasarkan data nilai ulangan 
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akhir semester gasal tahun pelajaran 2014/2015 peneliti merancang kelas yang 

akan dijadikan sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling; (3) menganalisa data awal pada 

sampel penelitian untuk diuji normalitas, homogenitas dan kesamaan dua rata-

rata; (4) menyiapkan RPP mengenai materi kubus dan balok pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; (5) menyusun kisi-kisi tes uji coba; (6) menyusun 

instrumen tes uji coba berdasarkan  kisi-kisi; (7) mengujicobakan instrumen tes 

pada kelas uji coba; (8) menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran soal; (9) 

menentukan soal yang akan digunakan berdasarkan hasil analisis data hasil uji 

coba instrument; (10) melakukan pembelajaran pada sampel penelitian (kelas 

eksperimen) yaitu dengan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS); (11) 

peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian (kelas kontrol) yaitu 

dengan pembelajaran ekspositori; (12) melaksanakan tes kemampuan literasi 

matematika pada sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol; (13) 

menganalisis dan mengolah data hasil tes; (14) menyusun hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian langkah–langkah di atas, dibuat bagan langkah-

langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana Gambar 3.1. 
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1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode-metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah metode dokumentasi, metode tes, dan metode nontes. 

3.5.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

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

(Arikunto, 2006: 158). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

POPULASI 

(Kelas VIII SMP Negeri 1 Ngadirejo) 

UJI COBA SAMPEL 

Eksperimen Kontrol 

Teknik cluster random sampling 

Uji normalitas, homogenitas, dan 

kesamaan rata-rata populasi 

Perlakuan: 

Pembelajaran Think-Pair-

Share (TPS) berorientasi PISA 

Perlakuan: 

Pembelajaran Ekspositori 

Tes kemampuan literasi matematika 

Uji normalitas dan homogenitas 

Uji hipotesis 1 Uji hipotesis 4 Uji hipotesis 3 Uji hipotesis 2 

Penarikan Kesimpulan  

Gambar 3.1 Bagan Langkah-langkah Penelitian 

Instrumen hasil 

analisis uji coba 

(valid dan reliabel) 

Hasil 
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data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diantaranya data berupa nama-nama 

siswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian, kriteria ketuntasan minimal 

nilai matematika, dan data nilai ulangan akhir semester ganjil. Data yang 

diperoleh dianalisis untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, homogen, dan memiliki kemampuan awal sama. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan data kemampuan awal siswa adalah nilai ulangan 

akhir semester ganjil tahun 2014/2015. 

3.5.2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan akhir siswa 

setelah dikenai perlakuan yaitu pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dan 

penerapan pembelajaran ekspositori pada kelompok kontrol. Tes yang dilakukan 

meliputi tes kemampuan akhir literasi matematika. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa soal tes bentuk uraian yang berorientasi pada soal-soal PISA.  

Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran butir soal tes. 

3.5.3. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

aktivitas siswa maupun guru selama proses pembelajaran. Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan oleh observer yaitu guru matematika dari tempat penelitian 

atau rekan mahasiswa dengan menggunakan lembar observasi. 
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1.7. 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). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

tes dan nontes. Adapun instrumen yang berbentuk tes adalah tes kemampuan 

literasi matematika siswa yang berorientasi PISA sedangkan instrumen nontes 

adalah lembar observasi. 

3.6.1 Instrumen Tes 

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

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

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

untuk memperoleh data tentang kemampuan literasi matematika siswa pada pokok 

bahasan bangun ruang sisi datar dari siswa yang menjadi sampel penelitian. 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Tes diberikan kepada kedua kelompok dengan 

alat tes yang sama. Tes ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif dan 

hasilnya diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. Tes yang digunakan 

adalah tes bentuk uraian. 

3.6.1.1 Kriteria  Instrumen  Tes  yang  Baik  

Sebelum instrumen tes digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah instrumen tes tersebut memenuhi kriteria instrumen tes 
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yang baik dan dapat digunakan. Kriteria instrumen tes yang baik menurut 

Arikunto (2010: 57-58) antara lain sebagai berikut. 

1. Tes harus valid, artinya tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur.  

2. Tes harus reliabel, dapat dipercaya, yakni dapat memberikan hasil yang tetap 

apabila diteskan berkali-kali atau dalam arti lain hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketetapan. 

3. Tes harus obyektif, artinya apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada 

faktor subjektif yang mempengaruhi. 

4. Tes harus praktis, artinya tes tersebut mudah dilaksanakan, mudah 

pemeriksaannya dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. 

5. Tes harus ekonomis, artinya pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan 

ongkos/ biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. 

3.6.1.2 Langkah-langkah dalam Penyusunan Instrumen Tes  

Dalam menyusun instrumen tes dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: (1) pembatasan materi yang akan diteskan dalam penelitian yaitu 

mengenai luas permukaan dan volume kubus dan balok; (2) menentukan bentuk 

soal tes yaitu soal uraian sehingga dapat mengukur kemampuan literasi 

matematika siswa; (3) menentukan alokasi waktu mengerjakan soal tersebut; (4) 

menentukan banyaknya butir soal; (5) membuat kisi-kisi soal tes uji coba; (6) 

menyusun soal, jawaban, dan penentuan skor jawaban; (7) mengujicobakan 

instrumen tes yang telah disusun pada kelas uji coba; (8) menganalisis dan 

mengolah data hasil uji coba mengenai validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 
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taraf kesukaran masing-masing soal; dan (9) menentukan butir soal yang 

memenuhi kriteria berdasarkan analisis. 

3.6.1.3 Pelaksanaan Tes Uji Coba 

  Tes uji coba diberikan pada kelas uji coba. Tes tersebut diberikan sebelum 

tes diujikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah intsrumen tes yang digunakan sudah sesuai untuk diujikan, 

dengan memperhatikan validitas, reliabilitis, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

dari instrumen tes. 

3.6.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa 

aspek-aspek yang akan diamati. Menurut Sudjana (2005:  133) untuk mengukur 

atau menilai hasil observasi dapat menggunakan pedoman sebagai berikut.  

          =
                   

                    
×      

Menurut Sugiyono (2010: 134), berbagai skala sikap yang dapat 

digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan dan sosial diantaranya adalah 

skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang tentang fenomena sosial.  

3.6.2.1 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk 

mengamati kegiatan pembelajaran pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA dan model pembelajaran ekspositori yang 

dilakukan di setiap pertemuan. Tujuannya untuk mengetahui kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik dan menghasilkan luaran yang 
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baik. Lembar observasi ini diisi oleh seorang observer dengan  memberi  tanda  

checklist pada  salah  satu  jawaban  yang  dianggap  paling sesuai. Dalam 

penelitian ini yang menjadi observer adalah guru matematika SMP Negeri 1 

Ngadirejo. 

3.6.2.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Proses Literasi Matematika  

Lembar observasi aktivitas literasi siswa digunakan untuk mengamati 

aktivitas siswa pada kelas eksperimen. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas 

dalam proses literasi matematika siswa. Lembar observasi ini diisi oleh seorang 

observer dengan memberi tanda checklist pada salah satu pernyataan yang 

dianggap paling sesuai. Dalam penelitian ini yang menjadi observer adalah guru 

matematika SMP Negeri 1 Ngadirejo. Indikator aktivitas siswa yang diamati pada 

penelitian ini tersaji dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Indikator Aktivitas Siswa yang Diamati 

Proses Aktivitas siswa 

memformulasikan situasi 

secara matematika 

- mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam 

permasalahan yang terdapat pada situasi konteks 

nyata serta mengidentifikasi variabel yang 

penting,  

- mengubah permasalahan menjadi bahasa 

matematika atau model matematika, 

- memahami aspek-aspek permasalahan yang 

berhubungan dengan masalah yang telah 

diketahui, konsep matematika, fakta atau 

prosedur. 

menerapkan konsep, fakta, 

prosedur dan penalaran 

matematika 

- merancang dan mengimplementasikan strategi 

untuk menemukan solusi matematika, 

-  menggunakan alat dan teknologi matematika 

untuk membatu mendapatkan solusi yang tepat,  

- menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur 

matematika ketika mencari solusi. 

mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

- menginterpretasikan kembali hasil matematika 

ke dalam masalah nyata,  

- mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable 
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matematika dari solusi matematika ke dalam masalah nyata,  

- memahami bagaimana realita memberikan 

dampak terhadap hasil dan perhitungan dari 

prosedur atau model matematika dan bagaimana 

penerapan dari solusi yang didapatkan apakah 

sesuai dengan konteks perrmasalahan 

 

3.6.3 Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum soal digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematika 

pada kelompok sampel, soal tes terlebih dahulu diujicobakan. Hasil uji coba 

kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah. Suatu tes dikatakan baik sebagai alat ukur harus memenuhi persyaratan 

tes yaitu tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reliabilitas. Dalam penelitian 

ini data akhir dianalisis dengan bantuan program Microsoft excel 2010. 

3.6.3.1 Validitas 

Validitas adalah ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi 

ukurnya. Jadi untuk dikatakan valid tes harus mengukur sesuatu dan 

melakukannya dengan cermat. Untuk menghitung validitas masing-masing butir 

soal digunakan rumus korelasi product moment berikut. 

   =
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
(                 ) 

Keterangan : 

     : koefisien korelasi tiap item (antara X dan Y) 

N : banyaknya subjek uji coba  

∑  : jumlah skor item 

∑  : jumlah skor total 
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∑   : jumlah kuadrat skor item 

∑   : jumlah kuadrat skor total 

∑   : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Kriteria untuk menentukan valid atau tidaknya suatu butir soal dilakukan 

dengan membandingkan antara     (r hitung) dengan r tabel koefisien product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Suatu butir soal dikatakan valid jika  r hitung > 

r tabel dan sebaliknya. 

3.6.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata realibility yang berarti sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek 

yang sama, diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subyek memang belum berubah. 

Untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas soal uraian digunakan rumus 

koefisien Alpha, yaitu: 

   = .
 

   
/ [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

    : koefisien reliabilitas soal uraian 

  : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varians skor butir soal 

  
  : varians skor total 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 
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  =
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Hasil perhitungan     kemudian dikonsultasikan dengan        Product 

Moment dengan taraf signifikan α = 5%. Jika            maka item tes yang 

diuji cobakan dapat dikatakan reliabel. 

3.6.3.3 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Tingkat 

kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar tingkat kesukaran, 

semakin mudah soal tersebut begitu pula sebaliknya semakin kecil tingkat 

kesukaran semakin sukar soal tersebut. 

Tingkat kesukaran soal uraian diperoleh melalui perhitungan dengan 

menggunakan rumus: 

 =
    

             
 

Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran soal uraian 

Mean : rata-rata skor siswa 

Skor maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

Berikut ini kriteria tingkat kesukaran soal. 

TK < 0,3  : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7  : sedang 

TK > 0,7  : mudah  
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3.6.3.4 Daya Pembeda 

Soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan kelompok siswa yang 

berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Indeks yang dapat mengukur 

perbedaan itu adalah daya pembeda (item discrimination). Daya pembeda soal 

adalah selisih proporsi jawaban benar pada kelompok siswa berkemampuan tinggi 

(kelompok atas) dan berkemampuan rendah (kelompok bawah). Daya pembeda 

soal berkisar antara -1 sampai +1. Tanda negatif berarti kelompok siswa 

berkemampuan rendah menjawab benar soal tertentu lebih banyak dari kelompok 

siswa berkemampuan tinggi. 

Untuk menentukan kriteria daya pembeda butir soal menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

  =
     

 
 

Keterangan: 

DP  : Daya pembeda soal uraian 

WL : jumlah siswa yang gagal pada kelompok bawah 

WH  : jumlah siswa yang gagal  pada kelompok atas 

n : 27% × N 

Kriteria: 

DP ≥ 0,40 : sangat baik 

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 : baik 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 : cukup, soal perlu perbaikan 

DP ≤ 0,19 : kurang baik soal harus dibuang 
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1.8. Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap awal dan 

tahap akhir. 

3.7.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sampel. Data 

yang dianalisis diperoleh dari data nilai ulangan semester gasal mata pelajaran 

matematika. Data nilai tersebut diambil dari dua kelas yang akan dijadikan sampel 

penelitian. Analisis data awal ini meliputi uji normalitas, uji homogentitas, dan uji 

kesamaan dua rata-rata. Dalam penelitian ini data akhir dianalisis dengan bantuan 

program Microsoft excel 2010. 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  sampel  yang  digunakan 

berasal  dari  populasi  yang  berdistribusi  normal  atau  tidak. Hipotesis untuk 

pengujian normalitas ini adalah sebagai berikut: 

H0:  Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 

H1:  Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria penolakan H0 adalah jika nilai Lo >  L yang diperoleh dari daftar 

Liliefors. Prosedur pengujian normalitas dengan Liliefors adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan            dijadikan bilangan baku            dengan 

menggunakan rumus  
   

     

 

  (  dan s masing-masing merupakan rata-rata 

dan simpangan baku sampel). 
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b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi norml baku, 

kemudian dihitung peluang  (  ) =  (     ). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi            yang lebih kecil atau sama dengan 

  . Jika proporsi ini dinyatakan oleh  (  ), maka 

  (  ) =  
                                

 
. 

d. Hitung selisih  (  )   (   ) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Selanjutnya harga terbesar ini disebut Lo (Sudjana, 2005: 466). 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kedua kelas sampel mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok berdistribusi normal, maka 

pengujian dilanjutkan dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5%. 

Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

  :   
 =   

  (varians kedua kelas sampel sama) 

      
    

  (varians kedua kelas sampel tidak sama) 

Keterangan:   
   varians kelas eksperimen 

   
   varians kelas kontrol 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

 =
                

                
    

Kriteria pengujian    diterima jika     
 
 (     )

 dengan   
 
 (     )

 

didapat dari daftar distribusi F dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    dk pembilang = 
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(n - 1) dan    dk penyebut = (n-1) serta taraf signifikan  =    (Sudjana, 2005: 

250).  

3.7.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui bahwa rata-rata nilai 

kedua kelompok berbeda secara signifikan atau tidak. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

      =    (tidak ada perbedaan signifikan kemampuan awal antara kedua kelas) 

          (ada perbedaan signifikan kemampuan awal antara kedua kelas) 

Keterangan: 

   : rata-rata kemampuan awal kelas eksperimen 

   : rata-rata kemampuan awal kelas kontrol 

Untuk data yang berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan 

uji t yaitu Independent Sample T-Test, rumus yang digunakan adalah: 

 =
 ̅   ̅ 

 √
 
  
+
 
  

                 =
(    )  

 + (    )  
 

  +     
 

Keterangan:  

t : Distribusi Student 

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok eksperimen  

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok kontrol  

    : banyaknya data kelompok eksperimen  

   : banyaknya data kelompok kontrol  

  
  : varians kelompok eksperimen  

  
  : varians kelompok kontrol  
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   : varians gabungan nilai data awal    

Setelah harga t diperoleh, harga tersebut dikonsultasikan pada tabel 

distribusi t untuk tes dua ekor. Cara untuk mengkonsultasikan         dengan 

       . Kriteria pengujian adalah terima H0 jika   
  

 

 
 
    

  
 

 
 

, di mana 

 
  

 

 
 

 didapat dari daftar distribusi t dengan (dk) = (   +    -2) dan peluang 

.  
 

 
 /. Untuk harga-harga t lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005: 239). 

3.7.2 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir dilakukan untuk mengetahui kondisi akhir sampel 

setelah dilaksanakan pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran ekspositori pada kelompok kontrol. Data yang 

dianalisis diperoleh dari data nilai akhir aspek kemampuan literasi matematika 

materi bangun ruang sisi datar. Adapun analisis data akhir meliputi uji normalitas, 

uji homogenitas, uji hipotesis 1, uji hipotesis 2, uji hipotesis 3, uji hipotesis 4 dan 

uji hipotesis 5. Dalam penelitian ini data akhir dianalisis dengan bantuan program 

Microsoft excel 2010. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  sampel  yang  digunakan 

berasal  dari  populasi  yang  berdistribusi  normal  atau  tidak. Hipotesis untuk 

pengujian normalitas ini adalah sebagai berikut: 

H0:  Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal, 

H1:  Data berasal dari sampel yang tidak berdistribusi normal. 
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Kriteria penolakan H0 adalah jika nilai Lo >  L yang diperoleh dari daftar 

Liliefors. Prosedur pengujian normalitas dengan Liliefors adalah sebagai berikut: 

e. Pengamatan            dijadikan bilangan baku            dengan 

menggunakan rumus  
   

     

 

  (  dan s masing-masing merupakan rata-rata 

dan simpangan baku sampel). 

f. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi norml baku, 

kemudian dihitung peluang  (  ) =  (     ). 

g. Selanjutnya dihitung proporsi            yang lebih kecil atau sama dengan 

  . Jika proporsi ini dinyatakan oleh  (  ), maka 

  (  ) =  
                                

 
. 

h. Hitung selisih  (  )   (   ) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Selanjutnya harga terbesar ini disebut Lo (Sudjana, 2005: 466). 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji ini homogen pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui dua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak dengan menggunakan nilai tes akhir 

aspek kemampuan literasi matematika. Jika kedua kelompok berdistribusi normal, 

maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikan 

5%. Adapun rumus dan langkah-langkah yang digunakan untuk menguji 

homogenitas data nilai akhir ini sama dengan uji homogenitas data nilai awal.  

Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

  :   
 =   

  (varians kedua kelas sampel sama) 
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  (varians kedua kelas sampel tidak sama) 

Keterangan:   
   varians kelas eksperimen 

   
   varians kelas kontrol 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

 =
                

                
    

Kriteia pengujian    diterima jika     
 
 (     )

 dengan   
 
 (     )

 didapat 

dari daftar distribusi F dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    dk pembilang = (n - 1) 

dan    dk penyebut = (n-1) serta taraf signifikan  =   (Sudjana, 2005: 250). 

Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan dengan 

pengujian non-parametrik. 

3.7.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa nilai rata-rata tes 

kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA mencapai nilai minimal 67. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut.  

           (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA kurang dari atau sama dengan 67)  

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA lebih dari 67) 
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Jika data berdistribusi normal maka untuk pengujiannya menggunakan 

statistik parametris sebagai berikut. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal 

maka untuk pengujiannya menggunakan statistik nonparametris. 

 =
 ̅    
 

√ 

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung, selanjutnya disebut         

 ̅ : rata-rata nilai kemampuan literasi matematika siswa 

   : nilai yang dihipotesiskan yaitu 67 

  : simpangan baku 

  : banyaknya anggota sampel 

Kriteia pengujiannya adalah    ditolak jika       , dengan      didapat dari 

daftar distribusi Student t  dengan peluang (   ) dan   = (   ) (Sudjana, 

2005: 232). 

3.7.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pembelajaran yang 

menggunakan Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA dapat membantu 75%  

siswa mencapai nilai minimal 67 pada aspek kemampuan literasi matematika. Uji 

hipotesis ketuntasan klasikan menggunakan uji proporsi pihak kanan. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

yang memperoleh nilai ≥ 67 kurang dari atau sama dengan 75%) 
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          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

yang memperoleh nilai ≥ 67 lebih dari 75%) 

Jika data berdistribusi normal maka untuk pengujiannya menggunakan 

statistika parametris dengan uji z yang rumusnya sebagai berikut. Sedangkan jika 

data tidak berdistribusi normal maka untuk pengujiannya menggunakan statistik 

nonparametris. 

 =

 
    

√  (    )
 

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung 

   : suatu nilai yang merupakan asumsi tentang nilai proporsi populasi yaitu 75% 

  : banyaknya siswa yang nilainya ≥ 67 

  : jumlah sampel 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika    (     ), dimana  (     ) 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang (     ) (Sudjana, 

2005: 234). 

3.7.2.5 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share 

(TPS) berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi matematika 

siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 



73 
 

 
 

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai 

kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori) 

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA lebih baik daripada rata-rata nilai kemampuan 

literasi matematika siswa yang menggunakan pembelajaran 

ekspositori) 

Keterangan: 

   : rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA 

   : rata-rata nilai kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori 

Untuk data yang berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan 

uji t yaitu Independent Sample T-Test, rumus yang digunakan adalah: 

 =
 ̅   ̅ 

 √
 
  
+
 
  

                 =
(    )  

 + (    )  
 

  +     
 

Keterangan:  

t : Distribusi Student 

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok eksperimen  
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 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok kontrol  

    : banyaknya data kelompok eksperimen  

   : banyaknya data kelompok kontrol  

  
  : varians kelompok eksperimen  

  
  : varians kelompok kontrol  

   : varians gabungan nilai data awal    

Setelah harga t diperoleh, harga tersebut dikonsultasikan pada tabel distribusi t 

untuk tes dua ekor. Cara untuk mengkonsultasikan         dengan        . Kriteria 

pengujian adalah: terima H0 jika   
  

 

 
 
    

  
 

 
 

, di mana  
  

 

 
 

 didapat dari 

daftar distribusi t dengan (dk) = (   +    -2) dan peluang .  
 

 
 /. Untuk harga-

harga t lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005: 239). 

3.7.2.6 Uji Hipotesis 4 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa proporsi kemapuan 

literasi matematika siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran  Think-

Pair-Share (TPS) berorientasi PISA lebih baik daripada proporsi kemampuan 

literasi matematika siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran 

ekspositori. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA kurang dari atau sama dengan proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran 

ekspositori) 
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          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi matematika 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran ekspositori) 

Keterangan: 

   : proporsi siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-

Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

   : proporsi siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran 

ekspositori 

Jika data berdistribusi normal maka untuk pengujiannya menggunakan 

statistika parametris dengan uji z yang rumusnya sebagai berikut. Sedangkan jika 

data tidak berdistribusi normal maka untuk pengujiannya menggunakan statistik 

nonparametris. 

 =

  
  
 
  
  

√  0
 
  
+
 
  
1

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung 

   : respon sampel terhadap eksperimen 

   : respon sampel terhadap kontrol 

   : jumlah sampel eksperimen 

   : jumlah sampel kontrol 

dimana, 

 =
  +   
  +   
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 =     

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika    (     ), dimana  (     ) 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang (     ) (Sudjana, 

2005: 248). 

3.7.3 Analisis Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran  

Untuk mengetahui kriteria keterlaksanaan pembelajaran dilakukan melalui 

pengamatan langsung menggunakan lembar observasi. Instrumen ini 

menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist. Skala Likert dari lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran sebagai berikut.  

Keterangan skala penilaian menurut Sugiyono (2010: 134) sebagai berikut.  

Skor 1  : Tidak pernah  

Skor 2  : Kurang  

Skor 3  : Kadang-kadang  

Skor 4  : Sering  

Skor 5  : Sangat Sering  

Perhitungan persentase keterlaksanaan pembelajaran (p): 

(1) skor maksimum = 40 × (5) = 200; 

(2) skor minimum = 40 × (1) = 40; 

(3) kategori penilaian = 5; 

(4) nilai minimum =
  

   
×    =   ; 

(5) nilai maksimum =
   

   
×    =    ; 

(6) rentangan =
      

 
=   ; 
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Kriteria: 

(1) jika         maka pembelajaran dikatakan terlaksana dengan sangat 

tidak baik; 

(2) jika         maka pembelajaran dikatakan terlaksana dengan tidak baik; 

(3) jika         maka pembelajaran dikatakan terlaksana dengan cukup 

baik; 

(4) jika         maka pembelajaran dikatakan terlaksana dengan baik; 

(5) jika          maka pembelajaran dikatakan terlaksana dengan sangat 

baik. 

3.7.4 Analisis Observasi Aktivitas Siswa dalam Proses Literasi Matematika 

pada Pembelajaran TPS Berorientasi PISA 

Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses literasi matematika pada 

kelas eksperimen dilakukan melalui pengamatan langsung menggunakan lembar 

observasi. Instrumen ini menggunakan skala Likert. Skala penilaian dari lembar 

observasi aktivitas siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 65. 

Keterangan skala penilaiannya adalah sebagai berikut.  

Skor 1  : Tidak pernah  

Skor 2  : Kadang-kadang 

Skor 3  : Sering 

Skor 4  : Sangat sering  

Perhitungan persentase aktivitas siswa (a): 

(1) skor maksimum = 30 × (4) = 120; 

(2) skor minimum = 30 × (1) = 30; 
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(3) kategori penilaian = 4; 

(4) nilai minimum =
  

   
×    =   ; 

(5) nilai maksimum =
   

   
×    =    ; 

(6) rentangan =
      

 
=      ; 

Kriteria: 

(1) jika            maka aktivitas siswa dikatakan rendah; 

(2) jika              maka aktivitas siswa dikatakan sedang; 

(3) jika              maka aktivitas siswa dikatakan tinggi; 

(4) jika              maka aktivitas siswa dikatakan sangat tinggi;  



 

106 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan pembelajaran TPS 

berorientasi PISA terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII SMP 

materi kubus dan balok, diperoleh simpulan bahwa model pembelajaran TPS 

berorientasi PISA efektif terhadap kemampuan literasi matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Ngadirejo pada materi kubus dan balok. Keefektifan dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. 

1. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai kriteria ketuntasan  literasi 

matematika yaitu 67. 

2. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA mencapai sekurang-kurangnya 75% dari 

keseluruhan siswa mencapai kriteria ketuntasan  literasi matematika. 

3. Kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

4. Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran TPS berorientasi PISA yang mencapai kriteria ketuntasan  

literasi matematika lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi 
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matematika siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori yang 

mencapai kriteria ketuntasan  literasi matematika.  

5. Aktivitas siswa dalam proses literasi matematika siswa pada pembelajaran 

TPS berorientasi PISA memiliki kategori tinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Ngadirejo dalam menyampaikan 

materi kubus dan balok dapat menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share (TPS) berorientasi PISA untuk melatih kemampuan literasi matematika 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal serupa PISA.  

2. Guru matematika SMP Negeri 1 Ngadirejo dapat menggunakan model Think-

Pair-Share (TPS) berorientasi PISA pada materi lain yang sesuai sehingga 

dapat meningkatkan  aktivitas  dan kemampuan literasi matematika siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal serupa PISA.  

3. Guru seharusnya dapat mengatur waktu secara efektif agar dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan pada saat pelaksanaan model pembelajaran Think-

Pair-Share (TPS) berorientasi PISA, terutama pada saat berdiskusi sehingga 

tidak  mengurangi waktu untuk menyampaikan dan membahas hasil diskusi 

setiap kelompok.  
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LAMPIRAN  



111 
 

 

Lampiran 1 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN (VIII D) 

 

No Kode Nama 

1 E-01 ADI NUR CHOLIS 

2 E-02 AMIN WASTONI 

3 E-03 ANGGRAENI KRISTYANINGRUM 

4 E-04 ARIYANA EKA DEWI 

5 E-05 BENISA ALFINA 

6 E-06 DAFFA PUTRA ABHISTA 

7 E-07 DELIMAY UJI 

8 E-08 ELIF MAUILLA 

9 E-09 ELISYANA DIA PRATIWI 

10 E-10 ERVIDA SURYANINGRUM 

11 E-11 ETIN KURNIAWATI 

12 E-12 GUSTIN RAHMA LUTFIANA 

13 E-13 HILDA NURHANIFAH 

14 E-14 IIS NARAHMALIA 

15 E-15 IRFAN BUDHIMAN 

16 E-16 LENI KURNIA SARI 

17 E-17 MAULANA RIFKI AL FARIZ 

18 E-18 MUHAMMAD THOYIB 

19 E-19 MUSTOFA 

20 E-20 NABILA SYARIFA 

21 E-21 NUR AFIANA DEWI 

22 E-22 NUR BALQIS HANUM SARI 

23 E-23 PANJI PURNAMA JATI 

24 E-24 POLIS NIKEN DEVI 

25 E-25 SIDIK JATMIKO 

26 E-26 SUCI NOVIYA DEWI 

27 E-27 THARIQ AL FATH 

28 E-28 WAHYU RIZA UMAMIA 

29 E-29 WIKE AFRARIFTI 

30 E-30 ZAKIA WAFIROH HANDAYANI 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS KONTROL (VIII E) 

 

No Kode Nama 

1 K-01 AAN SETYO UTORO 

2 K-02 ADYTA AGAM ARDIAN DIVA 

3 K-03 ALIF ZIDANE MAULANA 

4 K-04 ANIFATUS SALECHA 

5 K-05 ANINDYA PUTRI KHUMAIRA 

6 K-06 BAGUS UTOMO 

7 K-07 DANANG ARYA PAMBUDI 

8 K-08 DESI LINDA LESTARI  

9 K-09 DEWI HESTI NINGRUM 

10 K-10 DONY SULISTIO 

11 K-11 FIA WAHYU NINGSIH 

12 K-12 FITRIANI 

13 K-13 HAMIDA DAMAYANTI 

14 K-14 ITA SARININGSIH 

15 K-15 KAMASCHUFI IQBAL 

16 K-16 KHOIRIA RAHMAWATI 

17 K-17 LISTIA RAHAYU 

18 K-18 LUKMAN SYAIFUL KHAQIM 

19 K-19 NINA AYU FEBIYANTI 

20 K-20 NUR ARI  RAHAYU 

21 K-21 NURUL KHAKIM 

22 K-22 RANALDY AJIE SAPUTRO 

23 K-23 RENI SUSANTI 

24 K-24 RIA RESTU PRATIWI 

25 K-25 RIFKY ABDI PANGESTU 

26 K-26 RIKA ARDHY ATMAJA 

27 K-27 SHOBRIAN SETIAJI 

28 K-28 SRI MULYANI 

29 K-29 WHINDA DWI ASTUTI 

30 K-30 YASHINTA NOFA SI LOVA 

31 K-31 ZALSABILLA FARISA P 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS UJI COBA (VIII B) 

 

No Kode Nama 

1 UC-01 ADISTI EKA ARIYANI 

2 UC-02 ADITYA ANANDA KRISTANTO 

3 UC-03 ALFINA PUTRI PERTIWI 

4 UC-04 ARDIN SANTOSO 

5 UC-05 ARIFIANA RIZKIANI 

6 UC-06 CITRA DWI PUSPITA SARI 

7 UC-07 DANIEL MARDIYANTO 

8 UC-08 DAVITO BAGUS HERNANDHI 

9 UC-09 EL DZIKRI FIRADUS S 

10 UC-10 ERINA WIDIA WANTI 

11 UC-11 FAUZATUL FATIHAH 

12 UC-12 GITA PRADA ASISTIARA 

13 UC-13 GITA SISMININGRUM 

14 UC-14 HUSNA MAULIDA ADHANA 

15 UC-15 IAN DEWANGGA 

16 UC-16 IKA DAMAYANTI 

17 UC-17 IWOK PRANAWI  

18 UC-18 JALU ALDHO FAJAR P, 

19 UC-19 KHOLIFAH NURUL HIDAYAH 

20 UC-20 LATIF CAHYONO 

21 UC-21 M, RIZKI FAUZAN 

22 UC-22 NISA HERDYANI 

23 UC-23 RIZQA ZIDNY FATIMAH 

24 UC-24 SALMA FITRIYANI 

25 UC-25 SEKAR MAYANG HAPSARI 

26 UC-26 SOGI SEPTA PRAKOSA 

27 UC-27 THERESIA NINDI SUKMASARI  

28 UC-28 TIRSA ALINTA PRAMASIWI 

29 UC-29 VIKI ADI PRATAMA  

30 UC-30 WAHYU ADI LAKSONO 

31 UC-31 WIDYA PUSPITA ASMARANI 

32 UC-32 YEFTANIA PRADITA PRIHANTO 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelompok Anggota 

1 
GUSTIN RAHMA LUTFIANA  

ZAKIA WAFIROH HANDAYANI  

2 
ANGGRAENI KRISTYANINGRUM 

BENISA ALFINA 

3 
AMIN WASTONI 

SIDIK JATMIKO 

4 
DELIMAY UJI 

NUR AFIANA DEWI 

5 
ERVIDA SURYANINGRUM 

NUR BALQIS HANUM SARI 

6 
ETIN KURNIAWATI 

HILDA NURHANIFAH 

7 
IIS NARAHMALIA 

WIKE AFRARIFTI 

8 
LENI KURNIA SARI 

WAHYU RIZA UMAMIA 

9 
ADI NUR CHOLIS 

MAULANA RIFKI AL FARIZ  

10 
MUHAMMAD THOYIB 

MUSTOFA  

11 
POLIS NIKEN DEVI 

ELISYANA DIA PRATIWI 

12 
PANJI PURNAMA JATI 

IRFAN BUDHIMAN 

13 
DAFFA PUTRA ABHISTA 

THARIQ AL FATH 

14 
ARIYANA EKA DEWI 

SUCI NOVIYA DEWI 

15 
ELIF MAUILLA  

NABILA SYARIFA 
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Lampiran 5 

KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ngadirejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Jumlah Soal  : 6 butir 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Konten (Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi) 

Konteks 

(context) 

Proses (process) 
Indikator Soal Level 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu Kategori Deskripsi 

Ruang dan 

Bentuk (Space and 

Shape) 

Kubus dan Balok 

1. Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

kubus dan balok 

Jaring-

jaring 

Kardus 

Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran matematika 

(employing) 

 

 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah jaring-

jaring kubus 

(devising strategy, 

communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menggambarkan 

jaring-jaring kubus 

sesuai dengan 

Diberikan 

ilustrasi kubus 

dengan arah-

arah 

pemotongan 

rusuk-rusuknya. 

Siswa diberi 

masalah untuk 

menggambarkan 

jaring-jaring 

kubus yang 

sesuai dengan 

arah –arah 

2 Uraian 1 12  
meni

t 
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Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika (interpreting) 

masalah (using 

mathematical 

tools) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

 

pemotongan 

tersebut. 

2. Menyelesaikan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

kubus dan 

balok. 

Renovasi 

bak mandi 

- Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran matematika 

(employing) 

- Menggambar 

ilustrasi model 

balok dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah kerangka 

dan luas 

permukaan balok 

(devising strategy, 

communication, 

using symbol) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

Diberikan 

ilustrasi sebuah 

mandi yang 

berbentuk balok 

yang dilapisi 

oleh keramik 

pada bagian 

dalamnnya serta 

diketahui 

ukurang 

panjang lebar 

dan tinggi bak 

mandi serta 

ukuran dan 

harga keramik 

tiap satu 

bungkusnya.  

Siswa diberi 

masalah 

menentukan 

3 Uraian 2 13 

menit 
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- Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(interpreting) 

setiap pemilihan 

langkah 

penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi balok 

dan cara 

pemecahan 

masalah 

(mathemazing, 

representation) 

total biaya yang 

dikeluarkan 

untuk 

pengadaan 

keramik. 

Siswa diminta 

menghitung 

banyaknya 

keramik yang 

dibutuhkan. 

 Bungkus 

kado 

- Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar 

ilustrasi model 

kubus dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah luas 

permukaan balok 

(devising strategy, 

Diberikan 

ilustrasi sebuah 

kotak kado yang 

berbentuk kubus 

yang diketahui 

terdapat dua 

ukuran kertas 

kado dan  

ukuran kotak 

kado. 

Siswa diberi 

masalah 

3 Uraian 3 13 

menit 
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- Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(interpreting) 

communication, 

using symbol) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah 

penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi balok 

dan cara 

pemecahan 

masalah 

(mathemazing, 

representation) 

menentukan  

kertas yang 

sebaiknya 

digunakan 

untuk 

membungkus 

kado. 

Siswa diminta 

menentukan 

luas permukaan 

kado kemudian 

memutuskan 

kertas kado 

yang sebaiknya 

digunakan 

untuk 

membungkus 

kado. 

 

3. Menyelesaikan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan volume 

Model 

bangunan 

- Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

- Menggambar 

ilustrasi model 

kubus dari 

permasalahan yang 

diberikan 

Diberikan 

ilustrasi model 

bangunan yang 

diketahui 

tampilan model 

2 Uraian 4 13 

menit 
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kubus dan 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah (devising 

strategy, 

communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menggambarkan 

tampilan benda 

dalam dimensi tiga 

(using 

mathematical 

tools). 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah 

penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

bangunan 

tersebut dari 

atas, depan dan 

samping kanan. 

Siswa diberi 

masalah 

banyaknya 

kubus yang 

diperlukan 

untuk menyusun 

suatu model 

bangunan. 

Siswa diminta 

menentukan 

banyaknya 

kubus penyusun 

dengan terlebih 

dahulu 

menggambarkan 

model bangunan 

dalam dimensi 

tiga. 
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(interpreting) representasi kubus 

dan cara 

pemecahan 

masalah 

(mathemazing, 

representation) 

 Bak mandi - Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

penalaran matematika 

(employing) 

 

 

 

 

- Menggambar 

ilustrasi model 

balok dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah volume 

balok  (devising 

strategy, 

communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah 

penyelesaian 

(reasoning and 

Diberikan 

ilustrasi bak 

mandi yang 

diketahui 

ukuran bak 

mandi dan debit 

air.  

Siswa diberi 

masalah 

menentukan 

waktu yang 

dibutuhkan 

untuk mengisi 

sebuah bak 

mandi sampai 

penuh. 

Siswa diminta 

menghitung 

volume air 

dalam bak 

mandi. 

2 Uraian 5 12 

menit 
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- Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(interpreting) 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi balok 

dan cara 

pemecahan 

masalah 

(mathemazing, 

representation) 

 Blok alat 

peraga 

- Memformulasikan situasi 

secara matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan konsep, 

fakta, prosedur dan 

- Menggambar 

ilustrasi model 

balok dari 

permasalahan yang 

diberikan 

(representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan 

rencana pemecahan 

masalah volume 

balok  (devising 

strategy, 

communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

Diberikan 

lustrasi alat 

peraga yang 

yang diketahui 

banyaknya 

kotak-kotak 

penyusun alat 

peraga tersebut. 

Siswa diberi 

masalah 

menentukan 

ukuran blok alat 

peraga yang 

dapat dibuat 

dengan jumlah 

kotak yang 

2 Uraian 6 12 

menit 
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penalaran matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(interpreting) 

(communication) 

- Menjelaskan alasan 

setiap pemilihan 

langkah 

penyelesaian 

(reasoning and 

argument) 

 

- Menjelaskan solusi 

dan konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi 

representasi balok 

dan cara 

pemecahan 

masalah 

(mathemazing, 

representation) 

sudah 

ditentukan. 
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Lampiran 6 

TES UJI COBA 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngadirejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Sub Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Petunjuk: Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

tersedia. 

1. Jaring-jaring Kubus 

Jaring-jaring sebuah kubus dan balok dapat dibuat dengan 

cara memotong rusuk-rusuknya dengan arah pemotongan 

tertentu sedemikian rupa bentuk rebahannya dapat 

dibangun kembali menjadi sebuah kubus maupun balok.  

Tanda arah panah pada gambar kubus di samping menunjukkan arah 

pemotongan pada rusuk-rusuknya. Gambarlah bentuk jaring-jaring yang 

sesuai dengan gambar di atas. 

2. Renovasi Bak Mandi 

Amir berencana akan merenovasi kamar mandi miliknya dengan melapisi 

bagian dalam bak mandinya menggunakan keramik. Bagian dalam bak mandi 

tersenut berukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm dan tinggi 100 cm sedangkan 

keramik yang akan dipakai adalah keramik dengan ukuran  25 cm × 25 cm. 

Harga keramik tiap satu bungkus yang berisi 10 buah keramik adalah 

Rp50.000,00. 

Bantulah Amir menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik! 

3. Bungkus Kado 

Angel akan menghadiri acara ulang tahun temannya. 

Untuk itu ia akan mempersiapkan kado special untuk 

temannya. Bungkus kado tersebut berupa kardus 

berbentuk kubus yang panjang rusuknya 15 cm.  

A B 

C D 

E F 

G H 
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Apabila Angel memiliki dua buah kertas kado yang masing-masing berukuran 

50 cm × 50 cm dan 70 cm × 50 cm, kertas kado yang harus digunakan oleh 

Angel untuk membungkus kardus tersebut?Jelaskan dengan sketsa jaring-

jaringnya pada kertas kado? 

4. Model Bangunan 

Berikut ini adalah tampilan sebuah model bangunan yang dilihat dari sisi 

depan, atas dan samping kanan. 

 

Berapa banyak kubus penyusunnya? Jelaskan jawabanmu dengan tampilan 

model bangunan pada dimensi tiga? 

5. Bak Mandi 

Amir ingin mengisi bak mandi berbentuk balok. 

Bak mandi tersebut mempunyai ukuran bagian 

dalam berturut-turut p = 60 cm, l = 50 cm dan t = 

60 cm. Bak tersebut diisi air melalui kran dengan 

debit 15 liter/menit.  

Berapa waktu yang diperlukan oleh Amir untuk mengisi air ke dalam bak 

tersebut hingga penuh? 

6. Blok Alat Peraga 

Budi bertugas menyusun kotak-kotak menjadi blok-blok untuk alat peraga di 

kelas. Sebagai contoh pada gambar berikut dapat dilihat suatu blok yang 

terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 × 2 × 2. 

 

Tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak yang dapat dibuat.
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN TES UJI COBA 

 KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

 

No. Alternatif penyelesaian Skor 
Alokasi 

waktu 

1. Gambar jaring-jaring kubus jika direbahkan menurut arah 

pemotongan rusuk-rusuknya. 

 

10 

12 

menit 

 

2. a. memahami masalah 

Diketahui: 

Amir berencana akan merenovasi kamar mandi miliknya 

dengan melapisi bagian dalam bak mandinya 

menggunakan keramik. Bagian dalam bak mandi tersenut 

berukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm dan tinggi 100 cm 

sedangkan keramik yang akan dipakai adalah keramik 

dengan ukuran  25 cm × 25 cm. Harga tiap satu pack 

keramik yang berisi 10 buah keramik adalah Rp50.000,00. 

Ditanya: 

2 

13 

menit 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

  

  

  

  

  

  

A 

A 

B 

C D 

D 

E 

E 

F 

F 
G 

F 

H 

D 
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biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik 

b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Bagian dalam bak yang akan dilapisi keramik = luas 

permukaan balok tanpa tutup. 

Keramik yang diperlukan = luas permukaan balok tanpa 

tutup dibagi luas keramik. 

Biaya = banyaknya keramik dibagi 10 dikali harga 

keramik. 

1 

c. melaksanakan rencana 

Bagian dalam bak yang dilapisi keramik = luas permukaan 

balok tanpa tutup. 

= ( ×  ) +  ( ×  ) +  ( ×  ) 

= (   ×   ) +  (   ×    ) +  (  ×    ) 

=     +  (     ) +  (    ) 

=     +      +       

=           

Jadi bagian dalam bak yang dilapisi keramik adalah 

           

Luas keramik =   ×   =          

Keramik yang diperlukan = luas permukaan balok tanpa 

tutup dibagi luas keramik 

=                   

=                 

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 76 buah 

keramik atau sekitar 8 pak (1 pack = 10 buah keramik). 

6 

Biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik 

= banyaknya pack  dikali harga keramik. 

=  ×             

=              
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d. memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi biaya yang dibutuhkan Amir untuk membeli keramik 

adalah               

1 

3. a. memahami masalah 

Diketahui: 

Angel akan mempersiapkan kado special untuk temannya. 

Bungkus kado tersebut berupa kardus berbentuk kubus 

yang panjang rusuknya 15 cm.  

Angel memiliki dua buah kertas kado yang masing-masing 

berukuran 50 cm × 50 cm dan 70 cm × 50 cm,  

Ditanya: 

kertas kado yang harus digunakan oleh Angel untuk 

membungkus kardus tersebut? 

Jelaskan dengan sketsa jaring-jaringnya pada kertas kado? 

2 

13 

menit 

b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Kertas kado yang dibutuhkan = luas permukaan kardus 

1 

c. melaksanakan rencana 

Kertas kado yang dibutuhkan = luas permukaan kardus 

=                      

=  ( ×  ) 

=  (  ×   ) 

=          

                  =   ×   =          

                   =   ×   =          

Kertas kado I dan II kemunginan dapat digunakan untuk 

membungkus kado tersebut karena keduanya memiliki luas 

yang lebih dari luas permukaan kado. Tetapi untuk 

menentukan ketas mana yang akan digunakan kita harus 

menggambar sketsa jaring-jaring kubus pada masing-

masing kertas kado. 

6 
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Kertas kado I (50 cm × 50 cm) 

 

Kertas kado II (70 cm × 50 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi kertas kado yang sebaiknya digunakan Angel adalah 

kertas kado II yang berukuran(70 cm × 50 cm). 

1 

4. a. Memahami masalah 

Diketahui: 
2 

13 

menit  

5
0

 c
m

 

60 cm 

 

 

 

  

50 cm 

4
5

 c
m

 

5
0
 c

m
 

60 cm 

 

 

 

  

70 cm 

4
5
 c

m
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Model bangunan yang terlihat dari sisi depan, atas dan 

samping kanan seperti pada gambar dibawah. 

 

Ditanya: banyaknya kubus penyusun model bangunan dan 

gambar dimensi tiga. 

 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Membuat gambar dimensi tiga dari gambar diatas 

kemudian menghitung jumlah kubus penyusunnya. 

1 

c. Melaksanakan rencana 

Gambar dimensi tiga: 

 

Banyaknya kubus penyusun adalah 9 buah. 

6 

d. Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi banyaknya kubus penyusun model bangunan tersebut 

adalah 9 buah. 

1 

5. a. memahami masalah 

Diketahui:  

Andi ingin mengisi bak mandi berbentuk balok. Bak mandi 

tersebut mempunyai ukuran bagian dalam berturut-turut p 

= 60 cm, l = 50 cm dan t = 60 cm. Bak tersebut diisi air 

melalui kran dengan debit 15 liter/menit. 

Ditanya: waktu yang diperlukan oleh Andi untuk mengisi 

air ke dalam bak tersebut hingga penuh. 

2 

12 

menit 
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b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Volume air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi 

sampai penuh = volume balok. 

Waktu yang diperlukan untuk mengisi air ke dalam bak 

mandi hingga penuh = volume air dibagi dengan debit kran 

air. 

1 

c. melakukan rencana 

Langkah 1: menentukan volume air yang diperlukan. 

Volume air = Volume balok 

=  ×  ×   

=   ×   ×    

=             

=           

Jadi volume air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi 

hingga penuh adalah sebanyak            . 

Langkah 2: menentukan waktu yang diperlukan. 

Waktu yang diperlukan untuk mengisi air ke dalam bak 

mandi hingga penuh  

=
          

     
 

=
   

  
 

=          

6 

d. memeriksa kembali dan menyimpulkan 

Jadi waktu yang diperlukan Andi untuk mengisi bak mandi 

hingga penuh adalah 12 menit. 

1 

6. Ukuran blok alat peraga yang dapat dibuat dari 24 kotak 

adalah 

p l t 
Banyak 

kotak = 
p l t 

Banyak 

kotak = 

10 

12 

menit 
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volum 

blok 

peraga 

volum 

blok 

peraga 

1 1 24 24 3 1 8 24 

1 2 12 24 3 2 4 24 

1 3 8 24 3 4 2 24 

1 4 6 24 3 8 1 24 

1 6 4 24 4 1 6 24 

1 8 3 24 4 2 3 24 

1 12 2 24 4 3 2 24 

1 24 1 24 4 6 1 24 

2 1 12 24 6 1 4 24 

2 2 6 24 6 2 2 24 

2 3 4 24 6 4 1 24 

2 6 2 24 8 1 3 24 

2 12 2 24 8 3 1 24 

    12 1 2 24 

    12 2 1 24 

    24 1 1 24 
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Lampiran 8 

NILAI TES UJI COBA 

No Kode 
Item 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 UC-01 0 2 7 1 5 3 30 

2 UC-02 1 4 0 0 7 0 20 

3 UC-03 1 7 7 1 7 1 40 

4 UC-04 8 1 0 1 1 0 18 

5 UC-05 10 8 1 10 7 10 77 

6 UC-06 1 8 7 0 8 1 42 

7 UC-07 8 2 2 1 4 1 30 

8 UC-08 8 1 1 1 0 0 18 

9 UC-09 10 1 1 5 1 1 32 

10 UC-10 1 6 5 1 5 0 30 

11 UC-11 8 10 6 1 3 1 48 

12 UC-12 3 6 2 0 10 1 37 

13 UC-13 1 5 3 2 3 3 28 

14 UC-14 8 8 7 1 9 2 58 

15 UC-15 1 1 1 0 0 0 5 

16 UC-16 1 5 1 1 4 1 22 

17 UC-17 1 10 7 0 7 10 58 

18 UC-18 8 2 1 1 7 1 33 

19 UC-19 0 9 6 0 5 10 50 

20 UC-20 10 9 0 0 3 1 38 

21 UC-21 1 1 1 0 7 0 17 

22 UC-22 1 3 1 1 5 1 20 

23 UC-23 1 6 7 6 9 1 50 

24 UC-24 1 8 7 1 9 2 47 

25 UC-25 1 1 3 1 8 10 40 

26 UC-26 5 2 1 1 2 1 20 

27 UC-27 1 4 7 1 10 1 40 

28 UC-28 1 7 7 6 9 1 52 

29 UC-29 1 1 0 5 7 0 23 

30 UC-30 8 2 3 1 5 1 33 

31 UC-31 1 8 7 1 7 1 42 

32 UC-32 1 3 0 0 9 1 23 

   



133 
 

 

Lampiran 9 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

   =
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

     : koefisien korelasi tiap item (antara X dan Y) 

N : banyaknya subjek uji coba  

∑  : jumlah skor item 

∑  : jumlah skor total 

∑   : jumlah kuadrat skor item 

∑   : jumlah kuadrat skor total 

∑   : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Kriteria: 

Jika  r hitung > r tabel maka butir soal dinyatakan valid dan sebaliknya. 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 1 dan 2. 

Butir soal nomor 1. 

No Kode X Y       XY 

1 UC-01 0 30 0 900 0 

2 UC-02 1 20 1 400 20 

3 UC-03 1 40 1 1600 40 

4 UC-04 8 18 64 324 144 

5 UC-05 10 77 100 5929 770 

6 UC-06 1 42 1 1764 42 

7 UC-07 8 30 64 900 240 
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8 UC-08 8 18 64 324 144 

9 UC-09 10 32 100 1024 320 

10 UC-10 1 30 1 900 30 

11 UC-11 8 48 64 2304 384 

12 UC-12 3 37 9 1369 111 

13 UC-13 1 28 1 784 28 

14 UC-14 8 58 64 3364 464 

15 UC-15 1 5 1 25 5 

16 UC-16 1 22 1 484 22 

17 UC-17 1 58 1 3364 58 

18 UC-18 8 33 64 1089 264 

19 UC-19 0 50 0 2500 0 

20 UC-20 10 38 100 1444 380 

21 UC-21 1 17 1 289 17 

22 UC-22 1 20 1 400 20 

23 UC-23 1 50 1 2500 50 

24 UC-24 1 47 1 2209 47 

25 UC-25 1 40 1 1600 40 

26 UC-26 5 20 25 400 100 

27 UC-27 1 40 1 1600 40 

28 UC-28 1 52 1 2704 52 

29 UC-29 1 23 1 529 23 

30 UC-30 8 33 64 1089 264 

31 UC-31 1 42 1 1764 42 

32 UC-32 1 23 1 529 23 

Jumlah 112 1121 800 46405 4184 

Kuadrat 12544 1256641 
   

   =
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

=
(  ×     )  (   ×     )

√*(  ×    )       +*(  ×      )         +
 

=
    

        
 

=         
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Berdasarkan perhitungan diperoleh    =         dan dengan taraf 

signifikan 5% dan N = 32 diperoleh       =      . Karena            maka 

butir soal nomor 1 dinyatakan tidak valid. 

Butir soal nomor 2. 

No Kode X Y       XY 

1 UC-01 2 30 4 900 60 

2 UC-02 4 20 16 400 80 

3 UC-03 7 40 49 1600 280 

4 UC-04 1 18 1 324 18 

5 UC-05 8 77 64 5929 616 

6 UC-06 8 42 64 1764 336 

7 UC-07 2 30 4 900 60 

8 UC-08 1 18 1 324 18 

9 UC-09 1 32 1 1024 32 

10 UC-10 6 30 36 900 180 

11 UC-11 10 48 100 2304 480 

12 UC-12 6 37 36 1369 222 

13 UC-13 5 28 25 784 140 

14 UC-14 8 58 64 3364 464 

15 UC-15 1 5 1 25 5 

16 UC-16 5 22 25 484 110 

17 UC-17 10 58 100 3364 580 

18 UC-18 2 33 4 1089 66 

19 UC-19 9 50 81 2500 450 

20 UC-20 9 38 81 1444 342 

21 UC-21 1 17 1 289 17 

22 UC-22 3 20 9 400 60 

23 UC-23 6 50 36 2500 300 

24 UC-24 8 47 64 2209 376 

25 UC-25 1 40 1 1600 40 

26 UC-26 2 20 4 400 40 

27 UC-27 4 40 16 1600 160 

28 UC-28 7 52 49 2704 364 

29 UC-29 1 23 1 529 23 

30 UC-30 2 33 4 1089 66 

31 UC-31 8 42 64 1764 336 
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32 UC-32 3 23 9 529 69 

Jumlah 151 1121 1015 46405 6390 

Kuadrat 22801 1256641 
   

   =
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

=
(  ×     )  (   ×     )

√*(  ×     )       +*(  ×      )         +
 

=
     

        
 

=          

Berdasarkan perhitungan diperoleh    =          dan dengan taraf 

signifikan 5% dan N = 32 diperoleh       =      . Karena            maka 

butir soal nomor 2 dinyatakan valid.  
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Lampiran 10 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Rumus: 

   = .
 

   
/ [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

    : koefisien reliabilitas soal uraian 

  : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varians skor butir soal 

  
  : varians skor total 

Rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut. 

  =
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal tes dikatakan reliabel. 

Perhitungan: 

  
 =

∑   
(∑ ) 

 
 

=
    

     
  

  
=
   

  
=       

Untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama sehingga diperoleh 

∑  
 =       . 

  
 =

∑   
(∑ ) 

 
 

=
      

       
  

  
=
        

  
=         

Jadi, 

   = .
 

   
/ [  

∑  
 

  
 ] 

= (
  

    
) [  

      

       
] =         ×         =          

 Pada taraf signifikan 5% dengan N = 32 diperoleh       =      . Karena 

           maka butir soal tes tersebut reliabel.   
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN 

Rumus: 

 =
    

             
 

Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran butir soal  

Mean : rata-rata skor siswa 

Skor maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

Kriteria : 

TK < 0,3 : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7 : sedang 

TK > 0,7 : mudah  

Perhitungan: 

Berikut  ini  merupakan  contoh  perhitungan  taraf  kesukaran   butir  soal  

nomor 5. 

No Kode 
Item 

1 2 3 4 5 6 

1 UC-01 0 2 7 1 5 3 

2 UC-02 1 4 0 0 7 0 

3 UC-03 1 7 7 1 7 1 

4 UC-04 8 1 0 1 1 0 

5 UC-05 10 8 1 10 7 10 

6 UC-06 1 8 7 0 8 1 

7 UC-07 8 2 2 1 4 1 

8 UC-08 8 1 1 1 0 0 

9 UC-09 10 1 1 5 1 1 

10 UC-10 1 6 5 1 5 0 

11 UC-11 8 10 6 1 3 1 
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12 UC-12 3 6 2 0 10 1 

13 UC-13 1 5 3 2 3 3 

14 UC-14 8 8 7 1 9 2 

15 UC-15 1 1 1 0 0 0 

16 UC-16 1 5 1 1 4 1 

17 UC-17 1 10 7 0 7 10 

18 UC-18 8 2 1 1 7 1 

19 UC-19 0 9 6 0 5 10 

20 UC-20 10 9 0 0 3 1 

21 UC-21 1 1 1 0 7 0 

22 UC-22 1 3 1 1 5 1 

23 UC-23 1 6 7 6 9 1 

24 UC-24 1 8 7 1 9 2 

25 UC-25 1 1 3 1 8 10 

26 UC-26 5 2 1 1 2 1 

27 UC-27 1 4 7 1 10 1 

28 UC-28 1 7 7 6 9 1 

29 UC-29 1 1 0 5 7 0 

30 UC-30 8 2 3 1 5 1 

31 UC-31 1 8 7 1 7 1 

32 UC-32 1 3 0 0 9 1 

mean 3.5 4.72 3.41 1.59 5.72 2.09 

 =
    

             
 

=
    

  
 

=       

Berdasarkan perhitungan tersebut, butir soal nomor 5 termasuk 

kategori sukar. 
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

Kriteria Daya Pembeda: 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  =
     

 
 

Keterangan: 

Dp  : Daya pembeda soal uraian 

WL : jumlah siswa yang gagal pada kelompok bawah 

WH  : jumlah siswa yang gagal  pada kelompok atas 

n : 27% × N 

Kriteria: 

Daya Pembeda Keterangan 

≥ 0,40 Sangat Baik 

0,30 – 0,39 Baik 

0,20 – 0,29 Cukup, soal perlu perbaikan 

≤ 0,19 Kurang baik soal harus dibuang 

Berikut ini perhitungan daya pembeda butir soal nomor 3. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-05 1 1 UC-32 0 

2 UC-17 7 2 UC-16 1 

3 UC-14 7 3 UC-02 0 

4 UC-28 7 4 UC-22 1 

5 UC-23 7 5 UC-26 1 

6 UC-19 6 6 UC-04 0 

7 UC-11 6 7 UC-08 1 

8 UC-24 7 8 UC-21 1 

9 UC-06 7 9 UC-15 1 

 

 =    ×   



141 
 

 

=    ×   =   

  =
     

 
=
   

 
=       

Berdasarkan perhitungan tersebut, butir soal 3 termasuk kategori sangat baik 

sehingga dipakai. 
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Lampiran 13 

REKAP ANALISIS BUTIR SOAL 

 
1 2 3 4 5 6 

V
A

L
ID

IT
A

S 

∑   112 151 109 51 183 67 

∑    800 1015 631 243 1315 443 

∑    4148 6390 4632 2282 7121 3236 

    0.153 0.749 0.598 0.461 0.513 0.605 

       0.361 

Kriteria  tidak valid valid valid valid valid 

D
A

Y
A

 P
E

M
B

E
D

A
 WL 7 9 9 9 6 9 

WH 6 0 1 6 2 6 

n 9 

Dp 0.111 1 0.889 0.333 0.444 0.333 

Kriteria  kurang baik sangat baik sangat baik baik baik baik 

T
IN

G
K

A
T

 K
E

SU
K

A
R

A
N

 

Mean 3.5 4.72 3.41 1.59 5.72 2.09 

P 0.35 0.472 0.341 0.159 0.572 0.209 

Kriteria  sedang sedang sedang sukar sedang sukar 

R
E

L
IA

B
IL

IT
A

S 

∑  
   53.222 

  
  222.968 

    0.913564 

       0.361 

Kriteria  Reliabel 

Kriteria  Dibuang  Dipakai  Dipakai  Dipakai  Dipakai  Dipakai  
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Lampiran 14 

 

RINGKASAN ANALISIS 

 

No. Soal Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

kesukaran 

Daya 

pembeda 
Keterangan 

1 
tidak  

valid 

reliabel 

sedang 
kurang  

baik 
Dibuang/ diganti 

2 valid sedang 
sangat  

baik 
Dipakai 

3 valid sedang 
sangat  

baik 
Dipakai 

4 valid sukar baik Dipakai 

5 valid sedang baik Dipakai 

6 valid sukar baik Dipakai 
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Lampiran 15 

KISI-KISI  

TES AKHIR KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA BERORIENTASI PISA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ngadirejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Jumlah Soal  : 6 butir 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Konten (Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi) 

Konteks 

(context) 

Proses (process) 
Indikator Soal Level 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu Kategori Deskripsi 

Ruang dan 

Bentuk (Space and 

Shape) 

Kubus dan Balok 

1. Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

kubus dan balok 

Pembuatan 

Kerangka 

Balok 

Memformulasik

an situasi secara 

matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model balok dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

kerangka balok (devising 

strategy, communication, 

using symbol) 

 

Diberikan 

ilustrasi 

kerangka balok 

dan diketahui 

ukuran balok. 

Siawa diberi 

masalah 

penggunaan 

kawat untuk 

untuk membuat 

kerangka balok 

2 Uraian 1 12 menit 
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Menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

 

Mengiterpretasi

kan, 

menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan setiap 

pemilihan langkah 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

 

- Menjelaskan solusi dan 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

balok dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

dan banyaknya 

kerangka balok 

yang dapat 

dibuat. 

Siswa diminta 

menentukan 

banyaknya 

kawat yang 

diperlukan 

dengan terlebih 

dahulu 

menghitung 

panjang kawat 

yang diperlukan 

untuk membuat 

sebuat kerangka 

balok. 

2. Menyelesaikan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

Renovasi 

bak mandi 

- Memformulasi

kan situasi 

secara 

matematika 

(formulating) 

 

- Menggambar ilustrasi 

model balok dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan rencana 

Diberikan 

ilustrasi sebuah 

mandi yang 

berbentuk balok 

yang dilapisi 

oleh keramik 

3 Uraian 2 13 menit 
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kubus dan 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasi

kan, 

menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

pemecahan masalah 

kerangka dan luas 

permukaan balok (devising 

strategy, communication, 

using symbol) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan setiap 

pemilihan langkah 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

 

- Menjelaskan solusi dan 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

balok dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

pada bagian 

dalamnnya serta 

diketahui 

ukurang 

panjang lebar 

dan tinggi bak 

mandi serta 

ukuran dan 

harga keramik 

tiap satu 

bungkusnya.  

Siswa diberi 

masalah 

menentukan 

total biaya yang 

dikeluarkan 

untuk 

pengadaan 

keramik. 

Siswa diminta 

menghitung 

banyaknya 

keramik yang 

dibutuhkan. 
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 Bungkus 

kado 

- Memformulasi

kan situasi 

secara 

matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasi

kan, 

- Menggambar ilustrasi 

model kubus dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah luas 

permukaan balok (devising 

strategy, communication, 

using symbol) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan setiap 

pemilihan langkah 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

 

- Menjelaskan solusi dan 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

balok dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

Diberikan 

ilustrasi sebuah 

kotak kado yang 

berbentuk kubus 

yang diketahui 

terdapat dua 

ukuran kertas 

kado dan  

ukuran kotak 

kado. 

Siswa diberi 

masalah 

menentukan  

kertas yang 

sebaiknya 

digunakan 

untuk 

membungkus 

kado. 

Siswa diminta 

menentukan 

luas permukaan 

kado kemudian 

memutuskan 

kertas kado 

yang sebaiknya 

digunakan 

untuk 

3 Uraian 3 13 menit 
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menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

membungkus 

kado. 

 

3. Menyelesaikan 

masalah serupa 

PISA yang 

berkaitan 

dengan volume 

kubus dan 

balok. 

Model 

bangunan 

- Memformulasi

kan situasi 

secara 

matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model kubus dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

(devising strategy, 

communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menggambarkan tampilan 

benda dalam dimensi tiga 

(using mathematical tools). 

- Menjelaskan alasan setiap 

pemilihan langkah 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

 

- Menjelaskan solusi dan 

Diberikan 

ilustrasi model 

bangunan yang 

diketahui 

tampilan model 

bangunan 

tersebut dari 

atas, depan dan 

samping kanan. 

Siswa diberi 

masalah 

banyaknya 

kubus yang 

diperlukan 

untuk menyusun 

suatu model 

bangunan. 

Siswa diminta 

menentukan 

banyaknya 

kubus penyusun 

dengan terlebih 

2 Uraian 4 13 menit 
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- Mengiterpretasi

kan, 

menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

kubus dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

dahulu 

menggambarkan 

model bangunan 

dalam dimensi 

tiga. 

 Bak mandi - Memformulasi

kan situasi 

secara 

matematika 

(formulating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menerapkan 

- Menggambar ilustrasi 

model balok dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menuliskan rencana 

pemecahan masalah 

volume balok  (devising 

strategy, communication) 

 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan setiap 

Diberikan 

ilustrasi bak 

mandi yang 

diketahui 

ukuran bak 

mandi dan debit 

air.  

Siswa diberi 

masalah 

menentukan 

waktu yang 

dibutuhkan 

untuk mengisi 

sebuah bak 

2 Uraian 5 12 menit 
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konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

 

- Mengiterpretasi

kan, 

menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

pemilihan langkah 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

 

- Menjelaskan solusi dan 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

balok dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

mandi sampai 

penuh. 

Siswa diminta 

menghitung 

volume air 

dalam bak 

mandi. 

 Blok alat 

peraga 

- Menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employing) 

 

 

 

 

- Menggambar ilustrasi 

model balok dari 

permasalahan yang 

diberikan (representation, 

mathematizing) 

- Menunjukkan cara 

mencapai solusi 

(communication) 

- Menjelaskan alasan setiap 

pemilihan langkah 

Diberikan 

lustrasi alat 

peraga yang 

yang diketahui 

banyaknya 

kotak-kotak 

penyusun alat 

peraga tersebut. 

Siswa diberi 

masalah 

2 Uraian 6 12 menit 
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- Mengiterpretasi

kan, 

menggunakan 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

matematika 

(interpreting) 

penyelesaian (reasoning 

and argument) 

- Menjelaskan solusi dan 

konteksnya 

(communication) 

- Mengevaluasi representasi 

balok dan cara pemecahan 

masalah (mathemazing, 

representation) 

menentukan 

ukuran blok alat 

peraga yang 

dapat dibuat 

dengan jumlah 

kotak yang 

sudah 

ditentukan. 
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Lampiran 16 

TES AKHIR 

KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngadirejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Sub Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu : 75 menit 

Petunjuk: Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

tersedia. 

1. Model Kerangka Balok 

Pak Anwar akan membuat model kerangka balok untuk 

digunakan dalam pembelajaran di kelasnya. Model 

kerangka balok tersebut mempunyai ukuran panjang 30 

cm, lebar 20 cm dan tinggi 10 cm. Sebelumnya Pak 

Anwar telah menyiapkan seutas kawat yang panjangnya 

10 m.  

Berapa kerangka balok yang dapat dibuat oleh Pak Anwar. 

2. Renovasi Bak Mandi 

Amir berencana akan merenovasi kamar mandi miliknya dengan melapisi 

bagian dalam bak mandinya menggunakan keramik. Bagian dalam bak mandi 

tersenut berukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm dan tinggi 100 cm sedangkan 

keramik yang akan dipakai adalah keramik dengan ukuran  25 cm × 25 cm. 

Harga keramik tiap satu bungkus yang berisi 10 buah keramik adalah 

Rp50.000,00. 

Bantulah Amir menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik! 

3. Bungkus Kado 

Angel akan menghadiri acara ulang tahun temannya. 

Untuk itu ia akan mempersiapkan kado special untuk 

temannya. Bungkus kado tersebut berupa kardus 

berbentuk kubus yang panjang rusuknya 15 cm.  
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Apabila Angel memiliki dua buah kertas kado yang masing-masing berukuran 

50 cm × 50 cm dan 70 cm × 50 cm, kertas kado yang harus digunakan oleh 

Angel untuk membungkus kardus tersebut?Jelaskan dengan sketsa jaring-

jaringnya pada kertas kado? 

4. Model Bangunan 

Berikut ini adalah tampilan sebuah model bangunan yang dilihat dari sisi 

depan, atas dan samping kanan. 

 

Berapa banyak kubus penyusunnya? Jelaskan jawabanmu dengan tampilan 

model bangunan pada dimensi tiga? 

5. Bak Mandi 

Amir ingin mengisi bak mandi berbentuk balok. 

Bak mandi tersebut mempunyai ukuran bagian 

dalam berturut-turut p = 60 cm, l = 50 cm dan t = 

60 cm. Bak tersebut diisi air melalui kran dengan 

debit 15 liter/menit.  

Berapa waktu yang diperlukan oleh Amir untuk mengisi air ke dalam bak 

tersebut hingga penuh? 

6. Blok Alat Peraga 

Budi bertugas menyusun kotak-kotak menjadi blok-blok untuk alat peraga di 

kelas. Sebagai contoh pada gambar berikut dapat dilihat suatu blok yang 

terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 × 2 × 2. 

 

Tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak yang dapat dibuat.
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Lampiran 17 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

 

No. Alternatif penyelesaian Skor 
Alokasi 

waktu 

1. a. memahami masalah 

Diketahui:  

Pak Anwar akan membuat model kerangka balok untuk 

digunakan dalam pembelajaran di kelasnya. Model 

kerangka balok tersebut mempunyai ukuran panjang 30 

cm, lebar 20 cm dan tinggi 10 cm. Sebelumnya Pak 

Anwar telah menyiapkan seutas kawat yang panjangnya 

10 m.  

Ditanya:  

Banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat oleh Pak 

Anwar 

2 

12 

menit 

 

b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Kawat yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka 

balok = jumlah seluruh rusuk balok. 

Kerangka balok yang dapat dibuat= panjang seluruh 

kawat dibagi dengan panjang kawat untuk membuat 

sebuah kerangka balok 

1 

c. melaksanakan rencana 

                           =  ( +  +  ) 

=  (  +   +   ) 

=  (  ) 

=        

Jadi kawat yang diperlukan untuk membuat sebuah 

6 
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kerangka balok adalah       . 

Banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat  

=             

=          

=       

   

d. memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat oleh 

Pak Anwar adalah 4 buah. 

2 

2. a. memahami masalah 

Diketahui: 

Amir berencana akan merenovasi kamar mandi 

miliknya dengan melapisi bagian dalam bak mandinya 

menggunakan keramik. Bagian dalam bak mandi 

tersenut berukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm dan 

tinggi 100 cm sedangkan keramik yang akan dipakai 

adalah keramik dengan ukuran  25 cm × 25 cm. Harga 

tiap satu pack keramik yang berisi 10 buah keramik 

adalah Rp50.000,00. 

Ditanya: 

biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik 

2 

13 

menit 

 

b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Bagian dalam bak yang akan dilapisi keramik = luas 

permukaan balok tanpa tutup. 

Keramik yang diperlukan = luas permukaan balok tanpa 

tutup dibagi luas keramik. 

Biaya = banyaknya keramik dibagi 10 dikali harga 

keramik. 

1 
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c. melaksanakan rencana 

Bagian dalam bak yang dilapisi keramik = luas 

permukaan balok tanpa tutup. 

= ( ×  ) +  ( ×  ) +  ( ×  ) 

= (   ×   ) +  (   ×    ) +  (  ×    ) 

=     +  (     ) +  (    ) 

=     +      +       

=           

Jadi bagian dalam bak yang dilapisi keramik adalah 

           

Luas keramik =   ×   =          

Keramik yang diperlukan = luas permukaan balok tanpa 

tutup dibagi luas keramik 

=                   

=                 

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 76 

buah keramik atau sekitar 8 pak (1 pack = 10 buah 

keramik). 

6 

Biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik 

= banyaknya pack  dikali harga keramik. 

=  ×             

=              

d. memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi biaya yang dibutuhkan Amir untuk membeli 

keramik adalah               

1 

3. a. memahami masalah 

Diketahui: 

Angel akan mempersiapkan kado special untuk 

temannya. Bungkus kado tersebut berupa kardus 

berbentuk kubus yang panjang rusuknya 15 cm.  

2 

13 

menit 
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Angel memiliki dua buah kertas kado yang masing-

masing berukuran 50 cm × 50 cm dan 70 cm × 50 cm,  

Ditanya: 

kertas kado yang harus digunakan oleh Angel untuk 

membungkus kardus tersebut? 

Jelaskan dengan sketsa jaring-jaringnya pada kertas 

kado? 

b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Kertas kado yang dibutuhkan = luas permukaan kardus 

1 

c. melaksanakan rencana 

Kertas kado yang dibutuhkan = luas permukaan kardus 

=                      

=  ( ×  ) 

=  (  ×   ) 

=          

                  =   ×   =          

                   =   ×   =          

Kertas kado I dan II kemunginan dapat digunakan untuk 

membungkus kado tersebut karena keduanya memiliki 

luas yang lebih dari luas permukaan kado. Tetapi untuk 

menentukan ketas mana yang akan digunakan kita harus 

menggambar sketsa jaring-jaring kubus pada masing-

masing kertas kado. 

Kertas kado I (50 cm × 50 cm) 

6 
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Kertas kado II (70 cm × 50 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi kertas kado yang sebaiknya digunakan Angel 

adalah kertas kado II yang berukuran(70 cm × 50 cm). 

1 

4. a. Memahami masalah 

Diketahui: 

Model bangunan yang terlihat dari sisi depan, atas dan 

2 

13 

menit  

 

 

 

 

  

50 cm 

5
0

 c
m

 

60 cm 

4
5
 c

m
 

 

 

 

  

70 cm 

5
0
 c

m
 

60 cm 

4
5
 c

m
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samping kanan seperti pada gambar dibawah. 

 

Ditanya: banyaknya kubus penyusun model bangunan 

dan gambar dimensi tiga. 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Membuat gambar dimensi tiga dari gambar diatas 

kemudian menghitung jumlah kubus penyusunnya. 

1 

c. Melaksanakan rencana 

Gambar dimensi tiga: 

 

Banyaknya kubus penyusun adalah 9 buah. 

6 

d. Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi banyaknya kubus penyusun model bangunan 

tersebut adalah 9 buah. 

1 

5. a. memahami masalah 

Diketahui:  

Andi ingin mengisi bak mandi berbentuk balok. Bak 

mandi tersebut mempunyai ukuran bagian dalam 

berturut-turut p = 60 cm, l = 50 cm dan t = 60 cm. Bak 

tersebut diisi air melalui kran dengan debit 15 

liter/menit. 

Ditanya: waktu yang diperlukan oleh Andi untuk 

mengisi air ke dalam bak tersebut hingga penuh. 

2 

12 

menit 
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b. merencanakan pemecahan masalah 

Dijawab: 

Volume air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi 

sampai penuh = volume balok. 

Waktu yang diperlukan untuk mengisi air ke dalam bak 

mandi hingga penuh = volume air dibagi dengan debit 

kran air. 

1 

c. melakukan rencana 

Langkah 1: menentukan volume air yang diperlukan. 

Volume air = Volume balok 

=  ×  ×   

=   ×   ×    

=             

=           

Jadi volume air yang diperlukan untuk mengisi bak 

mandi hingga penuh adalah sebanyak            . 

Langkah 2: menentukan waktu yang diperlukan. 

Waktu yang diperlukan untuk mengisi air ke dalam bak 

mandi hingga penuh  

=
          

     
 

=
   

  
 

=          

6 

d. memeriksa kembali dan menyimpulkan 

Jadi waktu yang diperlukan Andi untuk mengisi bak 

mandi hingga penuh adalah 12 menit. 

1 

6. Ukuran blok alat peraga yang dapat dibuat dari 24 kotak 

adalah 

p l t 
Banyak 

kotak = 
p l t 

Banyak 

kotak = 

10 

12 

menit 
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volum 

blok 

peraga 

volum 

blok 

peraga 

1 1 24 24 3 1 8 24 

1 2 12 24 3 2 4 24 

1 3 8 24 3 4 2 24 

1 4 6 24 3 8 1 24 

1 6 4 24 4 1 6 24 

1 8 3 24 4 2 3 24 

1 12 2 24 4 3 2 24 

1 24 1 24 4 6 1 24 

2 1 12 24 6 1 4 24 

2 2 6 24 6 2 2 24 

2 3 4 24 6 4 1 24 

2 6 2 24 8 1 3 24 

2 12 2 24 8 3 1 24 

    12 1 2 24 

    12 2 1 24 

    24 1 1 24 
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Lampiran 18 

DATA AWALNILAI UAS GASAL KELAS VIII D DAN VIII E  

SMP N 1 NGADIREJO TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Kelas Eksperimen (VIII D) Kelas Kontrol (VIII E) 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 48 1 K-01 77 

2 E-02 60 2 K-02 50 

3 E-03 74 3 K-03 50 

4 E-04 91 4 K-04 71 

5 E-05 84 5 K-05 78 

6 E-06 35 6 K-06 78 

7 E-07 75 7 K-07 75 

8 E-08 66 8 K-08 90 

9 E-09 62 9 K-09 53 

10 E-10 65 10 K-10 82 

11 E-11 79 11 K-11 68 

12 E-12 83 12 K-12 85 

13 E-13 84 13 K-13 74 

14 E-14 82 14 K-14 78 

15 E-15 70 15 K-15 53 

16 E-16 72 16 K-16 87 

17 E-17 93 17 K-17 58 

18 E-18 65 18 K-18 75 

19 E-19 85 19 K-19 64 

20 E-20 76 20 K-20 89 

21 E-21 82 21 K-21 66 

22 E-22 85 22 K-22 72 

23 E-23 50 23 K-23 68 

24 E-24 75 24 K-24 79 

25 E-25 92 25 K-25 75 

26 E-26 82 26 K-26 77 

27 E-27 75 27 K-27 76 

28 E-28 75 28 K-28 80 

29 E-29 54 29 K-29 84 

30 E-30 70 30 K-30 37 

      31 K-31 55 

Jumlah 2189 Jumlah 2204 

Rata-rata 72,9667 Rata-rata 71,0967 

varians 188,4471 varians 169,2237 

s 13,7276 s 13,0086 
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Lampiran 19 

UJI NORMALITAS DENGAN MENGGUNAKAN UJI LILIEFORS 

DATA AWAL PENELITIAN 

Hipotesis: 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian: 

H0 diterima apabila            

Perhitungan: 

Tabel Pengujian Liliefors 

No        (  )  (  )   (  )   (  )   No        (  )  (  )   (  )   (  )  

1 32 -2.187 0.0144 0.008 0.0063  63 68 0.156 0.5622 0.524 0.038 

2 33 -2.122 0.0169 0.024 0.0073  64 68 0.156 0.5622 0.524 0.038 

3 33 -2.122 0.0169 0.024 0.0073  65 68 0.156 0.5622 0.524 0.038 

4 35 -1.992 0.0232 0.04 0.0171  66 70 0.287 0.6128 0.565 0.0483 

5 35 -1.992 0.0232 0.04 0.0171  67 70 0.287 0.6128 0.565 0.0483 

6 36 -1.927 0.027 0.048 0.0214  68 70 0.287 0.6128 0.565 0.0483 

7 37 -1.861 0.0313 0.056 0.0251  69 70 0.287 0.6128 0.565 0.0483 

8 38 -1.796 0.0362 0.065 0.0283  70 70 0.287 0.6128 0.565 0.0483 

9 40 -1.666 0.0478 0.073 0.0247  71 71 0.352 0.6375 0.573 0.0649 

10 41 -1.601 0.0547 0.081 0.026  72 72 0.417 0.6616 0.605 0.0567 

11 42 -1.536 0.0623 0.089 0.0264  73 72 0.417 0.6616 0.605 0.0567 

12 44 -1.406 0.0799 0.105 0.0249  74 72 0.417 0.6616 0.605 0.0567 

13 44 -1.406 0.0799 0.105 0.0249  75 72 0.417 0.6616 0.605 0.0567 

14 45 -1.341 0.09 0.113 0.0229  76 73 0.482 0.6851 0.621 0.0641 

15 46 -1.276 0.101 0.129 0.028  77 73 0.482 0.6851 0.621 0.0641 

16 46 -1.276 0.101 0.129 0.028  78 74 0.547 0.7078 0.645 0.0626 

17 47 -1.211 0.113 0.137 0.0241  79 74 0.547 0.7078 0.645 0.0626 

18 48 -1.145 0.126 0.145 0.0191  80 74 0.547 0.7078 0.645 0.0626 

19 49 -1.08 0.14 0.153 0.0132  81 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

20 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  82 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

21 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  83 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

22 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  84 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 
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23 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  85 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

24 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  86 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

25 50 -1.015 0.155 0.202 0.0466  87 75 0.612 0.7298 0.702 0.0281 

26 51 -0.95 0.171 0.21 0.0387  88 76 0.677 0.7509 0.742 0.0089 

27 52 -0.885 0.1881 0.226 0.0377  89 76 0.677 0.7509 0.742 0.0089 

28 52 -0.885 0.1881 0.226 0.0377  90 76 0.677 0.7509 0.742 0.0089 

29 53 -0.82 0.2061 0.25 0.0439  91 76 0.677 0.7509 0.742 0.0089 

30 53 -0.82 0.2061 0.25 0.0439  92 76 0.677 0.7509 0.742 0.0089 

31 53 -0.82 0.2061 0.25 0.0439  93 77 0.742 0.771 0.766 0.0049 

32 54 -0.755 0.2252 0.266 0.041  94 77 0.742 0.771 0.766 0.0049 

33 54 -0.755 0.2252 0.266 0.041  95 77 0.742 0.771 0.766 0.0049 

34 55 -0.69 0.2452 0.282 0.0371  96 78 0.807 0.7903 0.790 0.0003 

35 55 -0.69 0.2452 0.282 0.0371  97 78 0.807 0.7903 0.790 0.0003 

36 56 -0.625 0.2661 0.298 0.0323  98 78 0.807 0.7903 0.790 0.0003 

37 56 -0.625 0.2661 0.298 0.0323  99 79 0.872 0.8085 0.806 0.0021 

38 58 -0.494 0.3105 0.331 0.0202  100 79 0.872 0.8085 0.806 0.0021 

39 58 -0.494 0.3105 0.331 0.0202  101 80 0.938 0.8258 0.823 0.0032 

40 58 -0.494 0.3105 0.331 0.0202  102 80 0.938 0.8258 0.823 0.0032 

41 58 -0.494 0.3105 0.331 0.0202  103 82 1.068 0.8572 0.855 0.0023 

42 59 -0.429 0.3338 0.339 0.0049  104 82 1.068 0.8572 0.855 0.0023 

43 60 -0.364 0.3578 0.379 0.0212  105 82 1.068 0.8572 0.855 0.0023 

44 60 -0.364 0.3578 0.379 0.0212  106 82 1.068 0.8572 0.855 0.0023 

45 60 -0.364 0.3578 0.379 0.0212  107 83 1.133 0.8714 0.879 0.0077 

46 60 -0.364 0.3578 0.379 0.0212  108 83 1.133 0.8714 0.879 0.0077 

47 60 -0.364 0.3578 0.379 0.0212  109 83 1.133 0.8714 0.879 0.0077 

48 62 -0.234 0.4074 0.395 0.0123  110 84 1.198 0.8845 0.903 0.0187 

49 62 -0.234 0.4074 0.395 0.0123  111 84 1.198 0.8845 0.903 0.0187 

50 63 -0.169 0.4329 0.411 0.0216  112 84 1.198 0.8845 0.903 0.0187 

51 63 -0.169 0.4329 0.411 0.0216  113 85 1.263 0.8967 0.935 0.0388 

52 64 -0.104 0.4586 0.435 0.0231  114 85 1.263 0.8967 0.935 0.0388 

53 64 -0.104 0.4586 0.435 0.0231  115 85 1.263 0.8967 0.935 0.0388 

54 64 -0.104 0.4586 0.435 0.0231  116 85 1.263 0.8967 0.935 0.0388 

55 65 -0.039 0.4845 0.468 0.0168  117 86 1.328 0.9079 0.944 0.0356 

56 65 -0.039 0.4845 0.468 0.0168  118 87 1.393 0.9182 0.952 0.0334 

57 65 -0.039 0.4845 0.468 0.0168  119 89 1.523 0.9362 0.96 0.0235 

58 65 -0.039 0.4845 0.468 0.0168  120 90 1.588 0.9439 0.968 0.0238 

59 66 0.026 0.5105 0.492 0.0185  121 91 1.654 0.9509 0.976 0.0249 

60 66 0.026 0.5105 0.492 0.0185  122 92 1.719 0.9572 0.984 0.0267 

61 66 0.026 0.5105 0.492 0.0185  123 93 1.784 0.9628 0.992 0.0292 

62 67 0.091 0.5364 0.5 0.0364  124 95 1.914 0.9722 1 0.0278 

Rata-rata 65.60 
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Simpangan Baku 15.363 

Nilai Max 0.0649 

Nilai tabel L 0.0796 

Berdasarkan tabel di atas, langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan 

uji Liliefors sebagai berikut. 

1) Untuk setiap  data pengamatan               kita cari bilangan bakunya 

yaitu dengan menggunakan rumus   =
    ̅

 
, dengan  ̅ =       dan s 

=15,363. 

Contoh: untuk   , maka   =
       

      
=        

2) Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P (z ≤ zi). 

Contoh: untuk   =       . Kita lihat pada tabel nilai z didapatkan luas di 

bawah lengkungan dari 0 sampai        adalah 0,4856.  

Karena   =       , maka luas dibawah lengkungannya ialah F(      ) = 

P(z ≤       ) = 0,5 – 0,4856 = 0,0144.  Langkah lainnya bisa menggunakan 

rumus mencari nilai z tabel pada Microsof Exel dengan rumus: Norm.Dist (xi, 

 ̅, s, true).  Contoh:  untuk z1 dengan x1 = 32, kita tulis rumusnya Norm.Dist 

(32; 65,6; 15,363; true) kemudian tekan enter dan muncul nilai z pada tabel 

yaitu 0,0144. 

3) Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2,…, zn  yang lebih kecil atau sama dengan 

zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi), maka S(zi) =
                         

 
. 

Contoh untuk z1 =       , maka S(      ) = 
 

   
 = 0,008. 

4) Hitung selisish F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

Contoh: untuk z1 maka |F(z1) – S(z1)| = |0,0144 – 0,008| = 0,063. 

5) Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini L0. 

Berdasarkan tabel harga paling besar (L0) adalah 0,0649 serta nilai Ltabel adalah 

0,0796. Kriteria pengujian: H0 diterima jika          . Diperoleh 0,0723 < 

0,0796. 

Jadi, H0 diterima sehingga populasi tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 20 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL SAMPEL PENELITIAN 

Hipotesis: 

  :   
 =   

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas) 

      
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua kelas) 

Rumus: 

 =
                

                
 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila     
 
 (     )

  

 

Perhitungan: 

Sumber varians Eksperimen Kontrol 

Jumlah 2189.0 2204 

N 30 31 

  ̅ 72.97 71.10 

Varians (  ) 188.45 169.22 

Std deviasi (s) 13.73 13.01 

 =
                

                
=
      

      
=        

Pada  =    dengan dk pembilang = 30 – 1 = 29 dan dk penyebut = 31 – 1 = 30 

diperoleh       (     ) =      . Karena     
 
 (     )

 maka    diterima, artinya 

tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (homogen). 

Daerah 

penerimaan 𝐻  

Daerah penolakan 𝐻  

𝐹 
 
𝛼(𝑣  𝑣 )
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Lampiran 21 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL SAMPEL 

PENELITIAN 

Hipotesis: 

      =    (tidak ada perbedaan signifikan kemampuan awal antara kedua kelas) 

          (ada perbedaan signifikan kemampuan awal antara kedua kelas) 

Rumus: 

Untuk menguji hipotesis digunsksn rumus sebagai berikut. 

       =
 ̅   ̅ 

 √
 
  
+
 
  

                 =
(    )  

 + (    )  
 

  +     
 

Keterangan:  

        : Distribusi Student 

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok eksperimen  

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok kontrol  

    : banyaknya data kelompok eksperimen  

   : banyaknya data kelompok kontrol  

  
  : varians kelompok eksperimen  

  
  : varians kelompok kontrol  

   : varians gabungan nilai data awal  

Kriteria pengujian: 

H0 diterima apabila   
  

 

 
 
             

 
 

, di mana  
  

 

 
 

 didapat dari daftar 

distribusi t dengan (dk) = (   +    -2) dan peluang .  
 

 
 /. 
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Perhitungan: 

Kelas Jumlah N  ̅    s 

VIII D (Eksperimen) 2189 30 72.97 188.45 13.73 

VIII E (Kontrol) 2204 31 71.10 169.22 13.01 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh, 

  =
(    )      + (    )      

  +     
=
        

  
=         

 = √       =        

       =
           

      √
 
  
+
 
  

=
    

        
=          

Pada  =    dengan dk = (   +    -2) = (30 + 31 – 2) = 59 diperoleh harga 

      =      .  

 

Karena        =       berada diantara        yaitu -2,001 dan 2,001 maka 

   diterima, artinya tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas.  

Daerah penolakan 𝐻  

-2,001 2,001 

Daerah penolakan 𝐻  

      

Daerah  

penerimaan 𝐻  
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Lampiran 22 

Penggalan Silabus 

(Kelas Eksperimen) 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ngadirejo 

Kelas/Semester :  VIII (delapan)/2  

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 6 × 40 menit 

Kompetensi Inti :   

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

  



170 
 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.9 Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan sifat-

sifat dan jaring-

jaring kubus dan 

balok 

Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik, 

menyampaikan motivasi, 

tujuan pembelajaran, 

dengan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai bangun kubus 

dan balok. 

Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang 

berkaitan 

dengan sifat-

sifat dan 

jaring-jaring 

kubus dan 

balok 

Sikap 

Observasi 

 Mengamati 

ketelitian dan  

rasa ingin tahu 

dalam 

mengerjakan 

tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau presentasi 

siswa 

mengenai 

bangun ruang 

sisi datar 

Pengetahuan 

Penugasan 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi 

datar, alat 

peraga, benda 

di lingkungan. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan inti 

pembelajaran dan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

Guru mengatur siswa ke 

dalam pasangan yang 

dipilih secara acak.  

Guru mengajukan suatu 

masalah atau topik yang 

berkaitan dengan persoalan 

PISA dengan membagikan 

LKS. 
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Fase Berpikir (Think) 

Guru memberi kesempatan 

selama beberapa menit 

kepada siswa untuk 

memikirkan (think) 

penyelesaian dari masalah 

yang diajukan sebelumnya 

secara individu. 

berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

balok. 

 Tugas mandiri 

tidak 

terstruktur: 

mencari 

informasi 

seputar bangun 

ruang  sisi 

datar balok dan 

penggunaanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

balok 

 

 

Fase Berpasangan (Pair) 

Guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dengan 

pasangannya (pair) dan 

saling berbagi hasil 

pemikiran mereka 

sebelumnya. 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi dengan 

pasangannya. Masing-

masing siswa berbagi hasil 

pemikiran/ jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya untuk 

menemukan jawaban 

terbaik. 

Kegiatan Penutup 

Siswa bersama-sama 
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dengan guru membuat 

kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah 

disampaikan.  

Guru memberikan tugas 

kepada siswa. 

Guru menginformasikan 

kepada siswa bahwa pada 

pertemuan selanjutnya 

dengan materi luas 

permukaan kubus dan balok 

dan meminta siswa untuk 

mempelajarinya. 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

kubus dan balok 

 Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik, 

menyampaikan motivasi, 

tujuan pembelajaran,  

dengan tanya jawab guru  

mengingatkan kembali 

mengenai sifat-sifat dan 

jaring-jaring kubus dan 

balok. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan inti 

pembelajaran dan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

kubus dan 

balok 

Sikap 

Observasi 

 Mengamati 

ketelitian dan  

rasa ingin tahu 

dalam 

mengerjakan 

tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau presentasi 

siswa 

mengenai 

bangun ruang 

sisi datar 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi 

datar,  alat 

peraga, benda 

di lingkungan. 

 



173 
 

 

Guru mengatur siswa ke 

dalam pasangan yang 

dipilih secara acak.  

Guru mengajukan suatu 

masalah atau topik yang 

berkaitan dengan persoalan 

PISA dengan membagikan 

LKS. 

Fase Berpikir (Think) 

Guru memberi kesempatan 

selama beberapa menit 

kepada siswa untuk 

memikirkan (think) 

penyelesaian dari masalah 

yang diajukan sebelumnya 

secara individu. 

Fase Berpasangan (Pair) 

Guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dengan 

pasangannya (pair) dan 

saling berbagi hasil 

pemikiran mereka 

sebelumnya. 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi dengan 

pasangannya. Masing-

Pengetahuan 

Penugasan 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

kubus. 

 Tugas mandiri 

tidak 

terstruktur: 

mencari 

informasi 

seputar bangun 

ruang  sisi 

datar kubus 

dan 

penggunaanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 
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masing siswa berbagi hasil 

pemikiran/ jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya untuk 

menemukan jawaban 

terbaik. 

Fase Berbagi (Share) 

Guru memanggil beberapa 

siswa untuk maju dan 

berbagi (share) hasil 

diskusi di depan kelas. 

Guru memimpin pleno 

kecil diskusi, tiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya (fase 

Share). 

Guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan 

menambah materi yang 

belum diungkap oleh siswa 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa menarik kesimpulan 

dengan arahan guru. 

Kegiatan Penutup 

Siswa bersama-sama 

dengan guru membuat 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

kubus 
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kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah 

disampaikan.  

Guru memberikan tugas 

kepada siswa. 

Guru menginformasikan 

kepada siswa bahwa pada 

pertemuan selanjutnya 

dengan materi volume 

kubus dan balok dan 

meminta siswa untuk 

mempelajarinya. 

 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan volume 

kubus dan 

balok. 

 Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik, 

menyampaikan motivasi, 

tujuan pembelajaran, 

dengan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai luas permukaan 

kubus dan balok. 

Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan inti 

pembelajaran dan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

Guru mengatur siswa ke 

dalam pasangan yang 

Memecahkan 

masalah 

serupa PISA 

yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

dan volume 

balok. 

Sikap 

Observasi 

 Mengamati 

ketelitian dan  

rasa ingin tahu 

dalam 

mengerjakan 

tugas, 

menyimak 

penjelasan, 

atau presentasi 

siswa 

mengenai 

bangun ruang 

sisi datar 

Pengetahuan 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi 

datar,  alat 

peraga, benda 

di lingkungan. 
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dipilih secara acak.  

Guru mengajukan suatu 

masalah atau topik yang 

berkaitan dengan persoalan 

PISA dengan membagikan 

LKS. 

Fase Berpikir (Think) 

Guru memberi kesempatan 

selama beberapa menit 

kepada siswa untuk 

memikirkan (think) 

penyelesaian dari masalah 

yang diajukan sebelumnya 

secara individu. 

Fase Berpasangan (Pair) 

Guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dengan 

pasangannya (pair) dan 

saling berbagi hasil 

pemikiran mereka 

sebelumnya. 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi dengan 

pasangannya. Masing-

masing siswa berbagi hasil 

pemikiran/ jawaban dari 

Penugasan 

 Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

balok. 

 Tugas mandiri 

tidak 

terstruktur: 

mencari 

informasi 

seputar bangun 

ruang  sisi 

datar balok dan 

penggunaanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal 

berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 
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permasalah PISA dan 

mendiskusikannya untuk 

menemukan jawaban 

terbaik. 

Fase Berbagi (Share) 

Guru memanggil beberapa 

siswa untuk maju dan 

berbagi (share) hasil 

diskusi di depan kelas. 

Guru memimpin pleno 

kecil diskusi, tiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya (fase 

Share). 

Guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan 

menambah materi yang 

belum diungkap oleh siswa 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa menarik kesimpulan 

dengan arahan guru. 

Kegiatan Penutup 

Siswa bersama-sama 

dengan guru membuat 

kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah 

balok 
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Temanggung, Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.          Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003         NIM 4101411110 

 

  

disampaikan.  

Guru memberikan tugas 

kepada siswa. 

Guru menginformasikan 

kepada siswa bahwa pada 

pertemuan selanjutnya akan 

diadakan ulangan dengan 

materi luas permukaan dan 

volume kubus dan balok 

dan meminta siswa untuk 

mempelajarinya. 
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Lampiran 23 

Penggalan Silabus 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ngadirejo 

Kelas/Semester : VIII (delapan)/2  

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 6 × 40 menit 

Kompetensi Inti :   

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

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

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

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

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

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

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.10 Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sifat-sifat dan 

jaring-jaring 

kubus dan balok. 

Kegiatan Awal  

Guru menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik, menyampaikan 

motivasi, tujuan pembelajaran, 

dengan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai kubus.dan balok serta 

bagian-bagiannya.  

Kegiatan Inti  

Melalui model pembelajaran 

ekspositori siswa dibimbing 

untuk menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan sifat-sifat 

dan jaring-jaring kubus dan 

balok serta bagian-bagiannya.  

Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

Kegiatan Penutup  

Siswa bersama-sama dengan 

guru membuat kesimpulan 

mengenai pelajaran yang telah 

disampaikan. Guru memberikan 

PR.   

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan sifat-

sifat dan 

jaring-jaring 

kubus dan 

balok serta 

bagian-

bagiannya 

Tes Tertulis 

Bentuk: uraian 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang 

berkaitan 

dengan 

bangun 

ruang sisi 

datar,  alat 

peraga, 

benda di 

lingkungan 
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Guru menginformasikan bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

membahas mengenai 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

kubus dan balok 

Kegiatan Awal  

Guru menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik, menyampaikan 

motivasi, tujuan pembelajaran, 

dengan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai sifat-sifat dan jaring-

jaring kubus.dan balok.  

Kegiatan Inti  

Melalui model pembelajaran 

ekspositori siswa dibimbing 

untuk menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok.  

Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

Kegiatan Penutup  

Siswa bersama-sama dengan 

guru membuat kesimpulan 

mengenai pelajaran yang telah 

disampaikan. Guru memberikan 

PR.   

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

kubus dan 

balok 

Tes Tertulis 

Bentuk: uraian 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang 

berkaitan 

dengan 

bangun 

ruang sisi 

datar,  alat 

peraga, 

benda di 

lingkungan. 
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Guru menginformasikan bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

membahas mengenai 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume  kubus 

dan balok 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

volume kubus 

dan balok. 

Kegiatan Awal  

Guru menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik, menyampaikan 

motivasi, tujuan pembelajaran, 

dengan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai luas permukaan kubus 

dan balok. 

Kegiatan Inti  

Melalui model pembelajaran 

ekspositori siswa dibimbing 

untuk menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan 

dengan volume kubus dan balok.  

Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

Kegiatan Penutup  

Siswa bersama-sama  

dengan guru membuat 

kesimpulan mengenai pelajaran 

yang telah disampaikan. Guru 

memberikan PR.   

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan luas 

volume 

kubus dan 

balok. 

Tes Tertulis 

Bentuk: uraian 

2 JP Buku teks 

matematika 

Kelas VIII 

Kemdikbud, 

LKS, Buku 

Pengayaan 

yang 

berkaitan 

dengan 

bangun 

ruang sisi 

datar,  alat 

peraga, 

benda di 

lingkungan. 
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Guru menginformasikan bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

diadakan ulangan mengenai 

materi luas permukaan dan 

volume kubus dan balok serta 

meminta siswa untuk 

mempelajarinya. 

 

Temanggung, Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.          Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003         NIM 4101411110 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen (Pertemuan I) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

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

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

fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME 

dan berakhlak mulia 

dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa dan 

negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan dengan berdo‟a 

sebelum pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran Tuhan 

dengan adanya bangun ruang sisi datar 

di alam semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari – hari. 
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2 2.1 Menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.1.1 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab pada pembelajaran 

materi bangun ruang sisi datar kubus 

dan balok. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta 

memiliki rasa percaya 

pada daya dan kegunaan 

matematika, yang 

terbentuk melalui 

pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu mengenai 

materi kubus dan balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap jawaban yang 

sudah diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, 

menghargai pendapat 

dan karya teman dalam 

interaksi kelompok 

maupun aktivitas sehari-

hari. 

2.3.1 Toleran (menghargai pendapat) 

terhadap proses pemecahan masalah 

yang berbeda dan kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, 

dan limas 

 

3.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus 

dan balok dan bagian-bagiannya. 

3.1.2 Mencermati kerangka dan 

menentukan jaring – jaring kubus dan 

balok. 

3.1.3 Menyelesaikan masalah serupa PISA 

yang berkaitan dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring kubus dan balok 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan bagian-bagiannya; 

3.9.1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat balok dan bagian-bagiannya; 

3.9.2.1 Mencermati kerangka dan menentukan jaring – jaring kubus; 

3.9.2.2 Mencermati kerangka dan menentukan jaring – jaring balok; 
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3.1.3.1 Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring kubus dan balok 

D. Materi Pembelajaran 

KUBUS 

1. Pengertian dan Sifat-sifat Kubus 

Kubus adalah suatu bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam buah 

sisi berbentuk persegi yang kongruen (sama dan sebangun). Kubus 

merupakan bangun ruang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Perhatikan Gambar 1.1 diatas dalah kubus yang diberi nama kubus 

ABCD. EFGH atau  
    

    
. Jika kita mengamati kubus tersebut dengan tepat, 

kita akan memperolah bahwa 

a. Bidang-bidang yang membatasi (sisi) kubus adalah ABCD, ABFE, BCGF, 

ADHE, CDHG, dan EFGH. Ternyata bidang yang membatasi kubus ada 

enam bidang datar yang semua sisinya berbentuk persegi yang kongruen. 

b. Rusuk-rusuk kubus adalah AB, BC, CD, DA, AE, BF,CG, DH, EF, FG, 

GH, dan HE,sehingga kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 buah yang 

sama panjang. 

c. Titik-titik sudut kubus adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H, sehingga kubus 

mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. 

d. Kubus mempunyai diagonal bidang sebanyak 12 buah yang terdiri dari 

AC, BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG dan FH. 

A 

G H 

F E 

D C 

B 

Gambar 1.1 Bangun Kubus 
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e. Diagonal ruang kubus meliputi AG, BH, CE, dan DF, sehingga kubus 

mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah 

f. Bidang diagonal kubus meliputi ACGE, BDHF, ADGF, BCHE, ABGH, 

dan CDEF, sehingga banyaknya bidang diagonal kubus adalah 6 buah. 

2. Jaring-jaring Kubus 

 Jaring-jaring kubus adalah bidang datar atau bagian dari bidang datar yang 

dibangun oleh bidang-bidang sisi kubus sehingga sebidang. 

 

BALOK 

1. Pengertian dan Sifat-sifat Balok 

Balok adalah suatu bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam 

persegi panjang, dimana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu 

sisi persegi panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap kongruen 

(sama dan sebangun). 

Keterangan:         arah guntingan 

  

A B 

C D 

E 
F 

G 
H 

A B 

C 

E E F 
F 

G 
G 

H 
H 

F E 

 

Gambar 1.2 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 

(a) 

(b) 

 

  

      

  

E 

E 

E 

F 

F 

F 

G 

G 

H 

H 

A B 

D C 

(c) 

D 
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Perhatikan Gambar 1.3 di atas adalah balok yang diberi nama balok 

ABCD. EFGH atau  
    

    
. Jika kita mengamati balok tersebut dengan tepat, 

kita akan memperolah bahwa 

a. Bidang-bidang yang membatasi (sisi) balok adalah ABCD, ABFE, BCGF, 

ADHE, CDHG, dan EFGH. Ternyata bidang yang membatasi kubus ada 

enam bidang datar yang berbentuk persegi panjang dimana persegi 

panjang yang sehadap kongruen. 

b. Rusuk-rusuk balok terdiri dari 12 rusuk dengan rusuk yang sejajajr sama 

panjang, yaitu AB = CD= EF= GH, BC = AD = FG = HE, dan AE = BF = 

CG = DH. 

c. Titik-titik sudut balok adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H, sehingga balok 

mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. 

d. Balok mempunyai diagonal bidang sebanyak 12 buah yang terdiri dari AC, 

BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG dan FH. 

e. Diagonal ruang balok meliputi AG, BH, CE, dan DF, sehingga balok 

mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah 

f. Bidang diagonal balok meliputi ACGE, BDHF, ADGF, BCHE, ABGH, 

dan CDEF, sehingga banyaknya bidang diagonal kubus adalah 6 buah. 

2. Jaring-jaring Balok 

 Jaring-jaring balok adalah bidang datar atau bagian dari bidang datar yang 

dibangun oleh bidang-bidang sisi balok sehingga sebidang. 

A 

G H 

F E 

D C 

B 
Gambar 1.3 Bangun Balok 
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E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik (scientific approach). 

Model pembelajaran  : Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA. 

Metode pembelajaran  : diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan. 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat    : Papan tulis, kapur, dan spidol.  

Sumber pembelajaran  :  

1. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

2. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 

4.  LKS 1 (terlampir) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Dekripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru beserta siswa berdoa 

Siswa menjawab salam. 

 

 

Siswa berdoa bersama. 

5 menit 

E 

F 

Gambar 1.4 Balok dan Jaring-jaring Balok 

E 

A 

 

 

 

  

    

(a

(c

(b

A B 

C D 

E F 

G H 

B 

B A 

C 

C D 

D 
E 

E 

G 

G 

H 

H 

F 

F 

B A 

E 

  

E 

B 

F 

F 

F 

D 
A 

Keterangan:         arah 

guntingan 
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terlebih dahulu sebelum  

memulai pembelajaran. 

3. Guru mengkondisikan 

fisik dan psikis siswa agar 

siap mengikuti 

pembelajaran matematika. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan  pembelajaran 

mengenai bangun kubus 

dan balok serta 

penerapannya dalam 

penyelesaian masalah 

serupa PISA. 

5. Guru mengingatkan 

kembali pada siswa 

tentang materi kubus dan 

balok yang sudah mereka 

pelajari ketika di SD 

melalui kegiatan  tanya 

jawab.  

6. Guru memotivasi siswa 

dengan mengaitkan materi 

kubus dan balok dengan 

kehidupan sehari-hari.  

 

 

Siswa menyiapkan 

buku dan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

 

 

Siswa memperhatikan 

pemaparan guru. 

 

 

 

 

Siswa mengingat 

kembali materi 

prasyarat melalui 

kegiatan tanya jawab. 

 

 

 

 

Inti Fase Pengajuan Masalah 

Serupa PISA 

1. Guru menjelaskan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada hari ini.  

2. Guru menyampaikan 

fenomena sehari-hari yang 

berkaitan dengan bangun 

kubus dan balok. 

3. Guru mengajukan suatu 

masalah yang dikaitkan 

dengan materi yang 

berorientasi pada PISA 

dengan membagikan LKS 

1 Sifat-sifat dan Jaring-

jaring Kubus dan Balok. 

Fase Think 

4. Guru memberikan waktu 

beberapa menit kepada 

siswa untuk berpikir 

(think) secara individu 

mengenai penyelesaian 

 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

Siswa mengamati 

permasalahan serupa 

PISA yang disajikan 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

Siswa mencoba 

memikirkan 

penyelesaian 

permasalahan PISA 

±10 

menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±5 

menit 
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masalah yang disajikan 

dalam LKS 1.  

Fase Pair  

5. Guru meminta siswa 

untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan 

teman duduk dalam satu 

meja dengan membawa 

hasil penyelesaian LKS 1 

(pair). Apabila jumlah 

siswa ganjil, berarti 

terdapat satu pasangan 

yang memilki tiga 

anggota. 

6. Guru membimbing siswa 

dalam pembelajaran di 

kelas. 

 

 

 

Fase Share 

7. Guru memimpin pleno 

kecil diskusi, tiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya (fase 

Share). 

8. Guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan 

menambah materi yang 

belum diungkap oleh 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Fase Evaluasi/Kuis 

9. Guru membagikan soal 

kuis kepada siswa diakhir 

pelajaran. 

secara individu. 

 

 

Siswa saling 

memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi 

dengan pasangannya. 

Masing-masing siswa 

berbagi hasil pemikiran/ 

jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya 

untuk menemukan 

jawaban terbaik 

Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

masalah ketika 

berdiskusi. 

 

Siswa 

mempresentasikan/ 

mengkomunikasikan 
hasil diskusi kepada 

pasangan lain dalam 

kelas. Siswa yang satu 

memaparkan hasil 

diskusi dan pasangan 

lainnya dapat 

memberikan pendapat 

atau jawaban lain dari 

permasalahan PISA 

yang sedang dibahas. 

Siswa menarik 

kesimpulan dengan 

arahan guru. 

 

Siswa mengerjakan soal 

kuis yang diberikan 

oleh guru secara 

individu. 

Siswa menganalisis 

berbagai jawaban yang 

mereka peroleh 

sebelumnnya untuk 

 

 

 

 

±15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±10 

menit 
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menentukan jawaban 

yang paling tepat. 

Penutup 1. Dengan serangkaian tanya 

jawab siswa dan guru 

bersama-sama 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

yang telah dipelajari. 

Contoh: 

“Bagaimana materi tadi 

apakah masih ada yang 

ingin ditanyakan?” 

“Apa yang dapat kita 

simpulkan pada 

pelajaran kali ini?“  

2. Bersama siswa, guru 

melakukan refleksi 

pembelajaran serta 

menunjuk siswa secara 

acak  untuk 

mengemukakan 

pendapatnya mengenai 

pengalaman belajar 

selama menyelesaikan 

tugas secara  individu 

maupun berkelompok.  

3. Guru memberikan PR 

mengenai  permasalahan 

kontekstual yang relevan 

dengan penerapan sifat-

sifat dan jaring-jaring 

kubus dan balok pada 

kehidupan sehari-hari.  

4. Guru memberikan pesan 

atau motivasi kepada 

siswa agar tetap rajin 

belajar dan bersekolah 

serta mempelajari materi 

selanjutnya yaitu luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

5. Guru dan siswa 

mengakhiri pembelajaran 

dengan tepat waktu. Guru 

menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Siswa memberikan 

simpulan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memberikan 

kesan mengenai 

pembelajaran pada hari 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mencatat tugas 

yang diberikan dan 

mengerjakannya di 

rumah. 

 

 

 

Siswa mendengarkan 

pesan dan motivasi 

yang diberikan oleh 

guru. 

 

 

 

 

 

Siswa menjawab salam. 

5 menit 



193 
 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari 

– hari. 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

2. Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

3. Pengetahuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-

sifat kubus dan bagian-bagiannya 

2. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-

sifat balok dan bagian-bagiannya 

3. Siswa mampu menentukan kerangka 

dan jaring-jaring kubus 

4.  Siswa mampu menentukan kerangka 

dan jaring-jaring balok 

5. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

serupa PISA yang berkaitan dengan 

sifat-sifat dan jaring-jaring kubus dan 

balok 

 

Pengamatan 

dan tes 

 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 
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2. Bentuk instrumen dan instrumen 

a. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian (terlampir) 

b. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir) 

3. Pedoman penskoran (terlampir) 

 

Temanggung, Mei 2015       

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.    Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003    NIM. 4101411110 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen (Pertemuan 2) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1 1.2 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan 

dengan berdo‟a sebelum 

pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran 

Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam 

semesta yang dapat dikaitkan 

dengan  masalah sehari – 

hari. 
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2 2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.1.1 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

terhadap materi bangun 

ruang sisi datar kubus. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan ketertarikan 

pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada 

daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu 

mengenai materi luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap 

jawaban yang sudah 

diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, menghargai 

pendapat dan karya teman 

dalam  interaksi kelompok 

maupun aktivitas sehari-hari 

2.3.1 Toleran (menghargai 

pendapat) terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas permukaan 

dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas 

3.1.4 Menentukan luas permukaan 

kubus dan balok dengan 

menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata. 

3.1.5 Menyelesaikan masalah 

serupa PISA yang berkaitan 

dengan luas permukaan 

kubus dan balok 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.4.1 Menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata; 

3.9.4.2 Menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata. 

3.9.5.1Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok 
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D. Materi Pembelajaran 

 Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Gambar 2.1 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 

Dari Gambar 2.1 terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas 

jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 

buah persegi yang sama dan kongruen maka  

luas permukaan kubus  = luas jaring-jaring kubus 

=  ×                  

=   ×  ×   

=  ×    

=     

Jadi,                     =    . 

 Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara 

menghitung luas permukaan kubus, yaitu menghitung semua luas jaring-

jaring balok. Coba perhatikan Gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 Balok dan Jaring-jaring Balok 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), 

dan t (tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok 

tersebut adalah 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 + 

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

= ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )  

= ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) 

= ( ×  ×  ) + ( ×  ×  ) + ( ×  ×  ) 

=  ,( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )- 

=  (  +   +   ) 

Jadi,                     =  (  +   +   ). 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik (scientific). 

Model pembelajaran  : Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA. 

Metode pembelajaran  : diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan. 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat  : Papan tulis, kapur, dan spidol, kemasan berbentuk 

kubus dan balok, penggaris, gunting 

Sumber pembelajaran:  
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1. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

2. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 

4. LKS 2 (terlampir) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Dekripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahulu

an 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru beserta siswa berdoa 

terlebih dahulu sebelum  

memulai pembelajaran. 

3. Guru mengkondisikan fisik 

dan psikis siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

matematika. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan  pembelajaran 

mengenai luas permukaan 

bangun kubus dan balok 

serta penerapannya dalam 

penyelesaian masalah 

serupa PISA. 

5. Guru mengingatkan 

kembali pada siswa 

tentang  materi sifat sifat 

dan jaring-jaring kubus 

dan balok  yang sudah 

mereka pelajari pada 

pertemuan sebelumnya 

melalui kegiatan tanya 

jawab. 

6. Guru memotivasi siswa 

dengan mengaitkan materi 

luas permukaan kubus dan 

balok dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Siswa menjawab salam. 

 

 

Siswa berdoa bersama. 

 

 

Siswa menyiapkan buku 

dan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

 

 

Siswa memperhatikan 

pemaparan guru. 

 

 

 

 

Siswa mengingat kembali 

materi prasyarat melalui 

kegiatan tanya jawab. 

 

 

 

 

5 menit 

Inti Fase Pengajuan Masalah 

1. Guru menjelaskan kegiatan 

yang akan dilaksanakan 

pada hari ini.  

2. Guru menyampaikan 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

10 

menit  
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fenomena sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan bangun kubus 

dan balok. 

3. Guru mengajukan suatu 

masalah yang dikaitkan 

dengan materi yang 

berorientasi pada PISA 

dengan membagikan LKS 

2 Luas Permukaan Kubus 

dan Balok. 

Fase Think 

4. Guru memberikan waktu 

beberapa menit kepada 

siswa untuk berpikir 

(think) secara individu 

mengenai penyelesaian 

masalah yang disajikan 

dalam LKS 2.  

Fase Pair  

5. Guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok 

sesuai dengan teman 

duduk dalam satu meja 

dengan membawa hasil 

penyelesaian LKS 2 (pair). 

Apabila jumlah siswa 

ganjil, berarti terdapat satu 

pasangan yang memilki 

tiga anggota. 

6. Guru membimbing siswa 

dalam pembelajaran di 

kelas. 

 

 

Fase Share 

7. Guru memimpin pleno 

kecil diskusi, tiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya (fase 

Share). 

8. Guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan 

menambah materi yang 

belum diungkap oleh siswa 

 

Siswa mengamati 

permasalahan serupa PISA 

yang disajikan oleh guru. 

 

 

 

Siswa mencoba 

memikirkan penyelesaian 

permasalahan PISA secara 

individu. 

 

 

 

 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi dengan 

pasangannya. Masing-

masing siswa berbagi hasil 

pemikiran/ jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya untuk 

menemukan jawaban 

terbaik 

Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

masalah ketika berdiskusi. 

 

 

Siswa mempresentasikan/ 

mengkomunikasikan 
hasil diskusi kepada 

pasangan lain dalam kelas. 

Siswa yang satu 

memaparkan hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 dan pasangan lainnya 

dapat memberikan 

pendapat atau jawaban lain 

dari  

 

 

 

 

 

 

 

±5 

menit 

 

 

 

 

 

±15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±10 

menit 



201 
 

 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

Fase Evaluasi/Kuis 

9. Guru membagikan soal 

kuis kepada siswa diakhir 

pelajaran. 

permasalahan PISA yang 

sedang dibahas. 

Siswa menarik kesimpulan 

dengan arahan guru. 

 

Siswa mengerjakan soal 

kuis  

yang diberikan oleh guru 

secara individu. 

Siswa menganalisis 

berbagai jawaban yang 

mereka peroleh 

sebelumnnya untuk 

menentukan jawaban yang 

paling tepat. 

Penutup 1. Dengan serangkaian tanya 

jawab siswa dan guru 

bersama-sama 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

yang telah dipelajari. 

Contoh: 

“Bagaimana materi tadi 

apakah masih ada yang 

ingin ditanyakan?” 

“Apa yang dapat kita 

simpulkan pada pelajaran 

kali ini?“  

2. Bersama siswa, guru 

melakukan refleksi 

pembelajaran serta 

menunjuk siswa secara 

acak  untuk 

mengemukakan 

pendapatnya mengenai 

pengalaman belajar selama 

menyelesaikan tugas 

secara  individu maupun 

berkelompok.  

3. Guru memberikan PR 

mengenai  permasalahan 

kontekstual yang relevan 

dengan penerapan luas 

permukaan kubus dan 

balok pada kehidupan 

sehari-hari.  

Siswa memberikan 

simpulan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memberikan kesan 

mengenai pembelajaran 

pada hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mencatat tugas yang 

diberikan dan 

mengerjakannya di rumah. 

 

 

 

5 menit 
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I. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

2. Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

3. Pengetahuan 

1. Siswa mampu menentukan luas 

 

Pengamatan 

 

Penyelesaian 

4. Guru memberikan pesan 

atau motivasi kepada siswa 

agar tetap rajin belajar dan 

bersekolah serta 

mempelajari materi 

selanjutnya yaitu volume 

kubus dan balok. 

5. Guru dan siswa 

mengakhiri pembelajaran 

dengan tepat waktu. Guru 

menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Siswa mendengarkan 

pesan dan motivasi yang 

diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

Siswa menjawab salam. 
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No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

permukaan kubus  

2. Siswa mampu menentukan luas 

permukaan balok  

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

serupa PISA yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok 

dan tes tugas individu 

dan 

kelompok. 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

a. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian (terlampir) 

b. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir) 

3. Pedoman penskoran (terlampir) 

 

Temanggung, Mei 2015       

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.    Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003    NIM. 4101411110 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen (Pertemuan 3) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, goton groyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.3 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME 

dan berakhlak mulia 

dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa 

dan negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan dengan berdo‟a 

sebelum pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran Tuhan 

dengan adanya bangun ruang sisi 

datar di alam semesta yang dapat 

dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

2 2.1 Menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.1.1 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab terhadap 

materi bangun ruang sisi datar 

kubus dan balok. 
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2.2  Memiliki rasa ingin 

tahu, percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta 

memiliki rasa percaya 

pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu 

mengenai materi volume kubus 

dan balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap jawaban 

yang sudah diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, 

menghargai pendapat 

dan karya teman dalam  

interaksi kelompok 

maupun aktivitas 

sehari-hari. 

2.3.1 Toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas 

permukaan dan 

volume kubus, balok, 

prisma, dan limas 

3.1.6 Menentukan volume kubus dan 

balok. 

3.1.7 Menyelesaikan masalah serupa 

PISA yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.6.1 Menentukan volume kubus; 

3.9.6.2 Menentukan volume balok; 

3.1.7.1 Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan volume kubus 

dan balok 

D. Materi Pembelajaran 

 Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang 

rusuk 1,2 m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air 

yang dapat ditampung? untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya 
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perlu menghitung volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume 

kubus? untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan Tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1 Menentukan Volume Kubus 

Bentuk Kubus 
Panjang 

Rusuk 

Banyaknya Kubus 

Satuan 

Volume 

Kubus 

 

 

1 satuan 1= 1 × 1 × 1 
1 satuan 

volume 

 

2 satuan 8 = 2 × 2 × 2 
8 satuan 

volume 

 

3 satuan 27 = 3 × 3 × 3 
27 satuan 

volume 

 

s satuan s
3 

= s × s × s 
s

3
 satuan 

volume 

Volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan 

panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga: 

            =              ×              ×              

=  ×  ×  =    

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut 

            =    

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

 

 
  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

 
  

  

  
 

 

  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

s 
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 Volume Balok 

Perhatikan Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Menentukan Volume Balok 

 

Jadi volume balok =  p × l × t, dengan p panjang, l lebar, dan t tinggi. 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik (scientific). 

Model pembelajaran  : Think-Pair-Share (TPS) berorientsi PISA. 

Metode pembelajaran  : diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan. 

Bentuk Balok 

Ukuran Balok Banyakny

a Kubus 

Satuan 

Volume Panjan

g 
Lebar Tinggi 

 

 
 

4 

satuan 
3 satuan 

2 

satuan 

   
=   ×   
×   

24 

satuan 

volume 

 

 
 

4 

satuan 
3 satuan 

3  

satuan 

   
=   ×    
×   

36 

satuan 

volume 

 

 
 

5 

satuan 
3 satuan 

4  

satuan 

   
=   ×  
×   

60 

satuan 

volume 

 

p 

satuan 
l satuan 

t  

satuan 
  ×  ×   

  ×  ×
   satuan 

volume 

p 

l 

t 
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F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat  : Papan tulis, kapur, dan spidol.  

Sumber pembelajaran:  

1. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

2. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 

4. LKS 3 (terlampir). 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Dekripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 1. Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru beserta siswa 

berdoa terlebih dahulu 

sebelum  memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengkondisikan 

fisik dan psikis siswa 

agar siap mengikuti 

pembelajaran 

matematika. 

4. Guru menyampaikan 

tujuan  pembelajaran 

mengenai volume 

bangun kubus dan balok 

serta penerapannya 

dalam penyelesaian 

masalah serupa PISA. 

5. Guru mengingatkan 

kembali pada siswa 

tentang  materi luas 

permukaan kubus dan 

balok  yang sudah 

mereka pelajari pada 

pertemuan sebelumnya 

melalui kegiatan tanya 

jawab. 

6. Guru memotivasi siswa 

dengan mengaitkan 

materi volume kubus 

Siswa menjawab salam. 

 

 

Siswa berdoa bersama. 

 

 

 

Siswa menyiapkan buku 

dan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

 

 

Siswa memperhatikan 

pemaparan guru. 

 

 

 

 

Siswa mengingat 

kembali materi 

prasyarat melalui 

kegiatan tanya jawab. 

 

 

 

 

5 menit 
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dan balok dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Inti Fase Pengajuan Masalah 

1. Guru menjelaskan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada hari 

ini.  

2. Guru menyampaikan 

fenomena sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

volume bangun kubus 

dan balok. 

3. Guru mengajukan suatu 

masalah yang dikaitkan 

dengan materi yang 

berorientasi pada PISA 

dengan membagikan 

LKS 3 Volume Kubus 

dan Balok. 

Fase Think 

4. Guru memberikan 

waktu beberapa menit 

kepada siswa untuk 

berpikir (think) secara 

individu mengenai 

penyelesaian masalah 

yang disajikan dalam 

LKS 3.  

Fase Pair  

5. Guru meminta siswa 

untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan 

teman duduk dalam satu 

meja dengan membawa 

hasil penyelesaian LKS 

3 (pair). Apabila jumlah 

siswa ganjil, berarti 

terdapat satu pasangan 

yang memilki tiga 

anggota. 

6. Guru membimbing 

siswa dalam 

pembelajaran di kelas. 

 

Fase Share 

7. Guru memimpin pleno 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

Siswa mengamati 

permasalahan serupa 

PISA yang disajikan 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mencoba 

memikirkan 

penyelesaian 

permasalahan PISA 

secara individu. 

 

 

 

Siswa saling memeriksa, 

mengoreksi, memberi 

masukan (share), dan 

bertukar informasi 

dengan pasangannya. 

Masing-masing siswa 

berbagi hasil pemikiran/ 

jawaban dari 

permasalah PISA dan 

mendiskusikannya 

untuk menemukan 

jawaban terbaik 

Siswa bertanya kepada 

guru apabila mengalami 

masalah ketika 

berdiskusi. 

Siswa 

mempresentasikan/ 

 

±10 

menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±5 menit 

 

 

 

 

 

±15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±30 

menit 
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kecil diskusi, tiap 

kelompok memaparkan 

hasil diskusinya (fase 

Share). 

8. Guru mengarahkan 

pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan 

menambah materi yang 

belum diungkap oleh 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

Fase Evaluasi/Kuis 

9. Guru membagikan soal 

kuis kepada siswa 

diakhir pelajaran. 

mengkomunikasikan 
hasil diskusi kepada 

pasangan lain dalam 

kelas. Siswa yang satu 

memaparkan hasil 

diskusi dan pasangan 

lainnya dapat 

memberikan pendapat 

atau jawaban lain dari 

permasalahan PISA 

yang sedang dibahas. 

Siswa menarik 

kesimpulan dengan 

arahan guru. 

 

Siswa mengerjakan soal 

kuis yang diberikan oleh 

guru secara individu. 

Siswa menganalisis 

berbagai jawaban yang 

mereka peroleh 

sebelumnnya untuk 

menentukan jawaban 

yang paling tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±10 

menit 

Penutup 1. Dengan serangkaian 

tanya jawab siswa dan 

guru bersama-sama 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada 

materi yang telah 

dipelajari. Contoh: 

“Bagaimana materi 

tadi apakah masih ada 

yang ingin 

ditanyakan?” 

“Apa yang dapat kita 

simpulkan pada 

pelajaran kali ini?“  

2. Bersama siswa, guru 

melakukan refleksi 

pembelajaran serta 

menunjuk siswa secara 

acak  untuk 

mengemukakan 

pendapatnya mengenai 

pengalaman belajar 

Siswa memberikan 

simpulan hasil 

pembelajaran dengan 

bimbingan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memberikan 

kesan mengenai 

pe,belajaran pada hari 

ini. 

 

 

 

 

 

4. menit 
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H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

2. Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

selama menyelesaikan 

tugas secara  individu 

maupun berkelompok.  

3. Guru memberikan PR 

mengenai  permasalahan 

kontekstual yang 

relevan dengan 

penerapan volume 

kubus dan balok pada 

kehidupan sehari-hari.  

4. Guru memberikan pesan 

atau motivasi kepada 

siswa agar tetap rajin 

belajar dan bersekolah 

serta mempelajari tes 

bab kubus dan balok. 

5. Guru dan siswa 

mengakhiri 

pembelajaran dengan 

tepat waktu. Guru 

menutup pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 

 

 

 

Siswa mencatat tugas 

yang diberikan dan 

mengerjakannya di 

rumah. 

 

 

 

Siswa mendengarkan 

pesan dan motivasi yang 

diberikan oleh guru. 

 

 

 

Siswa menjawab salam. 
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No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

3. Pengetahuan 

1. Siswa mampu menentukan volume kubus  

2. Siswa mampu menentukan volume balok 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

serupa PISA yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok  

 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan 

kelompok. 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

1. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian(terlampir) 

2. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir) 

3. Pedoman penskoran (terlampir) 

 

Temanggung, Mei 2015     

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.    Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003    NIM. 4101411110 
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Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik berbantuan LKS, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengenal bangun kubus dan balok 

2. Mengenal dan mengetahui banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut kubus dan balok 

3. Mengenal dan mengetahui banyaknya diagonal sisi, diagonal ruang dan bidang 

diagonal kubus dan balok 

4. Membuat jarng-jaring kubus dan balok. 

Waktu : 20 menit 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Kelompok : ……………………… 
Nama : 1. …………………… 

   2. …………………… 

 

Rian tengah berada di dalam ruang kelasnya. Ruang kelas itu berbentuk kubus 

karena memiliki ukuran 3mx3m dan jarak antara lantai dengan langit-langit 

ruang kelasnya juga 3 meter. 

Jika kamu bayangkanr uang kelas Rian sebagai kubus maka keempat dinding 

lantai, dan langit-langit kelas tersebut disebut sebagai sisi kubus. Sedangkan 

setiap pertemuan dinding dengan  dengan  dinding,  pertemuan  dinding 

dengan lantai, dan pertemuan dinding dengan langit-langit kelas disebut 

sebagai rusuk kubus. Kemudian setiap pertemuan dua dinding  dengan  langit-

langit,  maupun  dua  dinding  dengan  lantai  dari  ruangan  disebut dengan 

titik sudut kubus. 

 

   Lampiran 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Isilah titik-titik pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS ) berikut! 

KEGIATAN awal 

Ayo ingat kembali!!! 

Ani pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang seperti gambar-

gambar di samping.  Berbentuk apakah barang-barang yang Ani beli?  

Penyelesaian: 

 

Paman menyusun buku-buku  seperti gambar di samping di meja kerjanya. Berbentuk apakah buku-

buku tersebut? 

Penyelesaian: 

 

KEGIATAN INTi 

Masalah 1 

 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 1 KUbus dan  balok 
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Ayo mengamati dan menanya! 
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Masalah 4 
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Masalah 5 
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Masalah 6 
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KEsimpulan 
 

  Kubus 
Berdasarkan kegiatan awal 
Bangun-bangun ruang seperti apakah yang disebut dengan kubus? 
 
Berdasarkan Masalah 1 dan Masalah 3 
Sifat-sifat kubus : 
 Kubus memiliki sisi sebanyak .......... berbentuk ........... 
 Kubus memiliki rusuk sebanyak .......... 
 Kubus memiliki titik sudut sebanyak .......... 
 Kubus memiliki diagonal sisi sebanyak .......... 
 Kubus memiliki diagonal ruang sebanyak .......... 
 Kubus memiliki bidang diagonal sebanyak ........... berbentuk .......... 
 

Balok 
Berdasarkan kegiatan awal 
Balok adalah ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................  ................ 
Pikirkan. Apakah kubus termasuk balok? Mengapa? 
............................................................................................................................. ..... ........... 
.............................................................. ........................................................ ..... 
Jadi, kubus merupakan balok yang .......................................................................... 
Berdasarkan Masalah 2 dan Masalah 4 
Sifat-sifat balok : 
 Balok  memiliki  sisi  sebanyak  .....  dengan  setiap  sisi  yang  berhadapan  memiliki 
 bentuk yang .............. . 
 Balok  memiliki  sisi  sebanyak  ......  dengan setiap  empat rusuk  memiliki  panjang 
 yang ........... 
 Balok memiliki titik sudut sebanyak ...... 
 Balok  memiliki  diagonal sisi  sebanyak  ......  dengan  setiap  diagonal  sisi  yang 
 dihasilkan dari sisi yang berhadapan memiliki panjang yang ........... . 
 Balok memiliki diagonal ruang sebanyak ...... 
 Balok memiliki bidang diagonal sebanyak ...... dengan setiap dua bidang diagonal 
 yang tegak lurus memiliki bentuk yang .............. 
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Lampiran 28 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KEGIATAN 1 (KUBUS) 

Mari kita 

menalar! 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 2 KUbus dan balok 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik berbantuan LKS, siswa diharapkan dapat: 

a. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

b. Menghitung luas permukaan kubus 

c. Menemukan rumus luas permukaan balok 

d. Menghitung luas permukaan balok 

Waktu : 20 menit 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Kelompok : ……………………… 
Nama : 1. …………………… 

   2. …………………… 
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Mari kita mencoba! 

Dina akan memberi kado untuk Azizah. Kado tersebut berbentu 
balok dengan panjang rusuk 10 cm. Agar nampak menarik, kotak 
kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Dina memilika 
dua lembar kertas kado yang masing-masing berukuran 40 cm × 30 cm 
dan 25 cm × 30 cm. 
Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup kemudian Dina menghitung 
luas permukaan  yang  akan  dilapisi  kertas  untuk  bisa  menentukan  
banyaknya  kertas yang dibutuhkan. Bantulah Dina untuk menentukan 
kertas kaado yang mana yang harus ia gunakan agar tidak kurang. 
Jelaskan menggunakan sketsa! 
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Kegiatan 2 (balok) 

 

 

Masalah 2 

Mari kita 

menalar! 

Masalah 2? 

Masalah 2 

Masalah 2 
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Mari kita mencoba! 

Rina akan membuat sebuah tempst pensil 
yang berbentuk balok tanpa tutup dari 
bahan karton memiliki ukuran panjang 15 
cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. 

a. Gambarkan jaring-jaring balok tersebut, 
b. Banyaknya karton yang dibutuhkan 

untuk membuat balok tersebut 
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   Lampiran 29

LEMBAR KEGIATAN siswa (LKS) 3  

    Volume KUbus dan balok 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik berbantuan LKS, siswa diharapkan dapat: 

a. Menemukan rumus volume kubus 

b. Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan volume kubus 

c. Menemukan rumus volume balok 

d. Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan volume balok 

Waktu : 20 menit 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Kelompok : ……………………… 
Nama : 1. …………………… 

   2. …………………… 

 

Masalah 1 
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Masalah 1 
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SElamat Belajar 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL 
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`  Bak Mandi 

1. Paman ingin memperbesar bak mandi yang berbentuk kubus agar menampung air lebih 

banyak. Bak mandi semula menampung 1331 liter air. Paman memperbesar masing-

masing ukuran bagian dalam bak mandi menjadi 1
 

 
 kali dari ukuran semula. Berapa 

volume air jika bak mandi yang baru terisi. 

2. Ayah ingin membuat bak mandi yang dapat menampung sebanyak 512 liter air. Jika bak 

mandi tersebut berbentuk kubus, tentukan tinggi bak mandi yang harus dibuat (dalam 

cm). 

3. Bak mandi berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 40 cm x 40 cm, dan 

tingginya 90 cm. Jika bak diisi  air yang mengalir dengan debit 3 liter/menit, berapa 

lamakah bak tersebut akan penuh terisi air? 

Kemasan Kapur Tulis 

4. Pabrik  kapur  tulis  akan  membuat  kemasan  baru  berbentuk  kubus.  Luas permukaan  

kemasan  baru  tersebut  adalah 486 cm
2
.  Tentukan volume kemasan baru kapur tulis 

tersebut. 

Pengecatan 

5. Paman akan mengecat bak penampungan air bagian dalam yang dapat menampung 810 

liter air.  Bak  penampungan  berbentuk  balok,  jika  bagian  dalam  bak  tersebut  

dianggap sebagai  balok,  perbandingan  panjang  :  lebar  :  tinggi  balok  tersebut  

adalah  5  :  3  :  2, hitunglah berapa luas permukaan bak penampung air yang harus di 

cat. 

Akuarium 

6. Akuarium  berbentuk balok  yang  terisi  penuh memiliki 

ketinggian air 95 cm akan dikurangi isinya hingga  

ketinggian  air akuarium menjadi 73 cm. Jika  ukuran  

akuarium seperti  gambar  di  bawah, hitunglah volume 

air yang harus diambil? 

Alat Peraga 

7. Ali akan membuat alat peraga balok. Alat peraga tersebut terbuat 

dari kubus-kubus satuan. Dengan menggunakan 6 buah kubus 

satuan Ali dapat membuat sebuat balok dengan ukuran 1 x 2 x 3. 

Seperti pada gambar di samping. 

8. Jika Ali akan membuat balok dengan kubus satuan sejumlah 36 

buah. Tentukan ukuran balok yang dapat dibuat oleh Ali. 
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Lampiran 30  

KUIS 1 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Jaring-jaring  Kubus Terbuka 

Berikut gambar kubus tanpa tutup. 

 

Gambarlah jaring-jaring  kubus tanpa tutup di atas? (Jawaban mungkin lebih dari 

satu) 
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Lampiran 31 

KUNCI JAWABAN KUIS 1 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Alternatif gambar jaring-jaring kubus tanpa tutup: 
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Lampiran 32 

KUIS 2 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Soal 1 (Kotak Pernak-pernik) 

Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. Jika 

kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan luas karton 

yang dibutuhkan Sani. 

Soal 2 (Bungkus Kado) 

Ratna akan memberi kado untuk Fina. Agar nampak menarik, kotak kado tersebut 

akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, 

Dina perlu mengetahui luas sisi kotak kado tersebut. berapakah luas sisi kotak 

kado itu bila panjangnya 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 5 cm? 
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Lampiran 33 

KUNCI JAWABAN KUIS 2 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Soal Alternatif Jawaban Skor 

1 a. Memahami masalah 

Diketahui: 

Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus 

dari kertas karton. Kotak pernak-pernik tersebut memiliki 

panjang rusuk 12 cm. 

Ditanya: 

Luas karton yang dibutuhkan Sani. 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Luas karton = luas permukaan kubus. 
1 

c. Melaksanakan rencana 

Luas karton = luas permukaan kubus. 

=  ×  ×   
=  ×   ×    

=         

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi luas karton yang dibutuhkan oleh sani adalah 

         
1 

2 a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Dina akan memberi kado untuk Azizah. Agar nampak 

menarik, kotak kado tersebut akan dibungkus dengan 

kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup. Sisi 

kotak kado itu panjangnya 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 

5 cm? 

Ditanya: 

Luas sisi kotak kado 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Luas sisi kotak kado = luas permukaan balok. 
1 

c. Melaksanakan rencana 

Luas sisi kotak kado = luas permukaan balok. 

=  ,( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )- 
=  ,(  ×   ) + (  ×  ) + (  ×  )- 
=  (   +    +    ) 
=  (   ) 
=          

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi luas sisi kotak kado tersebut adalah           
1 
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Lampiran 34 

KUIS 3 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

berturut-turut 60 cm, 36 cm, dan 45 cm. Jika akuarium tersebut diisi air sebanyak 

  

 
 bagian, berapa liter air yang dibutuhkan. 
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Lampiran 35 

KUNCI JAWABAN KUIS 3 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Alternatif Jawaban Skor 

a. Memahami masalah 

Diketahui: 

Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran 

panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 60 cm, 36 cm, dan 

45 cm. Akuarium tersebut diisi air sebanyak 
  

 
 bagian.  

Ditanya: 

Air yang dibutuhkan (dalam liter) 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Volume akuarium = volume balok. 

                    =  
  

 
×                 

1 

c. Melaksanakan rencana 

Volume akuarium = volume balok. 

=  ×  ×  =   ×   ×    

=           

=            

Jadi volume akuarium adalah            

                    =  
  

 
×                 

=
  

 
×            

=            

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi air dibutuhkan untuk mengisi 
  

 
 bagian akuarium 

adalah             

1 
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Lampiran 36 

SOAL PR 1 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Soal 1 

Buku 

Apabila dua buku tebal ditumpuk, seperti ditunjuk pada gambar di bawah ini, 

maka buku tersebut membentuk balok. Titik sudut-titik sudut diberi label dengan 

huruf  T, U, V,W, P, Q, R, dan S. 

a. Sebutkan nama sisi alas dan sisi atasnya? 

b. Nama apakah yang sesuai untuk balok itu? 

c. Sebutkan nama sisi-sisinya? 

d. Ruas garis   ̅̅ ̅̅  adalah salah satu rusuk balok. Sebutkan nama rusuk-rusuk 

lainnya? 

Soal 2 

Kawat Kerangka Balok 

Made akan membuat 15 buah kerangka balok yang masing-masing berukuran 30 

cm × 20 cm × 15 cm. Bahan yang akan digunakan terbuat dari kawat yang 

harganya Rp1.500/m. 

a. Hitunglah jumlah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat balok 

tersebut. 

b. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli bahan/kawat. 
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Lampiran 37 

SOAL PR 2 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Soal 1 

Pengecatan Aula 

Sebuah Aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan 

tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp 

50.000,00 per meter persegi. Tentukan seluruh biaya pengecatan Aula tersebut. 

Soal 2 

Kotak Makanan 

Sebuah warung makan Padang akan mengemas kotak 

makanan. Kotak makanan yang dikemas berbentuk 

balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm dan 

tinggi 10 cm. untuk mengemas kotak makanan 

tersebut dibutuhkan kertas yang harga setiap 1 cm
2
 

adalah Rp0,5,-. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan 

warung makan Padang tersebut jika akan mengemas 

150 kotak makanan.  

Soal 3 

Kertas kado 

Andi akan membungkus kotak kado yang berbentuk 

balok berukuran 20 cm × 15 cm ×7 cm. ia mempunyai 

2 kertas kado sisa dengan ukuran masing-masing 40 

cm × 25 cm dan 40 cm × 35 cm. kertas kado mana 

yang dapat memuat kado tersebut? Jelaskan 

jawabanmu dengan sketsa 

 

 



236 
 

 

Soal 4 

Kamar mandi 

Di rumah Adi terdapat satu kamar yang sangat lembab karena tidak memiliki 

jendela, sehingga membuat cat tembok  kamar  tersebut selalu  mengelupas.  

Kamar  tersebut berbentuk kubus dan terdapat  di  belakang  rumah  dengan pintu 

berukuran  1,5m × 1m. Ayah Adi berencana melapisi dinding dengan keramik 

sekaligus mengganti keramik pada lantai kamar. Ayah Adi  memilih  keramik 

berbentuk persegi berukuran 50 cm berwarna  hijau  muda. Keramik tersebut 

dijual lima keramik per-set. Kemudian Adi diminta menghitung luas permukaan 

yang akan dilapisi  keramik  untuk  bisa  menentukan  banyaknya  keramik yang 

dibutuhkan. Bantulah Adi untuk menentukan banyaknya set keramik yang harus 

ia beli agar tidak kurang 
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Lampiran 38 

SOAL PR 3 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Soal 1 

Kubik 

Jika sisi atas dan sisi bawah kubus tersebut dicat dengan 

warna merah, sedang sisi lain dicat dengan warna biru, 

kemudian kubus dipotong-potong menjadi 64 kubus 

satuan. Tentukan banyak kubus satuan yang memiliki 

warna biru saja.  

Soal 2 

Karton Lampu Listrik 

Lampu listrik disimpan dalam karton kecil berukuran 10 

cm × 6 cm × 6 cm. Seorang pedagang menerima lampu 

tersebut dalam kotak berukuran 50 cm × 30 cm × 30 cm. 

Berapa banyak lampu listrik yang ada dalam kiriman 

tersebut? 

Soal 3 

Kemasan Jus 

Jus jeruk dikemas dalam kotak yang berbentuk balok 

dengan ukuran 4 cm × 6 cm × 8 cm. Produsen jus 

tersebut berencana mengubah ukuran kotak jus agar 

terlihat lebih menarik, ukurannya diubah menjadi 6 cm 

× 6 cm × 4 cm. Harga jus curahnya setiap 1 cm
3
 adalah 

Rp15,00. 

a. Apakah volume kedua jus jeruk kedua kemasan tersebut sama? Jika tidak 

berapa cm
3 

perubahannya? 

b. Manakah harga jus jeruk yang lebih mahal? 
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Soal 4 

Batu Bata 

Sejumlah batu bata disusun seperti terlihat dalam 

gambar di samping ini. Setiap batu bata tersebut 

berukuran panjang 20cm, lebar 7,5 cm dan tebalnya 

7,5 cm. Berapa volume benda yang bentuknya 

seperti dalam gambar ini? 
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Lampiran 39 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol (Pertemuan I) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, goton groyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan dengan berdo‟a 

sebelum pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran Tuhan 

dengan adanya bangun ruang sisi 

datar di alam semesta yang dapat 

dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

2 2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten 

dan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.1.1 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab terhadap 

materi bangun ruang sisi datar 

kubus dan balok. 
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2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui 

pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu 

mengenai materi kubus dan balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap jawaban 

yang sudah diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, 

menghargai pendapat dan 

karya teman dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas 

sehari-hari. 

2.3.1 Toleran (menghargai pendapat) 

terhadap proses pemecahan 

masalah yang berbeda dan 

kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan 

limas 

 

3.9.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus 

dan balok dan bagian-bagiannya. 

3.9.2 Mencermati kerangka dan 

menentukan jaring – jaring kubus 

dan balok. 

3.9.3 Menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan 

sifat-sifat dan jaring-jaring kubus 

dan balok 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.1.3 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan bagian-bagiannya; 

3.9.1.4 Mengidentifikasi sifat-sifat balok dan bagian-bagiannya; 

3.9.2.1 Mencermati kerangka dan menentukan jaring – jaring kubus; 

3.9.2.2 Mencermati kerangka dan menentukan jaring – jaring balok; 

3.9.3.1 Menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring kubus dan balok 

D. Materi Pembelajaran 

KUBUS 

1. Pengertian dan Sifat-sifat Kubus 
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Kubus adalah suatu bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam buah 

sisi berbentuk persegi yang kongruen (sama dan sebangun). Kubus 

merupakan bangun ruang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Perhatikan Gambar 1.1 diatas dalah kubus yang diberi nama kubus 

ABCD. EFGH atau  
    

    
. Jika kita mengamati kubus tersebut dengan tepat, 

kita akan memperolah bahwa 

a. Bidang-bidang yang membatasi (sisi) kubus adalah ABCD, ABFE, BCGF, 

ADHE, CDHG, dan EFGH. Ternyata bidang yang membatasi kubus ada 

enam bidang datar yang semua sisinya berbentuk persegi yang kongruen. 

b. Rusuk-rusuk kubus adalah AB, BC, CD, DA, AE, BF,CG, DH, EF, FG, 

GH, dan HE,sehingga kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 buah yang 

sama panjang. 

c. Titik-titik sudut kubus adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H, sehingga kubus 

mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. 

d. Kubus mempunyai diagonal bidang sebanyak 12 buah yang terdiri dari 

AC, BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG dan FH. 

e. Diagonal ruang kubus meliputi AG, BH, CE, dan DF, sehingga kubus 

mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah 

f. Bidang diagonal kubus meliputi ACGE, BDHF, ADGF, BCHE, ABGH, 

dan CDEF, sehingga banyaknya bidang diagonal kubus adalah 6 buah. 

 

A 

G H 

F E 

D C 

B 

Gambar 1.1 Bangun Kubus 
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2. Jaring-jaring Kubus 

 Jaring-jaring kubus adalah bidang datar atau bagian dari bidang datar yang 

dibangun oleh bidang-bidang sisi kubus sehingga sebidang. 

 

BALOK 

1. Pengertian dan Sifat-sifat Balok 

Balok adalah suatu bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh enam 

persegi panjang, dimana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu 

sisi persegi panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap kongruen 

(sama dan sebangun). 

Keterangan:         arah guntingan 

  

A B 

C D 

E 
F 

G 
H 

A B 

C 

E E F 
F 

G 
G 

H 
H 

F E 

 

 

  

      

  

E 

E 

E 

F 

F 

F 

G 

G 

H 

H 

A B 

D C 

Gambar 1.2 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 

(a) 

(b) (c) 

D 
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Perhatikan Gambar 1.3 di atas adalah balok yang diberi nama balok 

ABCD. EFGH atau  
    

    
. Jika kita mengamati balok tersebut dengan tepat, 

kita akan memperolah bahwa 

a. Bidang-bidang yang membatasi (sisi) balok adalah ABCD, ABFE, BCGF, 

ADHE, CDHG, dan EFGH. Ternyata bidang yang membatasi kubus ada 

enam bidang datar yang berbentuk persegi  panjang dimana persegi 

panjang yang sehadap kongruen. 

b. Rusuk-rusuk balok terdiri dari 12 rusuk dengan rusuk yang sejajajr sama 

panjang, yaitu  AB = CD= EF= GH, BC = AD = FG = HE, dan AE = BF = 

CG = DH. 

c. Titik-titik sudut balok adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H, sehingga balok 

mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. 

d. Balok mempunyai diagonal bidang sebanyak 12 buah yang terdiri dari AC, 

BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG dan FH. 

e. Diagonal ruang balok meliputi AG, BH, CE, dan DF, sehingga balok 

mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah 

f. Bidang diagonal balok meliputi ACGE, BDHF, ADGF, BCHE, ABGH, 

dan CDEF, sehingga banyaknya bidang diagonal kubus adalah 6 buah. 

2. Jaring-jaring Balok 

 Jaring-jaring balok adalah bidang datar atau bagian dari bidang datar yang 

dibangun oleh bidang-bidang sisi balok sehingga sebidang. 

A 

G H 

F E 

D C 

B 
Gambar 1.3 Bangun Balok 
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E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran  : Pembelajaran Ekspositori 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, penugasan. 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat    : Papan tulis, kapur, dan spidol.  

Sumber pembelajaran  :  

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013,  

2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 

4. LKS 1 (terlampir) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Dekripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2. Guru beserta siswa berdoa terlebih dahulu sebelum  

memulai pembelajaran. 

5 menit 

E 

F 

Gambar 1.4 Balok dan Jaring-jaring Balok 

E 

A 

 

 

 

  

    

(a

) 

(c

) 

(b

) 

A B 

C D 

E F 

G H 

B 

B A 

C 

C D 

D 
E 

E 

G 

G 

H 

H 

F 

F 

B A 

E 

  

E 

B 

F 

F 

F 

D 
A 

Keterangan:         arah 

guntingan 
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3. Guru mengkondisikan fisik dan psikis siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran matematika. 

4. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran mengenai 

sifat- sifat dan jaring-jaring bangun kubus dan balok 

serta penerapannya dalam penyelesaian masalah 

sederhana  

5. Guru mengingatkan kembali pada siswa tentang materi 

kubus dan balok yang sudah mereka pelajari ketika di 

SD melalui kegiatan  tanya jawab.  

6. Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi 

kubus dan balok dengan kehidupan sehari-hari.  

Inti 1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada hari ini. 

2. Guru menjelaskan materi sifat-sifat  dan jaring- jaring 

kubus dan balok. 

3. Guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan 

sifat sifat dan jaring-jaring kubus dan balok serta cara 

menyelesaikannya.  

4. Guru  membagikan  LKS  1  yang  berkaitan  dengan  

sifat-sifat dan jaring-jaring kubus dan balok  dan  

meminta  setiap  peserta  didik  untuk mengerjakannya.  

5. Guru meminta siswa secara bergantian untuk 

mengerjakan soal pada LKS 1 di papan tulis. 

6. Guru membahas soal yang telah dikerjakan siswa.  

7. Guru membagikan soal kuis kepada siswa diakhir 

pelajaran. 

70 

menit 

Penutup 1. Dengan serangkaian tanya jawab siswa dan guru 

bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

materi yang telah dipelajari.  

2. Bersama siswa, guru melakukan refleksi pembelajaran. 

3. Guru memberikan PR mengenai  permasalahan 

sederhana yang relevan dengan penerapan sifat-sifat 

dan jaring-jaring kubus dan balok pada kehidupan 

sehari-hari.  

4. Guru memberikan pesan atau motivasi kepada siswa 

agar tetap rajin belajar dan bersekolah serta 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas permukaan 

kubus dan balok. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 

 

5 menit 
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H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari 

– hari.  

 

Pengamatan 

 

 

 

Selama 

pembelajaran  

2 Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

 

Pengamatan 

 

 

 

Selama 

pembelajaran  

3. Pengetahuan 

1. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-

sifat kubus dan bagian-bagiannya 

2. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-

sifat balok dan bagian-bagiannya 

3. Siswa mampu menentukan kerangka 

dan jaring-jaring kubus 

4. Siswa mampu menentukan kerangka 

dan jaring-jaring balok 

5. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan sifat-

sifat dan jaring-jaring kubus dan balok 

 

Pengamatan 

dan tes 

 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok. 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

a. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian (terlampir). 
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b. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir). 

3. Pedoman penskoran (terlampir). 

 

 

Temanggung, Mei 2015    

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.    Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003    NIM. 4101411110 
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Lampiran 40 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol (Pertemuan 2) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, goton groyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia dalam 

kehidupan di lingkungan 

sekolah, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan 

dengan berdo‟a sebelum 

pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran 

Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta 

yang dapat dikaitkan dengan  

masalah sehari – hari. 

2 2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten 

dan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2.2.3 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab terhadap 

materi bangun ruang sisi datar 

kubus. 
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2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu 

mengenai materi luas 

permukaan kubus dan balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap 

jawaban yang sudah 

diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, 

menghargai pendapat dan 

karya teman dalam  

interaksi kelompok 

maupun aktivitas sehari-

hari 

2.3.1 Toleran (menghargai 

pendapat) terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan 

limas 

3.9.4 Menentukan luas permukaan 

kubus dan balok dengan 

menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata. 

3.9.5   Menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus 

dan balok 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.4.1 Menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata; 

3.9.4.2 Menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan alat peraga 

berupa benda nyata; 

3.9.5.1 Menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus; 

3.9.5.2 Menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 
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D. Materi Pembelajaran 

Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Gambar 2.1 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 

Dari Gambar 2.1 terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas 

jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 

buah persegi yang sama dan kongruen maka  

luas permukaan kubus  = luas jaring-jaring kubus 

=  ×                  

=   ×  ×   

=  ×    

=     

Jadi,                     =    . 

 

Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara 

menghitung luas permukaan kubus, yaitu menghitung semua luas jaring-

jaring balok. Coba perhatikan Gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 Balok dan Jaring-jaring Balok 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), 

dan t (tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok 

tersebut adalah 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 + 

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

= ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )  

= ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  ) 

= ( ×  ×  ) + ( ×  ×  ) + ( ×  ×  ) 

=  ,( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )- 

=  (  +   +   ) 

Jadi,                     =  (  +   +   ). 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran  : Pembelajaran Ekspositori 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, penugasan. 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat    : Papan tulis, kapur, dan spidol.  

Sumber pembelajaran  :  

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

2. Buku Siwa  Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 
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4. LKS 1 (terlampir) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Dekripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengkondisikan fisik dan psikis siswa agar 

siap mengikuti pembelajaran matematika. 

3. Guru beserta siswa berdoa terlebih dahulu sebelum  

memulai pembelajaran. 

4. Guru mengingatkan kembali pada siswa tentang 

materi sifat sifat dan jaring-jaring kubus dan balok  

yang sudah mereka pelajari pada pertemuan 

sebelumnya  

5. Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi 

luas permukaan kubus dan balok dengan kehidupan 

sehari-hari.  

6. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran mengenai 

luas permukaan kubus dan balok serta penerapannya 

dalam penyelesaian masalah sederhana. 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada hari ini. 

2. Guru memberikan contoh soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus dan balok serta cara 

menyelesaikannya.  

3. Guru  membagikan  LKS 2  yang  berkaitan  dengan  

luas permukaan kubus dan balok  dan  meminta  

setiap  peserta  didik  untuk mengerjakannya.  

4. Guru meminta siswa secara bergantian untuk 

mengerjakan soal pada LKS 2 di papan tulis. 

5. Guru membahas soal yang telah dikerjakan siswa.  

6. Guru membagikan soal kuis kepada siswa diakhir 

pelajaran. 

70 

menit 

Penutup 1. Dengan serangkaian tanya jawab siswa dan guru 

bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran 

pada materi yang telah dipelajari.  

2. Bersama siswa, guru melakukan refleksi 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan PR mengenai  permasalahan 

5 menit 
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H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari.  

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

2. Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

3. Pengetahuan 

1. Siswa mampu menentukan luas 

permukaan kubus  

2. Siswa mampu menentukan luas 

permukaan balok  

 

Pengamatan 

dan tes 

 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan 

kelompok. 

sederhana yang relevan dengan penerapan luas 

permukaan kubus dan balok pada kehidupan sehari-

hari.  

4. Guru memberikan pesan atau motivasi kepada siswa 

agar tetap rajin belajar dan bersekolah serta 

mempelajari materi selanjutnya yaitu volume kubus 

dan balok. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 
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No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus; 

4. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok. 

2. Bentuk instrument dan instrument 

a. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian (terlampir). 

b. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir). 

3. Pedoman penskoran (terlampir).  

 

Temanggung,       

  

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika     Peneliti 

 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.     Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003     NIM. 4101411110 
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Lampiran 41 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol (Pertemuan 3) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, goton groyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

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

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

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

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

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

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1 Menghargai perilaku 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME 

dan berakhlak mulia 

dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, 

masyarakat, bangsa dan 

negara. 

1.1.1  Mempertebal keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan dengan berdo‟a 

sebelum pelajaran dimulai. 

1.1.2  Bersyukur atas kebesaran Tuhan 

dengan adanya bangun ruang sisi 

datar di alam semesta yang dapat 

dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

2 2.1 Menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

4.1.1 Dapat menunjukkan sikap 

bertanggung jawab terhadap 

materi bangun ruang sisi datar 

kubus dan balok. 
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2.2  Memiliki rasa ingin 

tahu, percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta 

memiliki rasa percaya 

pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar.  

2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu 

mengenai materi volume kubus 

dan balok. 

2.2.2 Percaya diri terhadap jawaban 

yang sudah diperoleh. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, 

menghargai pendapat 

dan karya teman dalam  

interaksi kelompok 

maupun aktivitas 

sehari-hari. 

2.3.1 Toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

3 3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, 

dan limas 

3.9.6 Menentukan volume kubus dan 

balok. 

3.9.7 Menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, penugasan 

individu, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran ini diharapkan siswa 

menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, percaya diri dan toleran 

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, 

serta dapat: 

3.9.6.1 Menentukan volume kubus; 

3.9.6.2 Menentukan volume balok; 

3.9.7.1 Menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan volume kubus; 

3.9.7.2 Menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan volume balok. 

D. Materi Pembelajaran 

Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang 

rusuk 1,2 m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang 

dapat ditampung? untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu 
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menghitung volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? 

untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan Tabel 3.1 dibawah ini. 

Bentuk Kubus 
Panjang 

Rusuk 

Banyaknya Kubus 

Satuan 

Volume 

Kubus 

 

 

1 satuan 1= 1 × 1 × 1 
1 satuan 

volume 

 

2 satuan 8 = 2 × 2 × 2 
8 satuan 

volume 

 

3 satuan 27 = 3 × 3 × 3 
27 satuan 

volume 

 

s satuan s
3 

= s × s × s 
s

3
 satuan 

volume 

Volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan 

panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga: 

            =              ×              ×               

=  ×  ×  =    

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut 

            =    

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

 

 

 

 

 
  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

 
  

  

  
 

 

  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

s 
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Volume Balok 

Jadi volume balok =  p × l × t, dengan p panjang, l lebar, dan t tinggi. 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran  : Pembelajaran Ekspositori 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, penugasan. 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat    : Papan tulis, kapur, dan spidol.  

Sumber pembelajaran  :  

1. Buku Guru Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

Balok 
Ukuran Balok Banyaknya 

Kubus 

Satuan 

Volume 
Panjang Lebar Tinggi 

 

 
 

4 satuan 

3  

satua

n 

2 satuan 
   
=   ×   
×   

24 

satuan 

volume 

 

 
 

4 satuan 

3  

satua

n 

3  

satuan 

   
=   ×    
×   

36 

satuan 

volume 

 

 
 

5 satuan 

3  

satua

n 

4  

satuan 

   
=   ×  
×   

60 

satuan 

volume 

 

p satuan 

l 

satua

n 

t  satuan   ×  ×   

  ×  ×
   

satuan 

volume 

p 

l 

t 
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2. Buku Siswa Matematika Kelas VIII Kurikulum 2013, 

3. BSE Matematika Kelas VIII, 

4. LKS 3 (terlampir) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Dekripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran di kelas dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mengkondisikan fisik dan psikis siswa agar 

siap mengikuti pembelajaran matematika. 

3. Guru beserta siswa berdoa terlebih dahulu 

sebelum  memulai pembelajaran. 

4. Guru mengingatkan kembali pada siswa tentang 

materi pada pertemuan sebelumnya.  

5. Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan 

materi volume kubus dan balok dengan 

kehidupan sehari-hari.  

6. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran 

mengenai volume kubus dan balok serta 

penerapannya dalam penyelesaian masalah 

sederhana 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada hari ini..  

2. Guru memberikan contoh soal yang berkaitan 

dengan volume kubus dan balok serta cara 

menyelesaikannya.  

3. Guru  membagikan  LKS  3  yang  berkaitan  

dengan  volume kubus dan balok  dan  meminta  

setiap  peserta  didik  untuk mengerjakannya.  

4. Guru meminta siswa secara bergantian untuk 

mengerjakan soal pada LKS 3 di papan tulis. 

5. Guru membahas soal yang telah dikerjakan siswa.  

6. Guru membagikan soal kuis kepada siswa diakhir 

pelajaran. 

70 menit 

Penutup 1. Dengan serangkaian tanya jawab siswa dan guru 

bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran 

pada materi yang telah dipelajari.  

2. Bersama siswa, guru melakukan refleksi 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan PR mengenai  permasalahan 

sederhana yang relevan dengan penerapan 

volume kubus dan balok pada kehidupan sehari-

hari.  

4 menit 
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H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

Teknik Penilaian : pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, tugas 

individu (PR). 

Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap Spiritual 

1. Siswa berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran kubus dan balok. 

2. Siswa menunjukkan rasa syukur atas 

kebesaran Tuhan dengan adanya bangun 

ruang sisi datar di alam semesta yang 

dapat dikaitkan dengan  masalah sehari – 

hari. 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

2. Sikap Sosial 

1. Siswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab tehadap materi bangun ruang sisi 

datar kubus dan balok. 

2. Adanya rasa ingin tahu terhadap materi 

kubus dan balok 

3. Siswa memiliki sikap percaya diri 

terhadpap hasil pekerjaan yang 

diperolehnya. 

4. Siswa  saling  toleran (menghargai 

perbedaan pendapat) ketika siswa lain 

mempresentasikan hasil pekerjaanya 

dalam forum kelas 

 

Pengamatan 

 

Selama 

pembelajaran  

3. 

 

Pengetahuan 

1. Siswa mampu menentukan volume kubus  

2. Siswa mampu menentukan volume balok  

3. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan volume 

kubus; 

4. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

sederhana yang berkaitan dengan volume 

 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu 

dan 

kelompok. 

4. Guru memberikan pesan atau motivasi kepada 

siswa agar tetap rajin belajar dan bersekolah serta 

mempelajari materi selanjutnya yaitu ulangan bab 

kubus dan balok. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran tepat waktu dan 

mengucapkan salam. 
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No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

balok. 

 

2. Bentuk instrument dan instrument 

a. Kuis 

Bentuk Soal : Uraian (terlampir) 

b. Penugasan/ PR 

Bentuk Soal  : Uraian (terlampir) 

3. Pedoman penskoran (terlampir) 

 

Temanggung, Mei 2015       

  

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Matematika    Peneliti 

 

 

 

Khasanan, S.Pd.    Tintrim Sri Rejeki 

NIP. 19700116 199203 1 003    NIM. 4101411110 
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  Lampiran 42 

 
 

 

 

 

 
PETUNJUK 

Isilah titik-titik pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berikut! 

KEGIATAN awal 

Ayo ingat kembali!!! 

Perhatikan gambar berikut! 

 

   
(a)      (b) 

Berbentuk apakah benda-benda di atas? 

Penyelesaian: 

 

KEGIATAN INTi 

Masalah 1  

  

 

 

 

 

 

 

  

LEMBAR KEGIATAN siswa (LKS) 1 KUbus dan balok 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan bantuan LKS, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengenal bangun kubus dan balok 

2. Mengenal dan mengetahui banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut kubus dan balok 

3. Mengenal dan mengetahui banyaknya diagonal sisi, diagonal ruang dan bidang 

diagonal kubus dan balok 

4. Membuat jarng-jaring kubus dan balok. 

Waktu : 30 menit 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Nama : ……………………… 
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Masalah 4 
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Masalah 5 
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Masalah 6 
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KEsimpulan 
 

 

  

Kubus 
Berdasarkan kegiatan awal 
Bangun-bangun ruang seperti apakah yang disebut dengan kubus? 
 
Berdasarkan Masalah 1 dan Masalah 3 
Sifat-sifat kubus : 
 Kubus memiliki sisi sebanyak .......... berbentuk ........... 
 Kubus memiliki rusuk sebanyak .......... 
 Kubus memiliki titik sudut sebanyak .......... 
 Kubus memiliki diagonal sisi sebanyak .......... 
 Kubus memiliki diagonal ruang sebanyak .......... 
 Kubus memiliki bidang diagonal sebanyak ........... berbentuk .......... 
 

Balok 
Berdasarkan kegiatan awal 
Balok adalah ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................  ................ 
Pikirkan. Apakah kubus termasuk balok? Mengapa? 
.............................................................................................................................  ................ 
.............................................................. ............................................................. 
Jadi, kubus merupakan balok yang .......................................................................... 
Berdasarkan Masalah 2 dan Masalah 4 
Sifat-sifat balok : 
 Balok  memiliki  sisi  sebanyak  .....  dengan  setiap  sisi  yang  berhadapan  memiliki 
 bentuk yang .............. . 
 Balok  memiliki  sisi  sebanyak  ......  dengan setiap  empat rusuk  memiliki  panjang 
 yang ........... 
 Balok memiliki titik sudut sebanyak ...... 
 Balok  memiliki  diagonal sisi  sebanyak  ......  dengan  setiap  diagonal  sisi  yang 
 dihasilkan dari sisi yang berhadapan memiliki panjang yang ........... . 
 Balok memiliki diagonal ruang sebanyak ...... 
 Balok memiliki bidang diagonal sebanyak ...... dengan setiap dua bidang diagonal 
 yang tegak lurus memiliki bentuk yang .............. 
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  Lampiran 43 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KEGIATAN 1 (KUBUS) 

  

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 2 KUbus dan balok 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui LKS, siswa diharapkan dapat: 

e. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

f. Menghitung luas permukaan kubus 

g. Menemukan rumus luas permukaan balok 

h. Menghitung luas permukaan balok 

Waktu : 20 menit 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Nama : ……………………… 
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KEGIATAN 2 (balok) 

 

 

 

  

Masalah 2 

Masalah 2? 

Masalah 2 

Masalah 2 
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Lampiran 44

 

LEMBAR KEGIATAN siswa (LKS) 3  

    Volume KUbus dan balok 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui bantuan LKS, siswa diharapkan dapat: 

a. Menemukan rumus volume kubus 

b. Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan volume kubus 

c. Menemukan rumus volume balok 

d. Menyelesaikan masalah serupa PISA yang berkaitan dengan volume balok 

Waktu : 20 menit 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Nama : ……………………… 
  

Masalah 1 
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Masalah 1 
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SElamat Belajar 

 

 

 



276 
 

 

Lampiran 45 

KUIS 1 

(KELAS KONTROL) 

Diketahui balok dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan tinggi 1 cm. Buatlah 

sedikitnya dua jaring-jaring balok dengan ukuran tersebut! 
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Lampiran 46 

KUNCI JAWABAN KUIS 1 

(KELAS KONTROL) 

Alternatif gambar jaring-jaring balok dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan 

tinggi 1 cm. 
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Lampiran 47 

KUIS 2 

(KELAS KONTROL) 

1. Perbandingan panjang rusuk kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 

kubus KLMN.PQRS adalah 1 : 2. Jumlah luas permukaan kedua kubus 

tersebut adalah        . Tentukan panjang rusuk tiap-tiap kubus. 

2. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Jika luas 

permukaan balok tersebut adalah 500 cm
2
, berapakah tinggi balok tersebut? 
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Lampiran 48 

KUNCI JAWABAN KUIS 2 

(KELAS KONTROL) 

Soal Alternatif Jawaban Skor 

1 a. Memahami masalah 

Diketahui: 

Perbandingan panjang rusuk kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk kubus KLMN.PQRS adalah 1 : 2. Jumlah 

luas permukaan kedua kubus tersebut adalah        .  

Ditanya: 

Panjang rusuk tiap-tiap kubus. 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Misal panjang rusuk  kubus ABCD.EFGH = x 

Panjang rusuk  kubus  KLMN.PQRS = 2 x. 

LP kubus ABCD.EFGH + LP kubus  KLMN.PQRS= 

       . 

1 

c. Melaksanakan rencana 

LP kubus ABCD.EFGH + LP kubus  KLMN.PQRS=      

    +  (  ) =        

   +     =      

    =      

  =    

 =  √  

Sehingga,  

Panjang rusuk  kubus ABCD.EFGH =  =  √     

Panjang rusuk kubus KLMN.PQRS =   =  ×  √ =

 √     

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 1 
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Jadi panjang rusuk  kubus ABCD.EFGH =  √     dan 

panjang rusuk kubus KLMN.PQRS =  √     

2 a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 

cm. Jika luas permukaan balok tersebut adalah 500 cm
2
 . 

Ditanya: 

Tinggi balok tersebut. 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Misalkan tinggi balok = t. 

Menghitung luas permukaan balok dengan tinggi t. 

1 

c. Melaksanakan rencana 

luas permukaan balok =  ,( ×  ) + ( ×  ) + ( ×  )- 

   =  ,(  ×  ) + (  ×  ) + ( ×  )- 

   =  (  +    +   ) 

   =  (  +    ) 

   =     +     

   =     

 =    

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi tinggi balok tersebut adalah        
1 
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Lampiran 49 

KUIS 3 

(KELAS KONTROL) 

Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5 : 4 : 3. Jika volume 

balok 1.620 cm
3
, tentukan ukuran balok tersebut. 
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Lampiran 50 

KUNCI JAWABAN KUIS 3 

(KELAS KONTROL) 

Alternatif Jawaban Skor 

a. Memahami masalah 

Diketahui: 

Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5 : 

4 : 3 dan volume balok 1.620 cm
3
. 

Ditanya: 

Ukuran balok tersebut. 

2 

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Misalkan panjang balok = 5x, lebar = 4x,dan tinggi = 3x. 
1 

c. Melaksanakan rencana 

Volume balok =  ×  ×   

    =   ×   ×    

    =      

  =    

 =   

Sehingga, 

Panjang balok =   =  ( ) =      . 

Lebar balok =   =  ( ) =      . 

Tinggi balok =   =  ( ) =     . 

6 

d. Melihat kembali dan menarik kesimpulan 

Jadi ukuran balok tersebut adalah panjang 15 cm, lebar 12 cm 

dan tinggi 9 cm. 

1 
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Lampiran 51 

SOAL PR 1 

(KELAS KONTROL) 

 

1. Perhatikan bangun di samping! 

a. Ada berapa rusuk yang terdapat pada 

bangun tersebut? Sebutkan semua 

rusuknya! 

b. Tulislah semua diagonal sisi yang terdapat 

pada bangun tersebut! 

c. Tulislah semua diagonal ruang yang terdapat pada bangun tersebut! 

d. Sebutkan semua bidang diagonal yang terdapat pada bangun tersebut! 

Berbentuk apa bidang diagonalnya? 

2. Diketahui panjang diagonal sisi sebuah kerangka kubus adalah 10√  cm. 

Berapa jumlah seluruh rusuk kerangka kubus tersebut? 
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Lampiran 52 

SOAL PR 2 

(KELAS KONTROL) 

 

1. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. Kubus tersebut tersusun dari 

kubus-kubus kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm. 

a. Tentukan volume kubus besar dan kubus kecil. 

b. Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun kubus besar? 

2. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah 4 : 3 : 2. Jika 

luas alas balok tersebut adalah 108 cm
2
, maka hitunglah luas permukaan 

balok tersebut. 
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Lampiran 53 

SOAL PR 3 

(KELAS KONTROL) 

 

1. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 m. Tentukan 

banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. 

(dalam liter) 

2. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Tentukan tinggi balok 

tersebut jika volumenya 864 cm
3
. 

3. Volume sebuah balok adalah 385 cm
3
. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

balok tersebut berturut- turut adalah 11 cm, 5 cm, dan (3 + x) cm, tentukan: 

a.   nilai x, 

b.   tinggi balok tersebut, 

c.   luas permukaan balok tersebut. 

4. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm, 

dipotong-potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada 

gambar berikut. Tentukan:  

 

a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang kecil, 

b. banyaknya balok yang kecil, 

c. volume balok yang kecil. 
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Lampiran 54 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN 

No Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 88.6 Tuntas  

2 E-02 71.4 Tuntas  

3 E-03 74.3 Tuntas  

4 E-04 84.3 Tuntas  

5 E-05 94.3 Tuntas  

6 E-06 71.4 Tuntas  

7 E-07 54.3 Tidak tuntas 

8 E-08 72.9 Tuntas  

9 E-09 68.0 Tuntas  

10 E-10 75.7 Tuntas  

11 E-11 87.1 Tuntas  

12 E-12 90.0 Tuntas  

13 E-13 78.6 Tuntas  

14 E-14 68.9 Tuntas  

15 E-15 68.6 Tuntas  

16 E-16 67.3 Tuntas  

17 E-17 94.3 Tuntas  

18 E-18 77.1 Tuntas  

19 E-19 58.6 Tidak tuntas 

20 E-20 67.3 Tuntas  

21 E-21 68.6 Tuntas  

22 E-22 68.6 Tuntas  

23 E-23 92.9 Tuntas  

24 E-24 67.3 Tuntas  

25 E-25 71.4 Tuntas  

26 E-26 84.3 Tuntas  

27 E-27 74.3 Tuntas  

28 E-28 68.6 Tuntas  

29 E-29 42.9 Tidak tuntas 

30 E-30 90.0 Tuntas  
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Lampiran 55 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS KONTROL 

No Kode Nilai Keterangan 

1 K-01 61.3 Tidak tuntas 

2 K-02 72.5 Tuntas  

3 K-03 43.8 Tidak tuntas 

4 K-04 64.2 Tidak tuntas 

5 K-05 70.0 Tuntas  

6 K-06 46.7 Tidak tuntas 

7 K-07 67.5 Tuntas  

8 K-08 77.5 Tuntas  

9 K-09 72.9 Tuntas  

10 K-10 58.3 Tidak tuntas 

11 K-11 75.8 Tuntas  

12 K-12 93.8 Tuntas  

13 K-13 72.9 Tuntas  

14 K-14 55.4 Tidak tuntas 

15 K-15 77.1 Tuntas  

16 K-16 43.8 Tidak tuntas 

17 K-17 40.8 Tidak tuntas 

18 K-18 75.8 Tuntas  

19 K-19 75.0 Tuntas  

20 K-20 72.9 Tuntas  

21 K-21 58.3 Tidak tuntas 

22 K-22 35.0 Tidak tuntas 

23 K-23 67.3 Tuntas  

24 K-24 87.5 Tuntas  

25 K-25 75.0 Tuntas  

26 K-26 37.9 Tidak tuntas 

27 K-27 72.9 Tuntas  

28 K-28 77.5 Tuntas  

29 K-29 70.0 Tuntas  

30 K-30 80.0 Tuntas  

31 K-31 64.2 Tidak tuntas 
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Lampiran 56 

UJI NORMALITAS DENGAN MENGGUNAKAN UJI LILIEFORS 

DATA AKHIR PENELITIAN 

Hipotesis: 

H0: data berasal dari sampel yang berdistribusi normal 

H1: data berasal dari sampel yang tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian: 

H0 diterima apabila           

Perhitungan: 

Tabel Perhitungan Uji Liliefors 

No         (  )  (  )  (  )   (  )   (  )  
1 35.00 -2.51166 0.006008 1 0.016393 0.010385 

2 37.92 -2.30396 0.010612 2 0.032787 0.022175 

3 40.83 -2.09698 0.017998 3 0.04918 0.031183 

4 42.86 -1.95259 0.025434 4 0.065574 0.04014 

5 43.75 -1.88929 0.029427 5 0.081967 0.05254 

6 45.75 -1.74703 0.040316 6 0.098361 0.058045 

7 46.67 -1.68159 0.046324 7 0.114754 0.06843 

8 54.29 -1.13959 0.127228 8 0.131148 0.00392 

9 55.42 -1.05922 0.14475 9 0.147541 0.002791 

10 58.33 -0.85223 0.197042 11 0.180328 0.016714 

11 58.33 -0.85223 0.197042 11 0.180328 0.016714 

12 58.57 -0.83516 0.201813 12 0.196721 0.005091 

13 61.25 -0.64454 0.259613 13 0.213115 0.046498 

14 64.17 -0.43684 0.331112 15 0.245902 0.08521 

15 64.17 -0.43684 0.331112 15 0.245902 0.08521 

16 67.29 -0.21492 0.414913 19 0.311475 0.103438 

17 67.29 -0.21492 0.414913 19 0.311475 0.103438 

18 67.29 -0.21492 0.414913 19 0.311475 0.103438 

19 67.29 -0.21492 0.414913 19 0.311475 0.103438 

20 67.50 -0.19999 0.420745 20 0.327869 0.092876 

21 67.57 -0.19501 0.422693 23 0.377049 0.045644 

22 67.57 -0.19501 0.422693 23 0.377049 0.045644 
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23 67.57 -0.19501 0.422693 23 0.377049 0.045644 

24 67.86 -0.17438 0.430783 24 0.393443 0.03734 

25 68.00 -0.16442 0.434699 25 0.409836 0.024863 

26 68.14 -0.15447 0.438621 26 0.42623 0.012392 

27 70.00 -0.02217 0.491158 28 0.459016 0.032141 

28 70.00 -0.02217 0.491158 28 0.459016 0.032141 

29 71.43 0.079547 0.531701 31 0.508197 0.023505 

30 71.43 0.079547 0.531701 31 0.508197 0.023505 

31 71.43 0.079547 0.531701 31 0.508197 0.023505 

32 72.50 0.155655 0.561847 32 0.52459 0.037257 

33 72.86 0.181261 0.571919 33 0.540984 0.030935 

34 72.92 0.185528 0.573593 37 0.606557 0.032965 

35 72.92 0.185528 0.573593 37 0.606557 0.032965 

36 72.92 0.185528 0.573593 37 0.606557 0.032965 

37 72.92 0.185528 0.573593 37 0.606557 0.032965 

38 74.29 0.282974 0.611402 38 0.622951 0.011549 

39 75.00 0.333476 0.630612 40 0.655738 0.025125 

40 75.00 0.333476 0.630612 40 0.655738 0.025125 

41 75.83 0.392512 0.65266 42 0.688525 0.035865 

42 75.83 0.392512 0.65266 42 0.688525 0.035865 

43 77.08 0.481423 0.684892 43 0.704918 0.020026 

44 77.50 0.511296 0.695428 45 0.737705 0.042277 

45 77.50 0.511296 0.695428 45 0.737705 0.042277 

46 77.57 0.516275 0.697169 46 0.754098 0.056929 

47 77.71 0.526233 0.700637 47 0.770492 0.069855 

48 78.14 0.556819 0.711174 48 0.786885 0.075711 

49 78.57 0.587404 0.721534 49 0.803279 0.081745 

50 80.00 0.689117 0.754625 50 0.819672 0.065047 

51 84.29 0.994258 0.839951 52 0.852459 0.012508 

52 84.29 0.994258 0.839951 52 0.852459 0.012508 

53 87.14 1.196974 0.884342 53 0.868852 0.015489 

54 87.50 1.22258 0.889256 54 0.885246 0.00401 

55 88.57 1.298688 0.902974 55 0.901639 0.001335 

56 90.00 1.400401 0.919303 57 0.934426 0.015123 

57 90.00 1.400401 0.919303 57 0.934426 0.015123 

58 92.86 1.603828 0.945624 58 0.95082 0.005196 

59 93.75 1.667133 0.952256 59 0.967213 0.014957 

60 94.29 1.705542 0.955953 61 1 0.044047 

61 94.29 1.705542 0.955953 61 1 0.044047 

Rata-rata 70.31 

Simpangan Baku 14.059 
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Nilai Max 0.1034 

Nilai tabel L 0.1134 

 

Berdasarkan tabel di atas, langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan 

uji Liliefors sebagai berikut. 

1) Untuk setiap data pengamatan               kita cari bilangan bakunya 

yaitu dengan menggunakan rumus   =
    ̅

 
, dengan  ̅ =       dan s = 

14,059. 

Contoh: untuk   , maka   =
        

      
=        

2) Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P (z ≤ zi). 

Contoh: untuk   =       . Kita lihat pada tabel nilai z didapatkan luas di 

bawah lengkungan dari 0 sampai        adalah 0,4940.  

Karena   =       , maka luas dibawah lengkungannya ialah F(       = 

P(z ≤       ) = 0,5 – 0,4940 = 0,006.  Langkah lainnya bisa menggunakan 

rumus mencari nilai z tabel pada Microsof Exel dengan rumus: Norm.Dist (xi, 

 ̅, s, true).  Contoh:  untuk z1 dengan x1 = 32, kita tulis rumusnya Norm.Dist 

(35; 70,31; 14,059; true) kemudian tekan enter dan muncul nilai z pada tabel 

yaitu 0,006. 

3) Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2,…, zn  yang lebih kecil atau sama dengan 

zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi), maka S(zi) =
                         

 
. 

Contoh untuk z1 =       , maka S(      ) = 
 

  
 = 0,0164. 

4) Hitung selisish F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

Contoh: untuk z1 maka |F(z1) – S(z1)| = |0,006 – 0,0164| = 0,0104. 

5) Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini L0. 

Berdasarkan tabel harga paling besar (L0) adalah 0,1034 serta nilai Ltabel adalah 

0,1134. Kriteria pengujian: H0 diterima jika          . Diperoleh 0,1034 < 

0,1134. 

Jadi, H0 diterima sehingga sampel tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 57 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

Hipotesis: 

  :   
 =   

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas) 

      
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua kelas) 

Rumus: 

 =
                

                
 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila     
 
 (     )

  

 

Perhitungan: 

Sumber varians Eksperimen Kontrol 

Jumlah 2241.61 2043.55 
N 30 31 
  ̅ 74.72 65.92 

Varians (  ) 146.17 214.87 
Std deviasi (s) 12.09 14.65 

 =
                

                
=
      

      
=        

Pada  =    dengan dk pembilang = 31 – 1 = 30 dan dk penyebut = 30 – 1 = 29 

diperoleh       (     ) =     . Karena     
 
 (     )

 maka    diterima, artinya 

tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (homogen). 

Daerah 

penerimaan 𝐻  

Daerah penolakan 𝐻  

𝐹 
 
𝛼(𝑣  𝑣 )
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Lampiran 58 

UJI HIPOTESIS 1 

UJI RATA-RATA KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA kurang dari atau sama dengan 67)  

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA lebih dari 67) 

Rumus: 

 =
 ̅    
 

√ 

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung, selanjutnya disebut         

 ̅ : rata-rata nilai kemampuan literasi matematika siswa 

   : nilai yang dihipotesiskan yaitu 67 

  : simpangan baku 

  : banyaknya anggota sampel 

Kriteria pengujian: 

Kriteia pengujiannya adalah    ditolak jika       , dengan      didapat dari 

daftar distribusi Student t  dengan peluang (   ) dan   = (   )  
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Perhitungan: 

 =
        

     

√  

=
    

    
=       

Untuk taraf signifikan 5% dan   = (   ) = (    ) =    diperoleh 

harga       =  (    ) (  ) =      . Karena                maka    ditolak, yang 

berarti rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

lebih dari 67. 
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Lampiran 59 

UJI HIPOTESIS 2 

UJI KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

yang memperoleh nilai ≥ 67 kurang dari atau sama dengan 75%) 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA 

yang memperoleh nilai ≥ 67 lebih dari 75%) 

Rumus: 

 =

 
    

√  (    )
 

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung 

   : suatu nilai yang merupakan asumsi tentang nilai proporsi populasi yaitu 75% 

  : banyaknya siswa yang nilainya ≥ 67 

  : jumlah sampel 

Kriteria pengujian: 

   ditolak jika    (     ), dimana  (     ) didapat dari daftar distribusi normal 

baku dengan peluang (     ). 
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Perhitungan: 

 =

  
       

√    (      )
  

=
     

      
=       

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh harga        =       

sedangkan       =  (     ) =       Karena                maka    ditolak, 

yang berarti proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA yang memperoleh 

nilai ≥ 67 lebih dari 75%. 
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Lampiran 60 

UJI HIPOTESIS 3 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 

Hipotesis: 

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA kurang dari atau sama dengan rata-rata nilai tes 

kemampuan literasi matematika siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori) 

          (Rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

berorientasi PISA lebih baik daripada rata-rata nilai tes kemampuan 

literasi matematika siswa yang menggunakan pembelajaran 

ekspositori) 

Rumus: 

 =
 ̅   ̅ 

 √
 
  
+
 
  

                 =
(    )  

 + (    )  
 

  +     
 

Keterangan:  

t : Distribusi Student 

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok eksperimen  

 ̅  : rata-rata data kemampuan awal kelompok kontrol  

    : banyaknya data kelompok eksperimen  

   : banyaknya data kelompok kontrol  
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  : varians kelompok eksperimen  

  
  : varians kelompok kontrol  

   : varians gabungan nilai data awal    

Kriteria pengujian:  

Terima H0 jika   
  

 

 
 
    

  
 

 
 

, di mana  
  

 

 
 

 didapat dari daftar distribusi t 

dengan dk = (   +    -2) dan peluang .  
 

 
 /. Untuk harga-harga t lainnya H0 

ditolak. 

Perhitungan: 

  =
(    )      + (    )      

  +     
=          

 =       

 =
           

     √
 
  +

 
  

=       

 Untuk taraf signifikan 5% dan dk = (   +    – 2) = (30 + 31 – 2) = 59 

diperoleh harga       =  (     ) (  ) =      . Karena                maka 

   ditolak, yang berarti rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA lebih baik daripada rata-rata nilai tes kemampuan literasi matematika siswa 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 
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Lampiran 61 

UJI HIPOTESIS 4 

UJI PERBEDAAN DUA PROPORSI 

Hipotesis: 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA kurang dari atau sama dengan proporsi kemampuan literasi 

matematika siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran 

ekspositori) 

          (Proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi 

PISA lebih baik daripada proporsi kemampuan literasi matematika 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 67 pada pembelajaran ekspositori) 

Rumus: 

 =

  
  
 
  
  

√  0
 
  
+
 
  
1

         =
  +   
  +   

      =     

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung 

   : respon sampel terhadap eksperimen 

   : respon sampel terhadap kontrol 

   : jumlah sampel eksperimen 

   : jumlah sampel kontrol 
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Kriteria pengujian: 

   ditolak jika    (     ), dimana  (     ) didapat dari daftar distribusi normal 

baku dengan peluang (     )  

Perhitungan: 

 =

  
   

  
  

√(    ) 0
 
  +

 
  1

 =
      

      
=        

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh harga        =        

sedangkan       =  (     ) =       Karena                maka    ditolak, 

yang berarti proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) berorientasi PISA lebih 

baik daripada proporsi kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 pada pembelajaran ekspositori. 
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Lampiran 62 

KISI-KISI PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

No. 
PROSES 

LITERASI 
AKTIVITAS SISWA 

No 

Item 

1. memformulasikan 

situasi secara 

matematika 

(formulate) 

1. mengidentifikasi aspek-aspek matematika 

dalam permasalahan yang terdapat pada 

situasi konteks nyata serta 

mengidentifikasi variabel yang penting,  

1 

2. mengubah permasalahan menjadi bahasa 

matematika atau model matematika, 

2 

3. memahami aspek-aspek permasalahan 

yang berhubungan dengan masalah yang 

telah diketahui, konsep matematika, fakta 

atau prosedur. 

3 

2. menerapkan 

konsep, fakta, 

prosedur dan 

penalaran 

matematika 

(employ) 

4. merancang dan mengimplementasikan 

strategi untuk menemukan solusi 

matematika, 

4 

5. menggunakan alat dan teknologi 

matematika untuk membatu mendapatkan 

solusi yang tepat, 

5 

6. menerapkan fakta, aturan, algoritma dan 

struktur matematika ketika mencari 

solusi. 

6 

3. mengiterpretasikan, 

menggunakan dan 

mengevaluasi hasil 

matematika 

(interpret) 

7. menginterpretasikan kembali hasil 

matematika ke dalam masalah nyata,  

7 

8. mengevaluasi alasan-alasan yang 

reasonable dari solusi matematika ke 

dalam masalah nyata,  

8 

9. memahami bagaimana realita memberikan 

dampak terhadap hasil dan perhitungan 

dari prosedur atau model matematika dan 

bagaimana penerapan dari solusi yang 

didapatkan apakah sesuai dengan konteks 

perrmasalahan 

9 
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Lampiran 63 

 

DAFTAR INDIKATOR DAN PEMBERIAN SKOR LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES LITERASI MATEMATIKA PADA 

PEMBELAJARAN TPS BERORIENTASI PISA 

A. Formulate 

1. mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam permasalahan yang 

terdapat pada situasi konteks nyata serta mengidentifikasi variabel yang 

penting 

Aktivitas Skor 

Tidak mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam permasalahan 

yang terdapat pada situasi konteks nyata serta mengidentifikasi 

variabel yang penting 

1 

Aspek-aspek yang diidentifikasi kurang sesuai dengan permasalahan 2 

Aspek-aspek yang diidentifikasi sesuai dengan permasalahan tetapi 

belum lengkap 

3 

Mengidentifikasi aspek-aspek matematika dalam permasalahan yang 

terdapat pada situasi konteks nyata serta mengidentifikasi variabel 

yang penting secara jelas 

4 

 

2. mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika atau model 

matematika 

Aktivitas Skor 

Tidak mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika atau 

model matematika 

1 

mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika atau model 

matematika tetapi tidak jelas dan tidak sesuai dengan permasalahan 

2 

mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika atau model 

matematika kurang jelas tetapi sesuia dengan permasalahan 

3 

mengubah permasalahan menjadi bahasa matematika atau model 

matematika dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan 

4 

 

3. memahami aspek-aspek permasalahan yang berhubungan dengan masalah 

yang telah diketahui, konsep matematika, fakta atau prosedur 

Aktivitas Skor 

Tidak menyebutkan aspek yang diketahui dalam masalah 1 

Mampu menyebutkan aspek yang diketahui dalam masalah tetapi 

tidak dapat mengaitkan dengan konsep dan fakta yang berhubungan 

dengan masalah 

2 

Tidak menyebutkan aspek yang diketahui dalam masalah tetapi 

dapat menyebutkan konsep dan fakta yang berhubungan dengan 

3 
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permasalahan 

Dapat menyebutkan aspek yang diketahui dari masalah dan konsep 

serta fakta yang berhubungan. 

4 

 

B. Employ 

4. merancang dan mengimplementasikan strategi untuk menemukan solusi 

matematika 

Aktivitas Skor 

Tidak merancang strategi untuk menemukan solusi 1 

Merancang strategi tetapi tidak sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi 

2 

Merancang strategi sesuai dengan permasalahan tetapi tidak 

diimplementasikan 

3 

Merancang strategi sesuai dengan permasalahan dan 

mengiimplementasikannya 

4 

 

5. menggunakan alat dan teknologi matematika untuk membatu mendapatkan 

solusi yang tepat 

Aktivitas Skor 

Tidak pernah menggunakan alat dan teknologi matematika untuk 

membantu menemukan solusi 

1 

Jarang menggunakan alat dan teknologi matematika untuk 

membantu menemukan solusi 

2 

Menggunakan alat dan teknologi matematika untuk membantu 

menemukan solusi hanya saat diminta oleh guru 

3 

Sering menggunakan alat dan teknologi matematika untuk 

membantu menemukan solusi 

4 

 

6. menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur matematika ketika 

mencari solusi 

Aktivitas Skor 

Tidak pernah menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur 

matematika ketika menemukan solusi 

1 

Jarang menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur matematika 

ketika menemukan solusi 

2 

Menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur matematika tetapi 

tidak sesuai dengan permasalahan 

3 

Sering menerapkan fakta, aturan, algoritma dan struktur matematika 

yang sesuai dengan permasalahan untuk menemukan solusi 

4 
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C. Interpret  

7. menginterpretasikan kembali hasil matematika ke dalam masalah nyata 

Aktivitas Skor 

Tidak pernah menginterpretasikan kembali hasil matematika ke 

dalam masalah nyata 

1 

Jarang menginterpretasikan kembali hasil matematika ke dalam 

masalah nyata 

2 

menginterpretasikan kembali hasil matematika ke dalam masalah 

nyata tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan 

3 

Sering menginterpretasikan kembali hasil matematika ke dalam 

masalah nyata dan sesuai dengan yang diharapkan 

4 

 

8. mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari solusi matematika ke 

dalam masalah nyata 

Aktivitas Skor 

Tidak pernah mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari 

solusi matematika ke dalam masalah nyata 

1 

Jarang mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari solusi 

matematika ke dalam masalah nyata 

2 

Mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari solusi matematika 

ke dalam masalah nyata tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan 

3 

Sering mengevaluasi alasan-alasan yang reasonable dari solusi 

matematika ke dalam masalah nyata dan sesuai dengan yang 

diharapkan 

4 

 

9. memahami bagaimana realita memberikan dampak terhadap hasil dan 

perhitungan dari prosedur atau model matematika dan bagaimana 

penerapan dari solusi yang didapatkan apakah sesuai dengan konteks 

perrmasalahan 

Aktivitas Skor 

Tidak memahami dampak dari realita terhadap hasil perhitungan 1 

Memahami dampak dari realita terhadap hasil perhitungan tetapi 

tidak menerapkannya pada solusi  

2 

Memahami dampak dari realita terhadap hasil perhitungan tetapi 

tidak menerapkannya pada solusi sesuai dengan konteks 

perrmasalahan 

3 

Memahami dampak dari realita terhadap hasil perhitungan dan 

menerapkannya pada solusi sesuai dengan konteks permasalahan 

4 
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Lampiran 64 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Guru Matematika : Khasanan, S.Pd 

Kelas : VIII D 

Hari/ tanggal : 

 

Petunjuk: Berilah penilaian anda dengan memberikan skor dengan skala rentang 1 

sampai 4 pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria penilaian aktivitas 

siswa! 

No. 
Kode 

Siswa 

Kode aspek yang diamati 

Jumlah formulate employ interpret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. E-01           

2. E-02           

3. E-03           

4. E-04           

5. E-05           

6. E-06           

7. E-07           

8. E-08           

9. E-09           

10. E-10           

11. E-11           

12. E-12           

13. E-13           

14. E-14           

15. E-15           

16. E-16           

17. E-17           

18. E-18           

19. E-19           

20. E-20           

21 E-21           

22. E-22           

23. E-23           

24. E-24           

25. E-25           
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26. E-26           

27. E-27           

28. E-28           

29. E-29           

30. E-30           

 

 

Ngadirejo, Mei 2015 

Pengamat 

 

 

 

Khasanan, S.Pd. 

NIP. 19700116 199203 1 003  
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Lampiran 65 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PROSES 

LITERASI MATEMATIKA PADA KELAS EKSPERIMEN 

No. 
Kode 

Siswa 

Kode aspek yang diamati 

Jumlah formulate employ interpret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. E-01 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 

2. E-02 4 4 2 2 2 2 4 2 4 26 

3. E-03 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 

4. E-04 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 

5. E-05 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 

6. E-06 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 

7. E-07 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 

8. E-08 4 4 2 2 4 2 4 4 2 28 

9. E-09 3 3 3 3 1 2 2 2 2 21 

10. E-10 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 

11. E-11 2 2 2 1 2 3 2 2 1 17 

12. E-12 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16 

13. E-13 3 3 2 3 3 1 3 3 4 25 

14. E-14 4 4 2 4 4 1 4 2 4 29 

15. E-15 3 3 2 3 3 1 3 2 4 24 

16. E-16 4 4 2 4 3 2 4 2 4 29 

17. E-17 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 

18. E-18 3 3 3 2 2 4 3 2 3 25 

19. E-19 3 3 3 3 1 2 3 2 3 23 

20. E-20 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 

21 E-21 4 4 3 1 1 2 4 2 2 23 

22. E-22 4 4 3 2 1 2 4 2 2 24 

23. E-23 4 4 1 2 1 2 4 1 3 22 
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24. E-24 4 4 2 3 1 2 4 1 4 25 

25. E-25 4 4 4 3 1 2 4 1 4 27 

26. E-26 3 3 3 1 3 1 3 3 4 24 

27. E-27 3 3 3 3 3 1 3 1 3 23 

28. E-28 3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 

29. E-29 3 3 3 2 3 2 3 2 2 23 

30. E-30 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 

Jumlah 93 92 75 71 67 60 91 60 87  

Rata-rata 3.10 3.07 2.50 2.37 2.23 2.00 3.03 2.00 2.90  

Nilai 77.50 76.67 62.50 59.17 55.83 50.00 75.83 50.00 72.50  

Nilai 

(proses) 
72.22 55 66.11 64,44 
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Lampiran 66 
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Lampiran 67 
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Lampiran 68 

DOKUMENTASI 

A. Kelas Eksperimen  

 

 

Guru membagikan LKS yang berisi permasalahan serupa PISA 

 

Guru meminta siswa memikirkan (think) solusi permasalahan yang ada di LKS  

 

Siswa saling berpasangan ketika mengerjakan LKS (fase pair) 
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Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan saat mengerjakan LKS 

 

Pasanagan siswa mepresentasikan hasil kerja di depan kelas (fase share) 

B. Kelas Kontrol 

 

Siswa mengerjakan LKS secara individu 
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C. Kelas Uji Coba 

 

 
Siswa mengerjakan soal tes uji coba 
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Lampiran 69 
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Lampiran 70 
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Lampiran 71 

 

 

 

 

 




