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ABSTRAK 

Rahayu, Siti. 2015. Keefektifan Model Guided Discovery Learning Berbantuan 

Alat Peraga pada Pembelajaran Remidial untuk Mengatasi Miskonsepsi Geometri 

SMP Kelas VII. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

Suhito, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Drs.  Edy Soedjoko, M.Pd. 

 

Kata kunci : Miskonsepsi, CRI, pengajaran remedial, Guided Discovery Learning.  

 

Miskonsepsi adalah pemahaman konsep yang tidak sesuai dengan  konsep 

ilmiah. Miskonsepsi bersifat berkelanjutan karena suatu konsep akan mendasari 

konsep berikutnya yang terkait. Salah satu cara untuk mengatasi miskonsepsi 

adalah dengan pengajaran remedial. Pengajaran remedial hendaknya dilakukan 

sebagai bentuk penanganan khusus terhadap miskonsepsi siswa dengan cara 

menyesuaikan letak miskonsepsi dan faktor penyebab miskonsepsi yang dialami 

siswa. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui letak dan faktor penyebab miskonsepsi yang dialami siswa, serta 

untuk mengetahui keefektifan model Guided Discovery Learning berbantuan alat 

peraga pada pembelajaran remidial untuk mengatasi miskonsepsi siswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Situasi sosial penelitian 

meliputi (1) lokasi penelitian di kelas VII E SMP Negeri 13 Semarang dan  

lingkungan siswa. (2) Subjek penelitian terdiri dari 9 siswa dari kelas VII E tahun 

pelajaran 2014/2015 yang dipilih dengan purposeful sampling. (3) Metode yang 

digunakan untuk mengungkap miskonsepsi yang dimiliki siswa adalah tes 

diagnostik pilihan ganda beralasan terbuka dan uraian disertai CRI (Certainty 

Response Index), wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti pada 9 subjek penelitian diperoleh 

miskonsepsi yang dialami peserta didik pada materi pokok segitiga tersebar di 

semua sub materi.  Letak miskonsepsi pada peserta didik ada yang hampir sama 

dan ada yang tidak sama. Letak miskonsepsi siswa yang berasal dari kelompok 

atas cenderung lebih sedikit, sedangkan siswa yang berasal dari kelompok tengah 

dan bawah memiliki miskonsepsi dengan jumlah yang hampir sama banyaknya. 

Penanganan miskonsepsi pada kelompok tengah membutuhkan proses yang lebih 

lama. Faktor penyebab miskonsepsi yang diteliti dalam penelitian adalah adalah 

faktor yang berasal dari siswa yaitu prakonsepsi yang salah, pemikiran asosiatif, 

dan intuisi yang salah yang terjadi pada semua tingkatan kelompok dalam kelas, 

Reasoning yang kurang lengkap atau salah terjadi pada siswa yang berasal dari 

kelompok bawah, tahap perkembangan kognitif, kemampuan kognitif siswa dan 

minat belajar yang terjadi pada siswa yang berasal dari kelompok menengah dan 

kelompok bawah. Penerapan Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga 

pada pembelajaran remidial efektif untuk mengatasi miskonsepsi  pada siswa 

dengan berbagai letak dan faktor penyebab miskonsepsi yang terjadi melalui dua 

kali tahapan remidial. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

  Pendidikan merupakan tolak ukur suatu negara akan kualitas sumber daya 

manusia yang ada didalamnya. Semakin baik sumber daya manusia, maka akan 

semakin mudah suatu negara untuk menjadi negara maju, sehingga dapat bersaing 

dengan negara-negara lain dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.  

  Salah satu bidang pendidikan yang wajib diajarkan di sekolah dan ada 

dalam kurikulum adalah matematika. Matematika adalah sumber dari ilmu yang 

lain, oleh karena itu matematika sering disebut sebagai ratunya ilmu. Hampir 

semua bidang ilmu dalam kehidupan memerlukan matematika dalam 

pelaksanaannya. Ojeride sebagaimana dikutip oleh Matthew (2013:135), 

mengungkapkan bahwa matematika merupakan alat yang digunakan dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi,  dan industri. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang 

teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit, sehingga 

untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini (Sugiarto, 2010). 

  Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampun bekerjasama. 
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Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif (Sugiarto, 2010). 

Sehingga mampu bersaing dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup nasional 

maupun internasional. Dalam lingkup sekolah kompetensi-kompetensi ini juga  

diperlukan tak lain adalah agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi salah satunya dalam memahami konsep 

matematika.  

  NCTM (2000) dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006 menempatkan 

pemahaman terhadap konsep matematika pada pembelajaran matematika pada 

nomor pertama.  Pemahaman konsep terhadap matematika menjadi dasar untuk 

tujuan-tujuan yang lainnya. Oleh karena itu pemahaman konsep terhadap 

matematika harus ditanamkan secara kuat terlebih dahulu kepada siswa sebelum 

kemampuan-kemampuan yang lain.    

  Adakalanya hal-hal yang disampaikan oleh guru tidak tertangkap dengan 

baik oleh siswa, sehingga menimbulkan kesalahan dalam memahami konsep. 

Kesalahan dalam memahami konsep disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi 

bersifat berkelanjutan, karena matematika merupakan ilmu yang terstruktur, dan 

suatu konsep mendasari adanya konsep selanjutnya. Misalnya untuk belajar FPB 

(Faktor Persekutuan Terbesar), seorang siswa haruslah sudah dapat melakukan 

operasi perkalian secara benar. Apabila seorang siswa tidak dapat melakukan 

operasi perkalian secara benar maka akan dipastikan bahwa siswa tersebut akan 

salah dalam menentukan FPB dua buah bilangan atau lebih. 
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  Jika miskonsepsi yang terdapat pada siswa tidak segera diatasi, maka akan 

menyebabkan kesulitan-kesulitan belajar siswa yang menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa. Hasil belajar yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas 

pembelajaran yang berlangsung kurang baik. Dalam hal ini peran guru adalah 

melakukan analisis terhadap miskonsepi yang dialami siswa, sehingga letak 

miskonsepsi siswa dalam memahami konsep dapat diketahui. 

  “One of the causes for misconception was the conditions for learning that 

is inattention to the preconceptions belonging to students. This is because among 

lectures still teach based on the conception that all knowledge can be transferred 

to the students as a whole. This teaching style is more focused on teacher 

centered” (Zulfani, 2014: 136).”.  Salah satu penyebab dari miskonsepsi adalah 

dalam pembelajaran guru kurangnya memperhatian prakonsepsi yang dimiliki 

siswa-siswa. Hal ini dikarenakan diantara guru-guru masih mengajar berdasarkan 

konsep yang menganggap bahwa semua pengetahuan dapat ditransfer seluruhnya 

kepada siswa. Gaya pengajaran ini lebih terfokus pada guru. Oleh karena itu perlu 

adanya inovasi mengajar yang melibatkan siswa secara aktif sehingga bisa 

membantu siswa memahami konsep bukan menghafal rumus sehingga tidak 

terjadi miskonsepsi. 

  Seorang guru haruslah menanamkan konsep secara  benar kepada siswa 

dan memperhatikan apakah konsep yang guru tanamkan sudah diterima dan 

dipahami oleh siswa secara benar pula. Akan tetapi melakukan pengajaran 

matematika tidaklah mudah. Salah satu fator yang menyebabkan hal tersebut 

adalah matematika mempunyai objek kajian yang abstrak (Hudojo, 2005:41). 
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Sifat abstrak inilah yang sering menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep matematika yang disajikan, sehingga menyebabkan suatu 

miskonsepsi. 

  Dalam menyelidiki miskonsepsi perlu adanya evaluasi setelah dilakukan  

proses  pebelajaran di kelas. Salah satu indikator yang efektif untuk mengukur 

hasil dari proses pembelajaran siswa adalah dengan tes. Hasil tes kemudian dapat 

dijadikan bahan  analisis oleh guru untuk mengetahui miskonsepsi yang dialami 

siswa. Hal ini sangat membantu guru untuk mengetahui dimana letak kelemahan 

siswa, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti secara lebih rinci mengenai 

penyebab-penyebabnya kemudian diatasi melalui pembelajaran remidial. 

  “Pengajaran remidial merupakan bentuk khusus pengajaran yang 

bermaksud menyembuhkan atau memperbaiki kesulitan belajar siswa yang 

diarahkan kepada pencapaian hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

kemampuan siswa.” (Suhito, 1986: 46). Pada kenyataan dilapangan banyak 

sekolah dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari melaksanakan pengajaran 

remidial hanya sebatas mengulang tes.  

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, oleh 

sebab itu konsep-konsep matematika harus dipahami dulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol (Hudojo, 2003:3-4). Menurut teori Gestalt sebagaimana dikutip 

oleh Suherman (2003: 48), siswa SMP masih ada pada tahap operasional konkret, 

artinya jika ia akan memahami konsep abstrak matematika harus dibantu dengan 

menggunakan benda konkret. Benda konkret yang digunakan sebagai media 

pembelajaran disebut dengan alat peraga. Sebagaimana Sugiarto (2009: 9) 
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mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran matematika sebaiknya siswa 

diberi kesempatan memanipulasi benda-benda konkret atau alat peraga yang 

dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu 

konsep matematika.  

Kegiatan mengotak-atik alat peraga memberikan kesempatan kepada siswa 

memahami konsep tidak secara final tetapi melalui proses. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hudojo (2001: 135) bahwa agar proses belajar matematika terjadi, 

bahasan matematika sebaiknya tidak disajikan dalam bentuk yang sudah tersusun 

secara final, melainkan siswa dapat berlibat aktif di dalam menemukan konsep-

konsep, struktur-struktur sampai kepada teorema atau rumus-rumus.  

Model Guided Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran 

penemuan memungkinkan adanya siswa membangun sendiri konsep yang dimiliki 

melalui interaksi dengan sekitar baik itu manusia maupun media pembelajaran, 

sehingga siswa memahami konsep dan hubungan antar konsep. Pemahaman yang 

diperoleh melaui penemuan siswa sendiri akan bertahan lebih lama dalam ingatan 

siswa. 

Ada dua jenis pembelajaran penemuan yaitu pembelajaran penemuan 

murni (Free Discovery) dan pembelajaran penemuan terbimbing (Guided 

Discovery). Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing guru mengarahkan 

tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa 

petunjuk, arahan, pertanyaan atau dialog. Peran guru dalam penemuan terbimbing 

sering diungkapkan dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Pembelajaran Discovery Learning yang merupakan pembelajaran 
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penemuan dan penyelidikan menuntut siswa untuk berperan kreatif dan kritis. 

Seperti kita ketahui kultur pendidikan di Indonesia masih banyak yang 

pembelajarannya terpusat pada guru, maka tidaklah mudah untuk mengubah 

kultur tersebut. Oleh karena itu dalam menggunakan metode penemuan akan sulit 

jika menggunakan model penemuan murni (Free Discovery Learning), 

seandainya berhasil hal tersebut akan memerlukan waktu yang lama, sehingga 

perlu adanya bimbingan (Guided) guru secara intensif dalam proses penemuan 

untuk memudahkan siswa dalam menemukan dan memahami konsep maupun 

hubungan antar konsep dan perlu adanya benda konkret (alat peraga) untuk 

menjembatani antar konsep abstrak dan formal.  

Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 37), sekitar 

umur 11 tahun keatas berada pada tahap operasional formal, akan tetapi siswa 

belum dapat mencapai tahap berpikir operasional formal secara sempurna. 

Berdasarkan teori Piaget, sebagian siswa kelas VII masih berpikir operasional 

konkret (Bell, 1981: 101). Pada usia sekitar 13 tahun yaitu pada jenjang kelas VII 

SMP siswa baru memasuki masa awal operasional konkret, kemampuan siswa 

yang beragam dan dari latar belakang yang beragam menuntut guru untuk 

memahami bahwa tidak semua siswa mudah dalam melakukan penyelidikan yang 

notabenenya bagi beberapa siswa sebuah kegiatan pembelajaran hal yang baru 

bagi siswa. Dengan memadukan model Guided Discovery Learning dan 

penggunaan alat peraga diharapkan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan siswa 

dalam memahami suatu kosep agar tidak terjadi miskonsepsi. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratri Candra H. (2012),  

bahwa hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing 

lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional untuk materi luas segiempat dan penelitian yang dilakukan oleh 

Syaifudin (2008), bahwa model penemuan terbimbing dapat mengurangi 

miskonsepsi geometri. Inquiry-discovery sebagai proses belajar mengajar 

menduduki peringkat tinggi  dalam dunia pendidikan modern (Syah, 2010: 242).  

Materi pokok yang sesuai menggunakan model Guided Discovery 

Learning dan menggunakan alat peraga salah satunya adalah Geometri. Dalam 

Geometri banyak terdapat simbol-simbol maupun gambar-gambar yang 

merepresentasikan suatu objek. Seorang guru perlu menyadari bahwa proses 

komunikasi tidak selalu dapat berjalan lancar, pesan yang disampaikan oleh guru 

tidak selamanya dapatditerima secara utuh oleh siswa. Kadang-kadang 

komunikasi  dapat menimbulkan kebingungan, salah pengertian dan mungkin 

menimbulkan  kesalahan dalam memahami konsep (miskonsepsi) bagi siswa 

(Sugiarto, 2010), oleh karena itu  perlu ada “jembatan” yang bisa menghubungkan 

antara  keilmuan matematika dan pembelajaran matematika (Sugiarto, 2010). 

“Jembatan” dalam hal ini adalah media yang membantu guru mengantarkan 

pengetahuan kepada siswa. Salah satu media yang efektif adalah alat peraga. 

Selain dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis geometri juga 

efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam banyak cabang 

matematika. Banyak konsep matematika yang dapat diterangkan dengan 

representasi geometri. Meskipun geometri diperlukan, namun kenyataan di 
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lapangan menunjukkan bahwa materi geometri kurang dikuasai oleh sebagian 

besar siswa. Pada dasarnya geometri adalah materi yang sudah kita kenal sejak di 

lingkungan TK (Taman Kanak-Kanak), dikarenakan benda benda yang ada 

disekitar kita berbentuk bangun-bangun yang merupakan objek-objek Geometri, 

tetapi pada kenyataan hasil nilai Ujian Nasional di tiga tahun terakhir 

menunjukkan bahwa pencapaian geometri siswa masih sangat rendah. 

Berdasarkan tes uji coba yang peneliti lakukan di kelas IX A SMP Negeri 

13 Semarang mengenai bangun datar segitiga, soal tentang luas daerah segitiga 

yang melibatkan penggunaan konsep ruas garis tinggi diperoleh  46,9 % siswa 

memiliki jawaban yang salah. Pada jawaban yang salah tersebut terlihat bahwa 

siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Menurut Widdiharto 

(2008: 11-16) alternatif-alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengetahui letak kesulitan salah satunya adalah dengan pendekatan miskonsepsi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Özerem (2012), pada ujian tengah 

semeseter pertama ditemukan miskonsepsi yaitu diperoleh luas daerah segitiga 

tanpa melakukan pembagian dua pada rumus luas daerah segitiga dan pada ujian 

tengah semester terakhir ditemukan miskonsepsi salah dalam menggunakan rumus 

luas daerah segitiga dan salah dalam mendeteksi sudut segitiga samakaki. 

Miskonsepsi berdampak berkelanjutan sehingga perlu segera diatasi. Oleh karena 

itu penulis mengeluarkan gagasan perlunya analisis miskonsepsi yang dilakukan 

siswa agar  miskonsepsi terungkap kemudian dicari alternatif  untuk mengatasi 

miskonsepsi tersebut. 
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 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Keefektifan Model Guided Discovery Learning 

Berbantuan Alat Peraga pada Pembelajaran Remidial untuk Mengatasi 

Miskonsepsi Geometri SMP Kelas VII”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1. Rendahnya pemahaman dan kemampuan pengaplikasian konsep-konsep 

geometri dalam pemecahan masalah. 

2. Kurangnya analisis terhadap miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas VII 

pada materi segitiga. 

3. Kurangnya penerapan penanganan khusus pada siswa yang mengalami 

miskonsepsi. 

4. Belum adanya model pembelajaran khusus bagi siswa kelas VII yang 

mengalami miskonsepsi pada materi segitiga. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memfokuskan masalah 

penelitian pada poin permasalahan kedua, ketiga, dan keempat. Permasalahan 

kedua merupakan analisis terhadap miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas VII 

pada materi segitiga. Permasalahan ketiga dijadikan sebagai pokok masalah 

miskonsepsi matematika materi pokok segitiga yang harus mendapat penanganan 

dari segi pembelajaran matematika SMP. Sementara permasalahan keempat 
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merupakan gagasan solutif peneliti dalam rangka mengatasi permasalahan ketiga. 

Sehingga selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap penerapan strategi ini 

untuk diketahui keefektifannya. 

 

1.4. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini 

dikarenakan keterbatasan waktu peneliti, fokus penelitian yang ingin dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut. 

1. Subjek  dalam penelitian ini adalah 9 siswa kelas VII SMP Negeri 13 

Semarang yang mengalami miskonsepsi pada materi pokok segitiga. 

2. Ruang lingkup atau pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bangun datar 

dengan mengambil materi pokok segitiga. 

3. Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal pemahaman 

konsep yang berbentuk pilihan ganda disertai CRI (Certainty Response Index) 

dan alasan terbuka serta soal uraian disertai CRI (Certainty Response Index). 

4. Miskonsepsi yang diteliti adalah miskonsepsi yang disebabkan oleh faktor 

siswa. 

 

1.5. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dimana letak miskonsepsi 9 siswa dalam menyelesaikan soal-soal pemahaman 

konsep materi pokok segitiga dan apa penyebab miskonsepsi tersebut? 

2. Bagaimana solusi yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi tersebut? 
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3. Apakah model Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga efektif 

untuk mengatasi miskonsepsi pada materi pokok segitiga? 

4. Apakah alat peraga memberikan bantuan kepada 9 siswa dalam memahami 

konsep materi pokok segitiga? 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 

1. mengetahui ketegori kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII E 

SMPN 13 Semarang dalam menyelesaikan soal-soal pemahaman konsep 

materi pokok segitiga. 

2. mengetahui persentase jumlah siswa kelas VII E SMPN 13 Semarang yang 

miskonsepsi dalam menyelesaikan soal-soal pemahaman konsep materi 

pokok segitiga terhadap jumlah siswa dalam satu kelas. 

3. mengetahui letak miskonsepsi 9 siswa dalam pemahaman konsep materi 

pokok segitiga. 

4. mengetahui tingkat keefektifan model Guided Discovery Learning 

berbantuan alat peraga dalam mengatasi miskonsepsi pada siswa SMP kelas 

VII  materi geometri khususnya pada pokok materi segitiga. 

5. mengetahui peran  alat peraga pada model Guided Discovery Learning dalam  

memberikan bantuan kepada siswa untuk memahami konsep-konsep geometri 

khususnya pada materi pokok segitiga. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

 

1.7.1. Bagi Siswa 

(1) Siswa dapat mengetahui miskonsepsinya pada materi pokok segitiga, 

sehingga dapat memperbaikinya. 

(2) Menyembuhkan miskonsepsi yang dialami siswa. 

 

1.7.2. Bagi Guru 

(1) Mendapatkan informasi mengenai letak miskonsepsi siswa dalam konteks 

pemahaman konsep segitiga. 

(2) Mendapatkan informasi mengenai faktor penyebab siswa mengalami 

miskonsepsi. 

(3) Mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan hasil 

belajar siswa yang lebih baik. 

(4) Mendapatkan informasi mengenai penerapan model Guided Discovery 

Learning berbantuan alat peraga untuk mengatasi miskonsepsi. 

(5) Mendapatkan informasi mengenai peran alat peraga terhadap pemahaman 

konsep siswa. 

 

1.7.3. Bagi Dunia Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk melakukan 

perbaikan pendidikan dan pedoman untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. 
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1.7.4. Bagi Peneliti 

(1) Memperoleh banyak pengetahuan tentang miskonsepsi yang dialami siswa 

dalam materi pokok segitiga. 

(2) Mengetahui apa faktor penyebab miskonsepsi siswa pada materi pokok 

segitiga 

(3) Mengetahui keefektifan model Guided Discovery Learning berbantuan alat 

peraga dalam mengatasi miskonsepsi siswa, sehinggga ketika peneliti benar-

benar terjun sebagi pendidik bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. 

 

1.8. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan pembahasan yang bias pada 

kalimat yang tertera dalam judul, perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut. 

 

1.8.1. Keefektifan Model Guided Discovery Learning Berbantuan Alat Peraga 

Keefektifan berasal dari kata efektif. Menurut KBBI efektif berarti ada 

efeknya. Sedangkan keefektifan adalah keberhasilan (tentang usaha dan tindakan) 

(kbbi.web.id). Keefektifan yang dimaksud dalam penilitian ini adalah 

keberhasilan pembelajaran Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga 

untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas VII pada materi 

geometri materi pokok segitiga. Adapun indikator keefektifan model Guided 

Discovery Learning berantuan alat peraga adalah sebagai berikut. 

(1) Jika subjek mencapai minimal 80 % skor tingkat pencapaian tujuan belajar 

pada materi yang mengalami miskonsepsi. 
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(2) Jika minimal 80 % banyak subjek-subjek penelitian yang mengalami 

miskonsepsi dapat teratasi. 

1.8.2. Model Guided Discovery Learning 

Model penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang dimana 

siswa berpikir sendiri sehingga dapat “menemukan” prinsip umum yang 

diinginkan dengan bimbingan dan petunjuk dari guru. Bimbingan dari guru 

berupa bimbingan langsung dan dan bimbingan tak langsung dalam bentuk LKS 

(Lembar Kerja Siswa) yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan 

siswa menemukan konsep segitiga. 

 

1.8.3. Berbantuan Alat Peraga 

Berbantuan berasal dari kata bantu yang artinya tolong (kbbi.web.id). Jadi  

berbantuan adalah menggunakan pertolongan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan alat peraga adalah alat peraga segitiga. Alat peraga segitiga 

yang digunakan pada penelitian ini terbuat dari potongan lidi dan sedotan. Lidi 

dan sedotan dirangkai dalam bentuk segitiga yang digunakan sebagai media yang 

bisa di manipalasi oleh siswa untuk membantu siswa dalam menemukan dan 

memahami konsep segitiga. 

 

1.8.4. Model Guided Discovery Learning Berbantuan Alat Peraga 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan model Guided Discovery 

Learning berbantuan alat peraga adalah pembelajaran dengan sintak Guided 

Discovery yang dalam proses penemuannya melalui alat peraga kemudian pesera 
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didik menjawab serentetan pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja 

Siswa). 

Miskonsepsi berasal dari kata konsep. Menurut Gagne dalam Bell ( 1981), 

konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek 

kedalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, bangun datar, kubus, dan jari-jari 

merupakan contoh konsep dalam matematika. Konsep yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah  konsep-konsep pada materi segitiga kelas VII. 

 Sedangkan miskonsepsi dalam bahasa inggris dikenal dengan 

misconception. Misconception merupakan pengertian yang “salah” atau tidak 

sesuai dengan pengertian ilmiah atau ilmuwan (Suparno, 2005:4). Miskonsepsi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meyakini jawaban yang diberikan akan 

tetapi jawaban yang diberikan tersebut salah. Untuk soal pilihan ganda dikatakan 

miskonsepsi apabila sebagi berikut. 

Tabel 1.2. Ketentuan Miskonsepsi untuk Soal Pilihan Ganda 

Jawaban Alasan Nilai CRI Deskripsi 

Benar Salah >2,5 Miskonsepsi 

Salah Benar >2,5 Miskonsepsi 

Salah Salah >2,5 Miskonsepsi 

(Hakim, 2012) 

Untuk soal uraian dikatakan miskonsepsi apabila sebagi berikut. 

Tabel 1.3. Ketentuan Miskonsepsi untuk Soal Uraian 

Jawaban Nilai CRI Deskripsi 

Salah >2,5 Miskonsepsi 

Salah >2,5 Miskonsepsi 
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1.8.5. Analisis Miskonsepsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 60), analisis adalah 

penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. 

Sedangkan miskonsepi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang tersebut (Suparno, 

2005:4). Analisis miskonsepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penyelidikan secara mendalam mengenai miskonsepsi yang dilakukan siswa, apa 

penyebab miskonsepsi jika dilihat dari faktor siswa, serta bagaimana langkah 

selanjutnya atau solusi yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi pada siswa 

tersebut. 

1.8.6.  Materi Geometri 

Geometri berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu geo yang berarti bumi dan 

metron yang berarti pengukuran. Jadi geometri adalah  Salah satu bidang dalam 

geometri adalah bangun datar segitiga. Agar penelitian tidak terlalu melebar 

dikarenakan keterbatasan waktu peneliti, maka materi geometri pada penelitian ini 

dikhususkan pada materi segitiga. Materi segitiga adalah materi yang terdapat 

pada kelas VII semester  dua dan sesuai dengan Kompetensi Dasar SMP/ MTS. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian yang Relevan 

Munculnya suatu gagasan dilakukannya sebuah penelitian dalam bidang 

pendidikan merupakan suatu tindakan yang diperoleh dari  hasil berpikir dan 

mengamati penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi sebelumnya. 

Dalam suatu penelitian bidang pendidikan dapat menggunakan penelitian 

terdahulu sebagai landasan dan untuk mengetahui relevansi sebuah penelitian 

yang akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013), dan Zulfa (2013), yang mana 

penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian analisis mengenai 

miskonsepsi dalam matematika. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2013)  

tersebut mengidentifikasi letak miskonsepsi dan jenis miskonsepsiberdasarkan 

gaya belajar. Sedangkan Zulfa (2013) mengidentifikasi letak miskonsepsi dan 

faktor penyebab miskonsepsi. Pada kedua penelitian tersebut belum dilakukan 

penanganan (treatment) yang sesuai setelah dilakukan identifikasi letak 

miskonsepsi. Pada penelitian ini peneliti mencoba melakukan analisis 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa dan melakukan treatment berupa 

pembelajaran remidial dengan model Guided Discovery Learning berbantuan alat 
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peraga yang diharapkan dapat mengatasi miskonsepsi yang dialami oleh siswa 

tersebut. 

2.2. Landasan Teori  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan 

sebagai landasan teoretis. Penjelasan teori-teori yang akan digunakan meliputi (1) 

hakikat matematika; (2) teori belajar; (3) pengertian model pembelajaran; (4) 

model Guided Discovery Learning; (5) model ekspositori; (6) metode CRI; (7) 

pengajaran remidial; dan (8) tinjauan materi segitiga. 

 

2.2.1. Hakikat Matematika                         

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 

matematika.  

Beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 17), 

merumuskan definisi tentang matematika, yaitu sebagai berikut. 

a) Johnson dan Rising (1972): matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah 

bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, 

jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

b) Kline (1973): matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang 

dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 

terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi, dan lain-lain. 

 

Sedangkan menurut Sugiarto (2010), “matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia.”. Dari definisi–definisi 

diatas dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa matematika adalah ilmu 

tentang bilangan yang menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan dengan 
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tepat dan adanya matematika adalah untuk mendukung pengetahuan lain, 

sehingga dapat berkembang dengan pesat.  

 Kebenaran matematika pada dasarnya bersifat koheren yaitu kebenaran 

dalam matematika didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang telah diterima 

sebelumnya (Sumardyono, 2004: 4).  Adapun metode mencari kebenaran yang 

dipakai oleh matematika adalah ilmu deduktif, sedangkan oleh ilmu pengetahuan 

adalah metode induktif atau eksperimen. Namun dalam matematika mencari 

kebenaran itu bisa dimulai dengan cara induktif, tetapi selanjutnya generalisasi 

yang benar untuk semua keadaan harus bisa dibuktikan secara deduktif. Dalam 

proses pembelajaran dikelas agar ilmu yang dimiliki oleh guru  dapat terhantarkan 

ke siswa, maka diperbolehkan menggunakan pendekatan induktif. Akan tetapi 

seorang guru harus bisa membuktikan kebenarannya secara deduktif. 

Menurut Gagne (Bell, 1981: 108-109), terdapat dua jenis objek belajar 

dalam matematika yaitu objek langsung dan tak langsung. Objek tak langsung 

adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan 

masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan 

objek langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan 

prinsip. Fakta adalah kesepakatan-kesepakatan dalam matematika, seperti simbol-

simbol matematika. Contoh: kaitan simbol “2” dengan kata “dua”, “+” adalah 

simbol dari operasi penjumlahan, dan tangen adalah nama suatu fungsi khusus 

dalam trigonometri. Keterampilan adalah kemampuan memberikan jawaban yang 

benar dan cepat. Misalnya pembagian cara singkat. Konsep adalah ide abstrak 

yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan 
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contoh. Contoh konsep adalah bilangan prima, segitiga, dan ruas garis tinggi. 

Prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah sederetan konsep 

beserta dengan hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Contoh prinsip adalah 

nilai sinus α sama dengan panjang sisi didepan α  dibagi panjang sisi miring, dua 

bangun datar kongruen apabila panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan 

ukuran sudut-sudut yang bersesuaian sama, dan kuadrat dari sisi miring pada 

segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya 

 

2.2.2. Teori Belajar 

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori belajar dalam pendidikan. 

Teori-teori yang terkait dalam penelitian ini diantaranya adalah teori belajar 

Bruner, teori belajar Piaget, teori belajar Gagne, teori belajar Ausube. 

 

2.2.2.1. Teori Bruner 

Teori Bruner dicetuskan oleh Jerome Bruner, seorang ahli psikologi, yang 

telah menulis mengenai teori pembelajaran, proses intruksional, dan filosofi 

pendidikan (Bell, 1981: 138). Ia juga salah seorang pelopor pengembangan 

kurikulum terutama dengan teori yang dikenal dengan penemuan  (Trianto, 2010).  

Teori Bruner biasanya disebut dengan penemuan (Discovery).  

Menurut Bruner sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 43), pada 

pembelajaran penemuan dalam proses belajar hendaknya anak diberi kesempatan 

untuk memanipulasi alat peraga. Penemuan yang dilakukan melalui alat peraga 

akan lebih efektif dan efesien untuk diterapkan didalam kelas sehingga guru bisa 
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melakukan pemantuan terhadap penemuan yang dilakukan oleh siswa, selain itu 

guru juga bisa memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada semua siswa. 

 Ada lima dalil yang  Bruner simpulkan setelah mengadakan pengamatan 

ke sekolah-sekolah (Suherman, 2003: 44-47). 

(1) Dalil Penyusunan (Konstruksi) 

Pada tahap awal pemahaman konsep anak-anak memerlukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan benda-benda konkret yang dapat dimanipulasi yang 

mengantarkan anak kepada menemukan pengertian konsep. 

(2) Dalil Notasi 

Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus 

disesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak dan diberikan tahap 

demi tahap sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling 

sulit. 

(3) Dalil Pengkontrasan dan Keanekaragaman 

Dalam pengontrasan dan keanekaragaman agar konsep dipahami dengan 

mendalam, diperlukan contoh-contoh yang banyak. Salah satu cara 

pengontrasan dalam menerangkan konsep yaitu dengan contoh dan bukan 

contoh. 

(4) Dalil Pengaitan 

Dalil ini menyatakan bahwa dalam matematika antar konsep yang satu dan 

lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan hanya dari segi isi tetapi juga 

rumus-rumus yang digunakan. Materi yang satu bisa merupakan prasyarat 

bagi yang lainnya, atau konsep yang satu diperlukan untuk menjelaskan 
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konsep yang lain. Sehingga dalam pembelajaran konsep-konsep yang 

berhubungan harus dikaitkan, agar konsep tersebut tersusun dengan baik. 

Implikasi dari teori Bruner dalam pembelajaran dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

(1) Guru harus merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga terpusat 

pada masalah yang penyelesaiannya tepat untuk ditemukan. 

(2) Dalam balajar penemuan guru tidak sepenuhnya mengendalikan proses belajar 

mengajar akan tetapi guru hendaknya mengarahkan pengajaran. 

(3) Pada pembelajaran penemuan agar siswa lebih mudah dalam mengkontruksi 

ide-ide maka hendaknya dibantu dengan benda konkret yaitu dengan cara 

memanipulasi alat peraga. 

(4) Notasi-notasi yang digunakan dalam merepresentasikan konsep disesuaikan 

dengan taham perkembangan kognitif siswa. 

(5) Agar siswa mudah dalam memahami konsep hendaknya dalam menerangkan 

konsep dijelaskan dengan memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep. 

(6) Apabila dalam pembelajaran konsep yang akan dipelajari berkaitan dengan 

konsep-konsep sebelumnya  agar konsep tersebut tersusun dengan baik 

konsep-konsep yang berhubungan harus dikaitkan. 

 

2.2.2.2. Teori Piaget 

Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu. Pengetahuan 

tersebut diperoleh sebagai akibat dari interaksi terus menerus dengan lingkungan. 
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Dalam teori Piaget sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003:37-42), tahap-tahap 

perkembangan kognitif mencakup tahap sensorimotor, praoperasional, dan 

operasional. 

(1) Tahap sensorimotor (0  sampai dengan ± 2 tahun) 

Pada tahap ini pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan 

anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). 

(2) Tahap praoperasional (± 2 tahun sampai dengan ± 7 tahun) 

Pada tahap ini tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret berupa 

tidakan-tindakan kognitif, seperti mengklasifikasikan sekelompok objek 

(Classfying), menata letak benda-benda menurut urutan tertentu (seriation), 

dan membilang (counting).  

(3) Tahap operasional konkret(± 7 tahun sampai dengan ± 11 tahun) 

Umumnya pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan 

benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep 

kekelan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi, mampu memandang 

suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu 

berpikir reversibel. 

(4) Tahap operasional formal, dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. 

Pada tahap ini anak sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal abstrak. 

Sebaran umur pada setiap tahap tersebut adalah rata-rata dan mungkin pula 

terdapat perbedaan masyarakat yang satu dengan lainnya, antara individu satu 

dengan yang lainnya sebagaimana siswa pada kelas VII sebagian masih pada 
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tahap operasional konkret, sebagian baru memasuki tahap operasional formal, dan 

sebagian lagi berada diantara tahap operasional konkret dan operasional formal 

(Bell, 1987 : 102). 

Implikasi dari teori Piaget dalam pembelajaran, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

(1) Ketika guru mengajar hendaknya menyadari bahwa banyak siswa remaja yang 

belum dapat mencapai tahap berpikir operasional formal secara sempurna, 

sehingga dalam proses pembelajaran hendaknya tidak terlalu formal atau 

abstrak karena akan mempersulit siswa menyerap materi pembelajaran. 

(2) Kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksplorasi dan penemuan, 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat 

belajarnya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. 

(3) Metode pembelajaran yang digunakan hendaknya lebih banyak mengarah 

pada kontruktivisme. 

 

2.2.2.3. Teori Gagne 

Ada delapan tipe belajar menurut Gagne (Bell, 1987: 11-120), yang terurut 

secara hirarki, mulai dari tipe belajar yang sederhana sampai dengan tipe belajar 

yang lebih kompleks. 

(1) Belajar Isyarat (Signal Learning)  

Belajar isyarat adalah belajar sesuatu dengan tidak sengaja yaitu sebagai 

akibat dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Belajar 

isyarat ini mirip dengan conditioning menurut Pavlov dan timbul setelah 

sejumlah pengalaman tertentu. Respons yang timbul emosional. Misalnya, 
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siswa menjadi senang belajar matematika karena guru matematikanya 

bersikap ramah dan humoris. 

 

(2) Belajar Stimulus-Respons (Stimulus-Response Learning)  

Belajar stimulus-respons adalah belajar yang disengaja dan responsnya 

seringkali secara fisik (motoris). Respons atau kemampuan yang timbul tidak 

diperoleh dengan tiba-tiba melainkan melalui pelatihan-pelatihan. Respons itu 

dapat diatur dan dikuasai. Misalnya, seorang siswa dapat menyelesaikan 

suatu soal setelah memperhatikan contoh penyelesaian soal yang serupa oleh 

gurunya. 

(3) Rantai atau Rangkaian (Chaining)  

Belajar rantai atau rangkaian (gerak, tingkah laku) adalah belajar yang 

menunjukkan kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil 

belajar stimulus–respon secara berurutan. Chaining terbatas hanya pada 

serangkaian gerak, bukan serangkaian produk bahasa lisan. Misalnya, siswa 

belajar melukis garis melalui dua titik melalui rangkaian gerak: mengambil 

pensil, membuat dua titik sembarang, memegang penggaris, meletakkan 

penggaris tepat di samping kedua titik, kemudian menarik ruas garis melalui 

kedua titik itu. 

(4) Asosiasi Verbal (Verbal Association)  

Belajar asosiasi verbal adalah tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar 

yang melibatkan unit bahasa (lisan) seperti memberi nama sebuah 

objek/benda. Sebagai contoh, bila diperlihatkan suatu bentuk geometris, 
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seorang siswa dapat mengatakan bentuknya adalah ’persegi’. Sebelumnya, ia 

harus dapat membedakan bentuk-bentuk geometris agar dapat mengenal 

’persegi’ sebagai salah satu bentuk geometris. Hubungan itu terbentuk bila 

unsur-unsur itu terdapat dalam urutan tertentu, yang satu segera mengikuti 

yang satu lagi (continguity). 

(5) Belajar Diskriminasi (Discrimination Learning)  

Belajar diskriminasi atau memperbedakan adalah belajar untuk membedakan 

hubungan stimulus-respons agar dapat memahami berbagai objek fisik dan 

konsep. Ada dua macam belajar diskriminasi, yaitu belajar disriminasi 

tunggal dan belajar diskriminasi jamak. Sebagai contoh belajar diskriminasi 

tunggal, siswa dapat membedakan lambang   dan   dalam operasi 

himpunan. Belajar diskriminasi jamak, misalnya siswa dapat membedakan 

sudut dan sisi pada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul, atau pada segitiga 

sama sisi, sama kaki, dan sembarang. 

(6) Belajar Konsep (Concept Learning)  

Belajar konsep adalah belajar memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda 

konkrit atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. 

Untuk mempelajari suatu konsep, anak harus mengalami berbagai situasi dan 

stimulus tertentu. Pada tipe belajar ini, mereka dapat mengadakan 

diskriminasi untuk membedakan apa yang termasuk atau tidak termasuk 

dalam suatu konsep. 

(7) Belajar Aturan (Rule Learning)  
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Belajar aturan adalah tipe belajar yang memungkinkan siswa dapat 

menghubungkan dua konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Harus 

diingat, mengenal aturan tanpa memahaminya akan merupakan verbal-chain 

saja, dan hal ini merupakan cara pembelajaran yang keliru. Seorang siswa 

dikatakan telah belajar aturan jika ia telah mampu mengaplikasikan aturan itu, 

misalnya dalam matematika siswa dapat memahami bahwa (a - b)(a – b) = 

           berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, seperti perkalian 

dua bilangan, perkalian berulang, perkalian dua bilangan berbeda tanda, dan 

penjumlahan atau pengurangan dua bilangan. 

(8) Memecahkan Masalah (Problem Solving)  

Belajar memecahkan masalah merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dan 

lebih kompleks dibandingkan dengan tipe belajar yang lain.  

(Bell, 1981: 111-120). 

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Bell (1981: 109-110),  belajar 

melalui empat fase utama yaitu :  

(1) Fase Pengenalan (Apprehending Phase) 

Pada fase ini siswa memperhatikan stimulus yang diberikan oleh guru. Siswa 

menangkap arti dari stimulus yang diberikan oleh guru kemudian  memahami 

stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai caranya 

sendiri. Hal ini berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap 

siswa, dan sebagai akibatnya setiap siswa bertanggung jawab terhadap 

belajarnya karena cara yang unik yang dia lakukan pada situasi belajar.  

(2)  Fase Perolehan (Acqusition Phase) 
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Pada fase ini siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan 

informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumya. Dengan kata lain 

pada fase ini siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan 

informasi lama. Asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama 

akan membangun pemahaman siswa tentang fakta, konsep, keterampilan, dan 

prinsip. 

(3) Fase Penyimpanan (Storage Phase) 

Fase storage/retensi adalah fase penyimpanan informasi. Dari informasi yang 

diperoleh ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek ada yang dalam 

jangka panjang. Melalui pengulangan informasi memori jangka pendek dapat 

dipindahkan ke memori jangka panjang.  

(4) Fase Pemanggilan (Retrieval Phase) 

Fase Retrieval/Recall adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali 

informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu 

hilang dalam memori. Untuk menguatkan daya ingat maka informasi yang 

baru dan yang lama harus disusun secara terorganisasi dan diatur dengan baik, 

sehingga ketika informasi dalam memori tersebut diperlukan bisa diingan 

secara lebih mudah dan cepat. 

Bell (1981: 123), mengatakan bahwa, sebagai guru harus memahami 

perbedaan tipe pembelajaran Gagne dan memilih srategi pembelajarn dan 

aktivitas-aktivitas kelas yang mendukung setiap jenis pembelajaran tertentu secara 

tepat untuk mempelajari topik matematika yang anda ajarkan. 
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Berdasarakan delapan tipe belajar dan 4 fase pebelajaran yang 

diungkapkan oleh Gagne maka untuk belajar pemahaman konsep  dalam suatu 

kelas hendaknya: 

(1) Agar  respon siswa terhadap pembelajaran menjadi baik maka suasana 

pembelajaran harus diatur dengan kegiatan yang menyenangkan dan 

melibatkan siswa secara aktif. 

(2) Pada pembelajaran penemuan hendaknya disajikan contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep yang dipelajari. 

(3) Dalam penyajian contoh dan bukan contoh hendaknya dihubungkan dengan 

konsep sebelumnya yang terkait. 

(4)  Kemudian untuk dapat mengklasifikasikan konsep dari suatu hal yang sama 

melalui contoh dan bukan contoh siswa  dibimbing untuk memahami sifat-

sifat suatu konsep. 

 

2.2.2.4. Teori Ausubel 

Menurut Ausubel sebagaimana dikutip oleh Dahar (1989), belajar 

bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru dengan konsep-

konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ausubel 

mengklasifikasikan belajar kedalam dua demensi sebagai berikut: 

(1) Demensi-1, tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. 

Demensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam 

bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk 

menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. 
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(2) Demensi-2, tentang cara siswa mengkaitkan materi yang diberikan dengan 

struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jika siswa dapat menghubungkan 

atau mengkaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya 

maka dikatakan terjadi belajar bermakna. Tetapi jika siswa menghafalkan 

informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam 

struktur kognitifnya maka dikatakan terjadi belajar hafalan. 

Jadi dalam suatu pembelajaran harus diperhatikan dua dimensi tersebut 

yaitu cara penyajian dan cara siswa mengkaitkan materi yang diberikan dengan 

struktur kognitif yang telah dimilikinya. Suatu pembelajaran yang ideal adalah 

pembelajarn yang disajikan secara penemuan melalui pembelajaran bermakna.  

Untuk menerapkan teori Ausubel dalam mengajar guru perlu 

memperhatikan adanya pengaturan awal pada awal pelajaran dalam mengaitkan 

konsep-konsep, adanya proses diferensiasi progresif, rekonsiliasi integratif, 

belajar superordinat,  yang dikenal dengan 4 prinsip belajar Ausubel. 

(1) Pengaturan Awal ( Advance Organizer) 

Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu 

mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. 

Penggunaan pengatur awal tepat dapat meningkatkan pemahaman berbagai 

macam materi, terutama materi pelajaran yang telah mempunyai struktur yang 

teratur. 

(2) Diferensiasi Progresif 

Selama belajar bermakna berlangsung perlu terjadi pengembangan konsep dari 

umum ke khusus. Dengan strategi ini guru mengajarkan konsep mulai dari 
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konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif dan selanjutnya hal-hal 

yang khusus seperti contoh contoh setiap konsep. 

(3) Belajar Superordinat 

Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas. 

 

(4)  Penyesuaian Integratif 

Pada suatu saat siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua 

atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau 

bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Untuk mengatasi 

pertentangan kognitif itu, Ausuble mengajukan konsep pembelajaran 

penyesuaian integratif caranya materi pelajaran disusun sedemikian rupa, 

sehingga guru dapat menggunakan hiierarkhi-hierarkhi konseptual ke atas dan 

ke bawah selama informasi disajikan. 

 

2.2.2.  Model Guided Discovery Learning 

2.2.2.1. Pengertian Model Guided Discovery Learning 

Model Discovery Learning  merupakan nama lain model pembelajarn 

penemuan (Kosasih, 2014: 83).  Model Discovery Learning berakar dari faham 

kontruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus secara aktif menemukan atau 

membangun  sendiri pengetahuannya. Discovery Learning   terbagi menjadi dua 

macam, yaitu Free Discovery dan Guided Discovery. Pada model pengajaran 

dengan penemuan terbimbing (Guided Discovery Learning), guru mengarahkan 
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tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa 

petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat 

menyimpulkan (menggeneralisasikan) sesuai dengan rancangan guru. Petunjuk 

pertanyaan pembimbing guru dapat dinyatakan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

Istilah Discovery dan Inquiry, sering digunakan secara bergantian atau 

dengan maksud yang sama, tetapi secara garis besar perbedaan antara Discovery 

dan Inquiry dapat peneliti rangkum sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Discovery dan Inquiry 

Discovery Inquiry 

Secara bahasa Discovery berarti 

penemuan. 

Secara bahasa Inquiry berarti 

penyelidikan atau penelitian. 

Menekankan pada penemuan jawaban 

atas masalah yang direkayasa oleh 

guru. 

Masalah bukan hasil rekayasa tetapi 

lahir dari siswa berdasarkan 

pengalaman sehari-hari. 

Bertujuan untuk menemukan 

pengertian ciri-ciri, pebedaan, 

persamaan suatu benda, konsep, 

ataupun objek-objek pembelajaran 

lainnya. 

Bertujuan untuk pemecahan masalah 

secara logis dan faktual melalui proses 

dan berpikir analitis. 

Penemuan hasil akhir yang harus 

ditemukan siswa merupakan sesuatu 

yang baru bagi dirinya, tetapi sudah 

diketahui oleh guru. 

Penemuan hasil akhir yang harus 

ditemukan siswa merupakan sesuatu 

yang baru bagi dirinya, dan belum 

diketahui oleh guru. 

  

2.2.2.2.Sintak Model Guided Discovery Learning  

Sintaks pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning 

menurut Kosasih (2014), adalah sebagai berikut. 

a) Merumuskan masalah 

b) Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c) Mengumpulkan data 



33 
 

 
 

d) Perumusan kesimpulkan (generalization) 

e) Mengkomunikasikan 

 

 

2.2.2.3. Sistem Sosial Model Guided Discovery Learning 

 Menurut Kosasih (2014), langkah-langkah pembelajaran Discovery 

adalah sebagai berikut. 

a. Fase 1: Merumuskan masalah 

Guru menyampaikan suatu  permasalahan untuk menggugah dan 

menimbulkan rasa penasaran tentang fenomena tertentu. 

b. Fase 2: Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

Guru mengajak siswa melakukan identifikasi masalah kemudian siswa 

melakukan identifikasi masalah dan merumuskan jawaban sementara.  

c. Fase 3: Mengumpulkan data 

Siswa mengumpulkan data dan menganalisis data dan dikoreksi dengan 

rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya, sedangkan guru memberikan 

bimbingan. 

d. Fase 4: Perumusan kesimpulkan (generalization) 

Siswa menggunakan data-data yang telah terkumpul untuk menjawab 

permasalahan, mengoreksi dengan rumusan masalah yang dibuat sebelumnya, 

dan menarik kesimpulan. Sedangkan guru membimbing siswa dalam 

menjawab permasalahan dan menarik kesimpulanKesimpulan itulah yang 

dimaksud sebagai penemuan didalam rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa. 

e. Fase 5: Mengkomunikasikan  
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Masing-masing siswa baik individu maupun kelompok melaporkan hasil 

kegiatannya di depan forum untuk diberi tanggapan.  

 

2.2.2.4. Prinsip Reaksi Model Guided Discovery Learning 

Pada pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning siswa 

dengan bimbingan guru berusaha untuk menemukan konsep. Peranan guru dalam 

model penemuan (Discovery) menurut Kosasih (2014:84)  ada 3 yaitu (1) 

motivator, (2) Fasilitator, (3) manajer pembelajaran. Sedangkan pada model 

Guided Dscovery Learning guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

proses penemuan sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan guru pada 

pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning adalah. 

1) Motivator 

Guru sebagai motivator artinya seorang guru harus mampu mendorong siswa 

untuk berpikir dan bekerja keras untuk bisa belajar dengan baik. 

2)  Fasilitator 

Guru sebagai fasilitator, artinya guru  bertugas untuk menyediakan sumber 

belajar yang diperlukan para siswa didalam melaksanakan penemuan-

penemuannya. Sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa berbagai bahan 

referensi ataupun lingkungan belajar yang sesuai dengan konteks 

pembelajaran. 

3) Manajer Pembelajaran 

Guru sebagai manajer pembelajaran artinya guru berkewajiban mengatur 

hubungan antara siswa dengan rencana pembelajaran yang akan dijalankan, 

misalnya dengan berpasang-pasangan, diskusi kelompok, atau individu. 
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4) Pembimbing 

Guru membimbing siswa dimana ia diperlukan. 

 

2.2.2.5. Sistem Pendukung Model Guided Discovery Learning 

Dalam merencanakan pengajaran dengan penemuan hendaknya 

diperhatikan beberapa hal Suherman (2003: 213). 

a) Aktivitas siswa dirancang untuk belajar sendiri. 

b) Hasil penemuan ditentukan sendiri oleh siswa. 

c) Materi prasyarat yang diperlukan sudah dimiliki siswa. 

d) Guru hanya sebagai pembimbing bukan pemberi informasi. 

Untuk keberlangsungan pembelajaran dalam penelitian ini pengajaran 

memerlukan alat peraga segitiga, LKS (Lembar Kerja Siswa), penggaris, dan 

busur derajad. 

2.2.2.6. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Guided Discovery 

Learning 

Menurut Bell (1981:101), tujuan dari belajar penemuan (Discovery) yang 

dapat kita amati adalah: 

a) Siswa-siswa menjadi terlibat aktif dalam pembelajaran dan banyak siswa yang 

level partisipasinya dalam kelas meningkat. 

b) Siswa belajar untuk menemukan pola dalam situasi konkret dan abstrak dan 

belajar mengekstrapolasi informasi melalui data yang diperoleh. 
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c) Siswa belajar untuk merumuskan strategi pertanyaan untukmrndapatkan 

informasi yang berguna dalam penyusunan penemuan. 

d) Dapat menolong siswa mengembangkan cara yang efektif dalam bekerja 

sama, berbagi informasi, mendengarkan serta menggunakan ide orang lain. 

e) Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa skill, konsep, dan prinsip yang 

dipelajari melalui discovery  lebih bermakna kepada siswa dan diingat lebih 

lama dalam jangka waktu yang lebih lama. 

f) Keterampilan yang dipelajari dalam situasi discovery dalam beberapa kasus 

dengan lebih mudah dipindahkan kepada kegiatan belajar baru dan diterapkan 

pada situasi lain. 

2.2.2.7. Kelebihan Guided Discovery Learning 

 Dari penjelasan mengenai Guided Discovery Learning diatas dapat 

disimpulkan mengenai kelebihan model Guided Discovery Learning adalah. 

1) Membangun suasana pembelajaran yang aktif. 

2) Meningkatkan kesadaran kritis siswa. 

3) Siswa akan lebih cenderung untuk mempertahankan informasi sehingga 

informasi yang diperoleh bertahan lebih lama dalam ingatan, dikarenakan 

siswa nenemukan jawaban mereka melalui pengalaman sendiri menimbulkan . 

4) Membuat susasana pembelajaran yang menyenangkan. 

5) Baik untuk pembelajaran disertai games. 

2.2.2.8. Kelemahan Guided Discovery Learning 
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 Dari penjelasan mengenai Guided Discovery Learning yang peneliti 

paparkan diatas dapat disimpulkan mengenai kelebihan model Guided Discovery 

Learning adalah. 

1) Siswa memiliki sedikit masukan ke dalam perencanaan dan pengembangan 

pelajaran mereka dan karena telah dirancang oleh guru sebelumnya. 

2) Siswa bisa menjadi tergantung pada bimbingan dan arahan untuk menemukan 

jawaban. 

2.2.3. Model Ekspositori 

Menurut Suherman (2003: 203), model pembelajaran ekspositori adalah 

suatu model pembelajaran yang dalam penyampaian materi dikelas dari guru 

kepada siswa dengan cara menerangkan materi secara lisan, kemudian 

memberikan contoh soal disertai tanya jawab. Model ekspositori merupakan 

model pembelajaran yang paling simpel, praktis, dan sedikit  mengeluarkan biaya. 

“Berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat, model pembelajaran 

Ekspositori merupakan model pembelajaran yang paling banyak diterapkan guru.” 

(Suyitno, 2011: 44).  

 

Menurut Suyitno (2011), sintaks model Ekspositori adalah sebagai 

berikut: 

(1) Guru Membuka pelajaran diawal kegiatan 

(2) Guru menjelaskan materi dan memberikan contoh soal disertai 

tanya jawab saat menjelaskannya. 

(3) Siswa mendengar dan mencatat 

(4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan guru 

dapat megulangi 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. 
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(7) Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakannya di papan 

tulis. 

(8)  Diakhir pelajaran, siswa dengan dipandu guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang diajarkan saat itu. 

 

 

2.2.3.1. Kelebihan  Model Pembelajaran Ekspositori  

Kelebihan model Ekspositori adalah sebagai berikut.   

(3) Merupakan model pembelajaran yang paling efektif diterapkan apabila 

cakupan materi yang akan diberikan banyak sedangkan waktu yang tersedia 

terbatas. 

(4) Praktis, tidak memerlukan banyak waktu dan biaya. 

(5) Guru bisa dengan leluasa mengontrol pembelajaran.  

(1) Guru bisa langsung mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan. 

(2) Efektif digunakan untuk jumlah siswa dalam jumlah banyak. 

 

2.2.3.2.Kelemahan Model Ekspositori 

Kelemahan model Ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Model ini baik digunakan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan 

menyimak yang baik.  

(2) Kurang bisa menumbuhkan sikap kreatif siswa 

(3) Cenderung membuat siswa lebih suka bekerja sendiri. 

(4) Sulit untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi antar siswa 

(5) Sulit  melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat dan 

gaya belajar individu.  

(6) Keberhasilan model ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru.  
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2.2.4. Alat Peraga 

Adanya alat peraga sebagaimana dikemukakan Suherman (2003: 243), 

diantaranya dapat digunakan untuk pembentukan konsep dan pemahaman konsep.  

Menurut Sugiarto (2010), Secara psikologis, taraf berfikir siswa di 

pendidikan dasar (SD/MI dan di kelas awal SMP/MTs) masih 

berada pada tahap operasi konkret, sedangkan substansi 

matematika bersifat abstrak, sehingga dengan memanfaatkan alat 

peraga,  siswa akan lebih mudah memahami konsep dan prinsip 

matematika yang abstrak tersebut. 

Hal tersebut juga diungkapkan Bell(1987 : 102), siswa pada kelas VII 

sebagian masih pada tahap operasional konkret, sebagian baru memasuki tahap 

operasional formal, dan sebagian lagi berada diantara tahap operasional konkret 

dan operasional formal. 

 Selain dapat membantu siswa menemukan konsep pembelajaran dengan 

alat peraga akan menimbulkan rasa ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa termotivasi untuk belajar matematika. Perasaan senang siswa 

ketika belajar akan mempengaruhi otak siswa untuk menyimpan memori-memori 

lebih kuat mengenai apa yang baru saja terjadi sehingga akan bertahan lebih lama 

dalam ingatan siswa. 

 Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung 

bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang 

diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan 

dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya” (Suherman, et al, 

2003). Bruner melalui teorinya mengungkakan bahwa dalam proses belajar 
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sebaiknya siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat 

peraga). 

 Menurut Waluya dalam Sugiarto (2010), ditinjau dari fungsinya, 

media/alat peraga dapat (1) memberikan motivasi belajar, (2) memberikan variasi 

dalam pembelajaran, (3) mempengaruhi daya abstraksi, (4) memperkenalkan, 

memperbaiki, dan meningkatkan pemahaman  konsep dan prinsip.  Fungsi –fungsi 

tersebut muncul karena dimanfaatkan dengan benar. Pemanfaatan alat peraga 

yang dilakukan secara benar dan petunjuk penggunaan yang jelas akan 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk membangun sendiri pengetahuan yang 

sedang dipelajarinya (Sugiarto, 2010). 

 Tuntutan kurikulum baik  KBK tahun 2004 maupun  KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) tahun  2006 sebagaimana dikutip oleh Sugiarto 

(2010) mensyaratkan agar guru membimbing siswa untuk menemukan kembali 

konsep atau prinsip dalam matematika agar siswa terbiasa melakukan 

penyelidikan dan melakukan penemuan. Dalam proses penemuan dapat  

menggunakan  teknologi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya 

sehingga akan dicapai  untuk peningkatan keefektifan dalam pembelajaran. Alat 

peraga akan membantu siswa dalam menemukan dan memahami konsep pada 

pembelajaran apabila alat peraga tersebut layak untuk digunakan. 

Menurut Sumardyono dalam Nurhasanah (2012), terdapat 22 aspek 

penting yang mendukung layak tidaknya suatu alat peraga 

matematika. 22 aspek tersebut terdiri dari 10 aspek berkenaan 

dengan aspek pedagogi konseptual dan 12 aspek berkenaan dengan 

aspek fisik. Indikator butir kelayakan alat yaitu (1) Urgency, (2) 

Concept accuration, (3) Feasibility to understanding the concept, 
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(4) Interest, (5) Variability, (6) Basic for abstraction, (7) Reflektive 

thinking, (8)Inquiry, (9) Concept significance, (10) Integrated 

activity, (11) Durability, (12) Misconception by construction, (13) 

Attractiveness, (14) Physical accuracy, (15) Simplicity operation, 

(16) Simplicity construction, (17) Mobility, (18) Physical 

competency, (19) Store feasibility, (20) Physical-safety, (21) 

Chemical-safety, (22) Economic. 

 

2.2.5. Miskonsepsi 

Penjelasan tentang miskonsepsi meliputi pengertian miskonsepsi, sifat-

sifat miskonsepsi, faktor penyebab, dan cara mengatasi miskonsepsi. 

 

 

2.2.5.1.Pengertian Miskonsepsi 

“Miskonsepi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang tersebut.” 

(Suparno, 2005:4). Siswa memahami konsep dimana konsep yang dia pahami 

tidak sesuai dengan pengertian ilmiah 

 

2.2.5.2.Sifat-Sifat Miskonsepsi 

Menurut Maftukhin sebagaimana dikutip oleh Siwi (2013), 

mengungkapkan bahwa miskonsepsi memiliki sifat sebagai berikut. 

(1) Karena suatu konsep biasa saling terkait dan suatu konsep mendasari konsep 

yang lain maka miskonsepsi sulit diperbaiki dan mengganggu konsep 

selanjutnya. 

(2) Perasaan yakin siswa akan konsep yang  salah yang dia pahami walaupun 

sudah diatasi seringkali terus-menerus mengganggu. 
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(3) Siswa yang mengalami miskonsepsi harus dihadapkan pada situasi yang nyata 

sehingga miskonsepsi tidak dapat dihilangkan hanya dengan metode ceramah. 

(4) Semua kalangan akademisi baik siswa, guru, dosen, maupun peneliti dapat 

terkena miskonsepsi baik yang pandai maupun yang tidak. 

(5) Dalam pelaksanaan pembelajaran kadang miskosepsi disamakan dengan 

ketidaktahuan. 

 

2.2.5.3.Faktor Penyebab Miskonsepsi 

Suparno (2005: 29 ) menjelaskan ada lima factor umum yang merupakan 

penyebab miskonsepsi pada siswa, yaitu (1) siswa, (2) guru, (3) buku teks, (4) 

konteks, (5) metode mengajar. Faktor penyebab miskonsespi yang disebabkan 

oleh siswa dibagi menjadi 8 faktor khusus yaitu (1) prakonsepsi yang salah, (2) 

pemikiran asosiatif, (3) pemikiran humanistik, (4) reasoning yang tidak lengkap, 

(5) intuisi yang salah, (6) perkembangan kognitif siswa, (7) kemampuan kognitif 

siswa, (8) minat belajar siswa. 

 

2.2.5.4.Cara Mengatasi Miskonsepsi 

Secara umum penyebab miskonsepsi dan cara mengatasinya menurut 

Suparno (2005: 81-82), adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2.  Cara Mengatasi Miskonsepsi 

Sebab Utama Sebab Khusus Kiat Mengatasi 

Siswa Prakonsepsi Dihadapkan pada 

kenyataan. 

Pemikiran 

asosiatif 

Dihadapkan pada 

kenyataa

n dan 

peristiwa 

anomali. 

Pemikiran Dihadapkan pada 
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humanistik kenyataan dan 

anomali. 

Reosoning tidak 

lengkap 

Dilengkapi, 

dihadapkan pada 

kenyataan. 

Intuisi yang 

salah 

Dihadapkan pada 

kenyataan, anomali, 

rasionalitas. 

Perkembangan 

kognitif siswa 

Diajar sesuai level 

perkembangan 

mulai dengan yang 

konkret, baru 

kemudian yang 

abstrak. 

Kemampuan 

siswa 

Dibantu pelan-

pelan, proses. 

Minat belajar 

siswa 

Motivasi kegunaan 

materi, variasi 

pembelajaran. 

Guru/ 

Pengajar 

Tidak 

menguasai 

bahan 

Belajar lagi, lulusan 

sesuai bidangnya. 

Tidak memberi 

waktu siswa 

untuk 

mengungkapkan 

gagasan  

memberi waktu 

siswa untuk 

mengungkapkan 

gagasan secara lisan 

atau tertulis 

Relasi guru-

siswa jelek 

Relasi yang enak, 

akrab, humoris 

Buku Teks Penjelasan 

keliru 

Dikoreksi dan 

dibenarkan 

Salah tulis Dikoreksi secara 

teliti 

Level kesulitan 

tulisan 

Disesuaikan dengan 

level siswa 

Siswa tidak tahu 

menggunakan 

buku teks 

Dilatih oleh guru 

cara menggunakan 

teks 

Buku keliru 

konsep 

Dibenarkan 

Konteks Pengalaman 

siswa keliru 

Dihadapkan pada 

pengalaman baru 

sesuai konsep 

Bahasa sehari-

hari berbeda 

Dijelaskan 

perbedaannya 

dengan contoh 
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Teman diskusi 

keliru 

Mengungkapkan 

hasil dan dikritisi 

guru 

Cara mengajar Hanya ceramah 

dan menulis 

Variasi, dirancang 

dengan pertanyaan 

Langsung ke 

bentuk 

matematika 

Mulai dengan gejala 

nyatabaru rumus 

Tidak 

mengungkap 

msikonsepsi 

siswa 

Guru memberi 

kesempatan siswa 

mengungkap 

gagasan 

PR tidak 

dikoreksi 

Dikoreksi cepat dan 

ditunjukkna 

salahnya 

Model analogi Ditunjukkan 

kemungkinan salah 

konsep 

Model 

praktikum 

Diungkapkan 

hasilnya dan 

dikomentari 

Model diskusi Diungkapkan 

hasilnya dan 

dikomentari 

Non multiple 

inteligences 

multiple 

inteligences 

 

2.2.5.5.Langkah-Langkah Mengatasi Miskonsepsi  

Langkah-langkah dalam mengatasi miskonsepsi adalah. 

(1) Menentukan materi 

(2) Membuat instrumen untuk mengungkap miskonsepsi. 

(3) Mengungkap letak miskonsepsi yang dilakukan siswa. 

(4) Menemukan penyebab miskonsepsi. 

(5) Mencari perlakukan yang sesuai untuk mengatasi. 

(6) Mengevaluasi kembali. 
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sedangkan “cara mendeteksinya dapat dilakukan melalui enam cara yaitu  (1) 

wawancara; (2) peta konsep; (3) tes esai; (4) pilihan ganda dengan alasan; (5) 

diskusi dikelas; (6) praktikum atau tanya jawab.” (Suparno, 2005: 129). 

Pada penelitian ini, dalam menganalisis miskonsepsi digunakan soal 

pilihan ganda disertai CRI dan alasan terbuka, soal uraian disertai CRI, serta 

wawancara untuk mengungkap penyebab miskonsepsi yang dialami siswa.   

 

2.2.5.6.Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kemampuan pemahaman konsep berarti kemampuan untuk memahami ide-ide 

abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek kedalam contoh dan 

bukan contoh. Untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan suatu indikator. 

Indikator pemahaman konsep yang diukur adalah. 

(1) Menyatakan  atau mengenali kembali  pengertian atau definisi. 

(2) Memberikan atau mengenali contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

(3) Menyebutkan mengenali karakteristik dan sifat-sifat pada contoh. 

 

2.2.6. Metode CRI (Certainty Response Index) 

CRI dikembangkan untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi 

sekaligus dapat membedakannya dengan tidak tahu konsep. Karena dalam 

menangani siswa yang miskonsepsi harus dibedakan dengan menangani siswa 

yang tidak tahu konsep. Secara sederhana CRI dapat diartikan sebagai ukuran 

tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap pertanyaan (soal) 

yang diberikan (Tayubi, 2005). CRI dapat digunakan untuk membedakan antara 
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siswa yang mengalami miskonsepsi dan siswa yang tidak tahu konsep, sekaligus 

mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi (Tayubi, 2005).  

 Untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi, sekaligus dapat 

membedakannya dengan tidak tahu konsep, Hasan (1999) telah mengembangkan 

suatu metode identifikasi yang dikenal dengan istilah CRI (Certainty of Response 

Index), yang merupakan ukuran tingkat keyakinan/kepastian responden dalam 

menjawab setiap pertanyaan (soal) yang diberikan. CRI biasanya didasarkan pada 

suatu skala dan diberikan bersamaan dengan setiap jawaban suatu soal. Tingkat 

kepastian jawaban tercermin dalam skala CRI yang diberikan, CRI yang rendah 

menandakan ketidakyakinan konsep pada diri responden dalam menjawab suatu 

pertanyaan, dalam hal ini jawaban biasanya ditentukan atas dasar tebakan semata. 

Sebaliknya CRI yang tinggi mencerminkan keyakinan dan kepastian konsep yang 

tinggi pada diri responden dalam menjawab pertanyaan, dalam hal ini unsur 

tebakan sangat kecil. Seorang responden mengalami miskonsepsi atau tidak tahu 

konsep dapat dibedakan secara sederhana dengan cara membandingkan benar 

tidaknya jawaban suatu soal dengan tinggi rendahnya indeks kepastian jawaban 

(CRI) yang diberikannya untuk soal tersebut. CRI biasanya didasarkan pada suatu 

skala, sebagai contoh, skala enam (0 - 5) seperti pada tabel 2.3. (Hasan, 1999 : 

297) 

   Tabel 2.3. CRI dan Kriterianya 

CRI Kriteria 

0 (Totally guessed answer) 

1 (Almost guess) 

2 (not sure) 

3 (sure) 

4 (almost certain) 

5 (certain) 
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 Ketika seorang siswa diminta untuk memberikan CRI bersama dengan 

setiap jawaban, itu berarti kita meminta dia memberikan penilaian sendiri yang 

dimiliki dalam pemilihannya terhadap aturan atau metode yang digunakan untuk 

mendapatkan jawabannya (Hasan, 1999).Tes pilihan ganda termasuk kedalam tes 

objektif, keburukan dan kelemahan tes objektif menurut Purwanto (2009) adalah. 

(1) Kurang memberi kesempatan siswa untuk menyatakan gagasan. 

(2) Memungkinkan siswa coba-coba (kira-kira, untung-untungan) dalam 

menjawabnya. 

(3) Menyusun tes jenis objektif tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu 

yang agak lama. 

(4) Kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak jika 

dibandingkan dengan pembuatan tes uraian. 

 Dengan mempertimbangkan kelemahan jawaban dari soal pilihan ganda 

serta budaya siswa di Indonesia cenderung selalu tidak yakin dengan jawaban 

yang diberikan  maka  Aliefman Hakim dalam penelitiannya memodifikasi CRI  

dengan menambahkan alasan terbuka. Teknik modifikasi CRI dapat mengatasi 

masalah budaya siswa Indonesia yang cenderung tidak yakin akan jawaban yang 

diberikan. CRI dimodifikasi teknik memungkinkan siswa untuk memberikan 

alasan untuk jawaban yang diberikan. Jika siswa memilih jawaban yang benar 

bersama dengan alasan yang benar, meskipun CRI rendah maka dapat 

diasumsikan bahwa siswa memahami konsep ini tetapi memiliki tingkat 

kepercayaan yang rendah (Hakim, 2012). Kelebihan teknik itu yaitu guru dapat 
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menganalisis miskonsepsi siswa secara objektif karena selain menjawab soal 

pilihan ganda dan tingkat keyakinan terhadap jawaban dari pernyataan juga dapat 

terungkap sehingga miskonsepsi dapat teridentifikasi dengan mudah dan tepat 

(Mustaqim, 2014). 

Tabel 2.4. Ketentuan CRI Modifikasi untuk Soal Pilihan Ganda 

Jawaban Alasan Nilai 

CRI 

Deskripsi 

Benar Benar >2,5 Memahami konsep secara baik 

Benar Benar <2,5  Memahami konsep secara baik 

tetapi tidak yakin dengan 

jawaban yang diberikan. 

Benar Salah >2,5 Miskonsepsi 

Benar Salah <2,5 Tidak tahu konsep 

Salah Benar >2,5 Miskonsepsi 

Salah Benar <2,5 Tidak tahu konsep 

Salah Salah >2,5 Miskonsepsi 

Salah Salah <2,5 Tidak tahu konsep 

(Hakim,  2012) 

 

Indikator-indikator untuk mengukur pemahaman konsep siswa adakalanya 

sulit untuk diungkap menggunakan soal pilihan ganda. Oleh karena itui selain 

menggunakan soal pilihan ganda juga dapat dilengkapi menggunakan soal uraian. 

Seperti pada soal pilihan ganda, soal uraian untuk mengukur pemahamn konsep 

siswa juga disertai CRI. Ketentuan CRI untuk soal uraian adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.5. Ketentuan CRI untuk Soal Uraian 

Jawaban Nilai CRI Deskripsi 

Benar >2,5 Memahami konsep secara baik 

Benar <2,5 Memahami konsep secara baik 

tetapi tidak yakin dengan jawaban 

yang diberikan. 

Salah >2,5 Miskonsepsi 

Salah <2,5 Tidak tahu konsep 
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2.2.7.  Pembelajaran Remidial 

Pada penjelasan pembelajaran remidial berikut akan dijelaskan mengenai 

pengertian pembelajaran remidial, bentuk-bentuk pengajaran remidial, dan waktu 

pelaksanaan remidial. 

 

2.2.7.1.Pengertian Pembelajaran Remidial 

Pembelajaran di sekolah harus mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran 

yang ada pada kurukulum. Ada beberapa hal yang harus diusahakan pada proses 

pembelajaran agar siswa  mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan 

yang sesuai dengan KTSP, yaitu. 

Pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Amri, 2010: 

80).
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Permasalahan akan muncul apabila didalam suatu pembelajaran  dijumpai 

adanya siswa yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan, 

yaitu mengenai apa yang harus dilakukan oleh pendidik yang dalam hal ini adalah 

guru mata pelajaran matematika. Misalkan pada suatu kelas ada 80% siswa yang 

nilai ulangan hariannya memenuhi KKM, maka ada permasalahan mengenai apa 

yang harus dilakukan kepada 20% siswa yang nilai ulangan hariaanya belum 

memenuhi KKM. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah pemberian 

program remidial (Amri, 2010:84). 

 Kata “remidial” berarti menyembuhkan, membetulkan, atau membuat 

menjadi baik. Dengan demikian pengajaran remidial merupakan bentuk khusus 

pengajaran yang bermaksud menyembuhkan atau memperbaiki kesulitan belajar 

siswa yang diarahkan kepada pencapaian hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

kemampuan siswa (Suhito, 1986: 46). Pandangan  bahwa  proses remidial hanya 

mengulang dalam mengerjakan soal adalah suatu yang perlu diperbaiki dan 

dirubah. 

 

2.2.7.2.Langkah-Langkah Pembelajaran Remidial 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam program remidial yang 

pertama adalah mencari letak miskonsepsi siswa, melakukan analisis terhadap 

miskonsepsi siswa,mencari solusi yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi, 

memberikan perlakuan pembelajaran remidial, kemudian kembali memebrikan tes 

pemahaman konsep siswa.  

Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar  yang dalam penilitian ini dikhususkan pada miskonsepsi 

antara lain:(1) mengadakan tes membaca dengan bersuara, (2) 



51 
 

 
 

mengadakan tes diagnostik, (3) memeriksa lembar kerja, (4) 

mengadakan observasi dengan skala penilaian, (5) Mengadakan 

Observasi yang tercatat, (6) Mengadakan wawancara (Suhito, 

1986: 21).  

 

 Dalam memberikan bantuan kepada siswa yanag mengalami miskonsepsi 

harus didasarkan pada diagnosis yang cermat. Perlu diketahui bahwa 

miskonsepsei berbeda dengan tidak tahu konsep. Sehingga dalam memberikan 

bantuan kepada siswa yang miskonsepsi tidak dapat disamakan dengan 

memberikan bantuan kepada siswa yang tidak tahu konsep. 

 

2.2.7.3.Bentuk-Bentuk Pembelajaran Remidial 

 Pembelajaran remidial untuk mengatasi miskonsepsi harus didasarkan 

pada letak miskonsepsi siswa dan faktor penyebab miskonsepsi siswa.  Ada 

beberapa bentuk pelaksanaan pembelajaran remidial antara lain. 

(1) Pembelajaran ulang dengan model, metode, media, strategi, atau pendekatan 

yang berbeda. 

(2) Bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan yang dilakukan 

oleh guru. 

(3) Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. 

(4) Pemanfaatan tutor sebaya. 

Amri ( 2010:85-86). 

 

2.2.7.4.Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Remidial 

 Agar tidak menganggu proses pembelajaran dikelas waktu pelaksanaan 

pembelajaran remidial harus dirancang dan dipertimbangkan sebaik-baiknya.  
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Menurut Suhito (1986: 30), waktu dan cara pelaksanaannya dapat 

dilakukan berbagai kemungkinan, contohnya: 

(1) Diadakan pada jam pertemuan berikutnya. 

(2) Diadakan di luar jam pertemuan biasa. 

(3) Diadakan kelas remidial, khusus bagi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar sedangkan siswa yang lain belajar dalam kelas 

biasa. Apabila siswa yang mengalami  kesulitan belajar tersebut, 

prestasinya jauh dibawah kriteriteria keberhasilan minimal maka 

tekhnik yang digunakan adalah pengulangan total. Secara 

konvensional kasus ini dikenal dengan istilah tinggal kelas. 

 

2.2.8. Tinjauan Materi Segitiga 

 Dalam tinjauan materi segitiga berikut dijelaskan mengenai definisi 

segitiga, unsur-unsur segitiga, jenis-jenis segitiga, serta keliling dan luas daerah 

segitiga. 

 

2.2.8.1.Definisi Segitiga 

 

Gambar 2.1. Contoh Segitiga 

 

 Gambar 2.2. Bukan Contoh Segitiga 

“ A triangle is a union of three  segments determined by three noncollinies points 

” ( Clemens, 1984: 17). “Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang ditentukan 

oleh tiga titik yang kolinier (tidak terletak pada satu garis lurus).” 
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2.2.8.2.Unsur-Unsur Segitiga 

 

Gambar 2.3. Gambar Segitiga 

Gambar 2.3. merupakan gambar sebuah segitiga 𝐴𝐵𝐶. 𝐴 𝐵̅̅ ̅̅ ̅ , 𝐵 𝐶̅̅ ̅̅ ̅ dan 𝐴 𝐶̅̅̅̅̅disebut 

sisi segitiga 𝐴𝐵𝐶. Titik A, B, dan C disebut titik sudut. Ketiga garis yang melalui 

sisi-sisi segitiga saling  berpotongan dan membentuk sudut, yaitu ∠𝐴, ∠𝐵, dan 

∠𝐶. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “ Δ ”. 

 

Gambar 2.4. Gambar Segitiga beserta Ruas Garis Tinggi Segitiga 

(1) Jika 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  merupakan alas △𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

akibatnya garis CD tegak lurus garis AB  atau bisa dilambangkan dengan 

𝐶𝐷 ⃡    ⊥𝐴𝐵 ⃡    . 

(2) Jika 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  merupakan alas △𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  

akibatnya garis BC tegak lurus garis AE  atau bisa dilambangkan dengan 

𝐴𝐸 ⃡    ⊥𝐵𝐶 ⃡     
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(3) Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  merupakan alas △𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐵𝐹̅̅ ̅̅  

akibatnya garis BF tegak lurus garis AC  atau bisa dilambangkan dengan 

𝐵𝐹 ⃡    ⊥𝐴𝐶 ⃡    . 

Catatan : Simbol ⊥ dibaca : tegak lurus. 

Jadi, pada suatu segitiga setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, dimana 

Garis yang melalui alas dan garis yang melalui ruas garis tinggi segitiga saling 

tegak lurus. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga. Sedangkan 

ruas garis tinggi segitiga adalah ruas garis dari titik sudut ke titik F pada sisi 

dihadapannya (mungkin diperpanjang), dimana garis yang melalui ruas garis 

tersebut  tegak lurus garis yang melalui  sisi dihadapannya (Clemens, 1984: 199).  

Catatan : Dalam segitiga siku-siku dua dari ruas garis tingginya berimpit dengan 

sisi segitiga. Dalam segitiga tumpul dua dari ruas garis tingginya mempunyai 

kaki-kaki pada perpanjangan dari sisi-sisinya. 

 

2.2.8.3.Jenis-Jenis Segitiga 

 Cara mengklasifikasikan segitiga dapat dilakukan dengan tiga cara 

sebagai berikut. 

(1) Berdasarkan panjang sisi-sisinya. 

(2) Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya. 

(3) Berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya.
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2.2.8.3.1. Jenis-jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisinya 

Segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu. 

(1) Segitiga sembarang 

“ A scalene triangle ia a triangle with no congruent sides.” (Clemens, 1984: 

198). “ Segitiga sembarang adalah segitiga dengan sisi tidak ada yang 

kongruen.” 

 

Gambar 2.5. Contoh Segitiga Sembarang 

Pada Gambar 2.5. tidak ada sisi yang panjangnya sama. △ GHI adalah segitiga 

sembarang. 

(2) Segitiga samakaki 

“ An isosceles triangle with at least two congruent sides.” (Clemens, 1984: 

198). “Segitiga samakaki adalah segitiga dengan paling sedikit dua sisi 

kongruen.” 

 

Gambar 2.6. Contoh Segitiga Samakaki 

Pada Gambar 2.6. terdapat dua sisi sisi yang panjangnya sama. △BCD adalah 

segitiga samakaki. 
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(3) Segitiga samasisi 

“ An equilateral triangle is a triangle with three congruent sides.” (Clemens, 

1984: 198). “Segitiga Samasisi adalah segitiga dengan ketiga sisinya 

kongruen.” 

 

Gambar 2.7. Contoh Segitiga Samasisi 

Pada Gambar 2.7. terdapat tiga sisi yang panjangnya sama. △ABC adalah segitiga 

samasisi. 

2.2.8.3.2. Jenis-jenis Segitiga Berdasarkan Ukuran Sudutnya 

Segitiga ditinjau dari ukuran sudut-sudutnyanya, dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu. 

(1) Segitiga lancip 

“An acute triangle is a triangle with three acute angles.” (Clemens, 

1984:198). “ Segitiga lancip adalah segitiga dengan ketiga sudutnya lancip.” 

 

Gambar 2.8. Contoh Gambar Segitiga Lancip 
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Pada Gambar 2.8. ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Jadi△ ABC adalah 

segitiga lancip.  

(2) Segitiga siku-siku 

“ A right triangle is a triangle with a right angle.” (Clemens, 1984: 199).“ 

Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan sudut siku-siku.” 

 

Gambar 2.9. Contoh Gambar Segitiga Siku-Siku 

Pada Gambar  2.9. salah satu sudutnya merupakan sudut siku. Jadi △ ABC adalah 

segitiga siku-siku. ∠𝐷  adalah sudut siku-siku.  𝐷𝐸𝐹 adalah segitiga siku-siku. 

Sisi 𝐸𝐹 adalah hipotenusa (sisi miring). 𝐷𝐸 dan 𝐸𝐹 adalah kaki-kaki segitiga. 

(3) Segitiga tumpul 

“ An obtuse triangle is a triangle with obtuse angle.” (Clemens, 1984: 199). “ 

Segitiga tumpul adalah segitiga dengan sudut tumpul.” 

 

Gambar 2.10. Contoh Segitiga Tumpul 

Pada Gambar 2.9. salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Jadi △GHI 

adalah segitiga tumpul ∠𝐺 adalah sudut tumpul.  𝐺𝐻𝐼 adalah segitiga tumpul. 

 

2.2.8.3.3. Jenis-jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi dan Ukuran Sudutnya 
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Selain segitiga dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang sisinya atau ukuran 

sudutnya segitiga juga dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. Jika ditinjau dari panjang sisi dan ukuran sudutnya, segitiga dibedakan 

menjadi tujuh jenis, yaitu. 

(1) Segitiga lancip sembarang 

Segitiga lancip sembarang adalah segitiga dengan ketiga sudutnya lancip dan 

ketiga sisinya tidak ada yang kongruen. 

(2) Segitiga lancip samakaki 

Segitiga lancip samakaki adalah segitiga dengan ketiga sudutnya lancip dan 

minimal kedua sisinya kongruen. 

(3) Segitiga lancip samasisi 

Segitiga lancip samasisi adalah segitiga dengan ketiga sudutnya lancip dan 

ketiga sisinya kongruen. 

(4) Segitiga siku-siku sembarang 

Segitiga siku-siku sembarang adalah segitiga dengan sudut siku dan ketiga 

sisinya tidak ada yang kongruen. 

(5) Segitiga siku-siku samakaki 

Segitiga siku-siku samakaki adalah segitiga dengan sudut siku dan kedua 

sisinya kongruen. 

(6) Segitiga tumpul sembarang 

Segitiga tumpul sembarang adalah segitiga dengan sudut tumpul dan ketiga 

sisinya tidak ada yang kongruen. 

(7) Segitiga tumpul samakaki 
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Segitiga tumpul samakaki adalah segitiga dengan sudut tumpul dan kedua 

sisinya kongruen. 

 

2.2.8.4.Keliling Segitiga dan Luas Daerah Segitiga 

Keliling segitiga merupakan bilangan yang menyatakan jumlah dari 

panjang sisi-sisi yang membatasinya, sehingga untuk menghitung keliling dari 

sebuah segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisi dari setiap 

segitiga tersebut.  

Luas daerah segitiga adalah bilangan yang menyatakan hasil perkalian 

panjang sisi alas dengan panjang ruas garis tinggi yang saling berpasangan dibagi 

dua. Sehingga untuk menghitung luas daerah segitiga sama dengan setengah 

dikalikan panjang sisi alas dikalikan panjang ruas garis tinggi segitiga.  

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Seorang guru idealnya mengharapkan setiap siswanya dapat memahami 

konsep-konsep yang disampaikan guru didalam kelas. Akan tetapi kemampauan 

anak yang berbeda-beda dan dari latar-belakang yang berbeda-beda, tidak jarang 

guru menemui adanya siswa mengalami kesalahan dalam memahami konsep yang 

ada. Pemahaman konsep yang salah dengan yang dikemukakan oleh para ahli ini 

disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi ini harus segera diatasi karena satu 

konsep mendasari konsep berikutnya sehingga miskonsepsi bersifat berkelanjutan. 

Untuk mampu mengatasi miskonsepsi yang dimiliki siswa, letak dan penyebab 

miskonsepsi yang dialami oleh siswa harus diungkap oleh guru sehingga bisa 

dicari alternatif dalam mangatasinya.  
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Dalam mengatasi miskonsepsi haruslah dipilih model pembelajaran yang 

mampu mengatasi miskonsepsi yaitu sesuai dengan letak miskonsepsi dan faktor 

penyebab miskonsepsi tersebut. Model pembelajaran yang berpeluang besar dapat 

mengatasi miskonsepsi adalah model penemuan yang memberikan kesempatan 

kepadasiswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Model penemuan 

(Discovery) yang peneliti merasa cocok diterapkan kepada siswa kelas VII SMP 

adalah Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga.  

Pada miskonsepsi dimungkinkan adanya kesamaan letak dan faktor 

penyebab miskonsepsi yang dialami oleh siswa, maka dimungkinkan pula 

dilakukan pengelompokan siswa yang memiliki letak dan faktor penyebab yang 

sama. Metode pengelompok ini bertujuan agar pembelajaran lebih efektif dan 

tidak memerlukan banyak waktu. Jadi dengan memilih Model Guided Discovery 

Learning berbantuan alat peraga diyakini dapat mengatasi miskonsepsi 

matematika pada materi segitiga. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong 

(2011: 6)  penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memahami hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif 

dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat mengungkap secara lebih 

cermat miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan soal segitiga. Selain itu, dengan 

pendekatan kualitatif peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan 

responden untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan miskonsepsi siswa 

dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep.   

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang  

bertujuan untuk menggambarkan mengenai letak miskonsepsi siswa berdasarkan 

Certainty of Response Index (CRI) dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep 

materi pokok segitiga. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan 

observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai 

subjek yang sedang kita teliti (Ruseffendi, 1994: 30). Adapun data hasil tes dan 

wawancara digunakan untuk mengetahui faktor penyebab miskonsepsi tersebut
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sehingga dapat dicari alternatif dalam mengatasinya dalam bentuk pembelajaran 

remedial. 

3.2. Desain Penelitian 

  Desain penelitian  dalam skripsi ini meliputi penjelasan tentang tahapan-

tahapan penelitian kualitatif yang dilakukan. Menurut Bogdan sebagaimana 

dikutip oleh Saputra (2014),  pelaksanaan penelitian kualitatif terdiri dari 3 tahap, 

yakni pra-lapangan (pre-field), lapangan (in the field), dan analisis data (working 

with data). Berikut dijelaskan secara lebih lanjut uraian dari ketiga tahapan 

tersebut. 

3.2.1. Tahap Pra-Lapangan 

  Pada tahapan pra-lapangan, kegiatan yang dilakukan peneliti meliputi hal-

hal sebagai berikut. 

(1)  Memempersiapkan Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian meliputi RPP, soal tes beserta pedoman 

penskoranlembar pengamatan aktivitas guru, dan lembar pengamatan aktifitas 

siswa. 

(2)  Menyusun Rencana Penelitian 

Rencana penelitian berisi hal-hal yang harus dilakukan pada saat penelitian. 

Rencana berisi tentang urutan aktivitas-aktivitas serta perkiraan waktunya.  

(3)  Memilih Lapangan Penelitian  
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Lapangan penelitian adalah kelas VII E  sebagai kelas yang diteliti dan kela 

VII F sebagai kelas uji coba instrumen SMP Negeri 13 Semarang yang 

beralamatkan di jalan Lamongan Raya, Sampangan, Semarang. 

(4)  Observasi awal keadaan di sekolah tempat dilakukannya penelitian. 

(5)  Mengurus Izin Administratif  

Izin administratif dilakukan melalui urutan sebagai berikut. 

1) Membuat surat pengantar surat izin penelitian dari TU Jurusan Prodi 

Pendidikan Metematika. 

2) Menyerahkan surat pengantar surat izin penelitian ke TU Fakultas untuk 

dibuatkan surat izin penelitian  

3) Menyerahkan surat izin penelitian ke TU SMP Negeri 13 Semarang. 

(6)  Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Perlengkapan yang dipersiapkan adalah instrumen-instrumen penelitian, 

kamera, buku catatan, laptop, dan alat tulis. 

 

3.2.2. Tahap Lapangan  

  Pada tahapan lapangan, kegiatan peneliti meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(1) Melakukan pendekatan kepada guru kelas dimana kelas yang diajar guru 

tersebut akan dijadikan kelas penelitian. 

(2) Menjelaskan gambaran penelitian dan waktu yang dibutuhkan. 

(3) Meminta kesediaan guru kelas untuk menjadi observer. 

(4) Melakukan pengajaran di kelas uji coba dan kelas penelitian. 
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(5) Mengumpulkan data melalui teknik tes diagnostik, dokumentasi, wawancara. 

Data berupa hasil tes diagnostik, foto, rekaman dan vidio, catatan wawancara, 

dan lembar observasi. 

 
3.2.3. Analisis Data 

Analisis yang dilakukan di lapangan meliputi penentuan subjek penelitian, 

melakukan analisis hasil tes diagnostik, pencocokan dan verifikasi menggunakan 

berbagai teknik untuk menyimpulkan letak miskonsepsi, faktor penyebab 

miskonsepsi, mencari alternatif pengajaran remidial, serta menyusun perencanaan 

pengajaran remedialnya. Urutan langkah-langkah penelitian digambarkan melalui 

diagram pada Gambar 3.1  yaitu diagram alur penelitian. 

  



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 

KELAS  

(Pembelajaran) 

Diperoleh siswa-siswa 

yang miskonsepsi Wawancara  

Ditemukan penyebab 

miskonsepsi 

Remidial I denganGuided Discovery 

Learning berbantuan alat peraga 

Kelompok A Kelompok B 

 

Kelompok C 

 

TES 

Individu 

S-25 

Individu  

S-21 

Tes Ulang Pemahaman Konsep Tahap I 

S-8 S-5 S-28 

Remidial II dengan Guided Discovery 

Learning berbantuan alat peraga 

Tes Ulang Pemahaman Konsep Tahap I 

Belum Tuntas 

Tuntas 
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3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah kelas VII E SMP Negeri 13 Semarang yang 

beralamatkan di jalan Lamongan Raya Semarang. Lokasi tersebut dipilih 

dikarenakan alamat lokasi tidak terlalu jauh dari UNNES sehingga jika ada hal-

hal yang kurang bisa langsung konsultasi dengan dosen pembimbing.  

 

3.4. Subjek Penelitian 

Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk 

diteliti oleh peneliti. Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 13 Semarang dan lingkungan sekolah. Sedangkan subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah 9 siswa yang berasal dari kelas VII E SMP Negeri 13 

Semarang yang memiliki miskonsepsi dalam materi pokok Segitiga. Dalam 

penelitian ini menggunakan purposeful sampling. Pada purposeful sampling yaitu 

sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan 

kemampuan generalisasinya.  

Tujuan (purpose) penentuan sampel yang selanjutnya disebut subjek 

penelitian yang terdiri dari  9 siswa adalah sebagai berikut. 

(1) Peneliti meyakini bahwa miskonsepsi tidak hanya dialami oleh siswa-siswa 

yang berasal dari kelompok bawah saja, namun juga kelompok tengah, dan 

kelompok atas juga berpeluang memiliki miskonsepsi.  

(2) Secara ideal subjek-subjek penelitian adalah seluruh siswa di kelas. Namun 

karena keterbatasan peneliti tentang tenaga, waktu, dan kemampuan sehingga 
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peneliti merasa cukup memilih sembilan subjek dari ketiga kelompok dengan 

kecakapan intelektual yang berbeda.  

(3) Secara umum, pemilihan 9 subjek yang terdiri dari ketiga kelompok tersebut 

diharapkan dapat memberikan gambaran miskonsepsi dari berbagai tingkat 

kemampuan pemahaman konsep. 

 

3.5. Data dan Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Laofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2011: 

157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Walaupun 

sumber data diluar kata dan tindakan merupakan sumber data kedua, akan tetapi 

hal itu tidak dapat diabaikan seperti sumber tertulis. Data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah data utama berupa kata-kata atau hasil wawancara 

yang dilakukan kepada siswa yang dicatat melalui catatan tertulis, recording, serta 

perekaman video dan sumber data kedua yaitu hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemahaman konsep. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini adalah. 

 

3.6.1.  Tes Diagnostik Pemahaman Konsep 

Menurut Arikunto (2010: 193), tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 



68 
 

 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Sedangkan tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga dapat dapat dilakukan penanganan yang 

tepat (Arikunto, 2012: 48). Tes diagnostik ini diberikan untuk memperoleh data 

miskonsepsi siswa dalam mengerjakan soal pemahaman konsep. 

 

3.6.2.  Wawancara 

Esterberg sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2012: 317), wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Lebih 

lanjut maksud wawancara ditegaskan oleh Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip 

Moleong (2011: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan lain-lain. Salah satu cara untuk 

memperoleh pengamatan langsung adalah wawancara kepada orang yang kita 

maksud.  

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap 

secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang menjadi subjek penelitian yaitu 3 siswa dari tiap tingkatan 

kelas yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Sebelum melakukan wawancara, 

terlebih dahulu disusun pedoman wawancara. Menurut Arikunto (2010: 192), 

pedoman wawancara merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa ancer-ancer pertanyaan yang akan ditanyakan 

sebagai catatan.  
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Secara garis besar, ada dua macam, yaitu pedoman wawancara terstruktur 

dan pedoman wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, pedoman 

wawancara yang akan digunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur 

karena hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan dan 

pewawancara dalam hal ini penelitilah yang akan mengembangkan pertanyaan 

saat proses wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution (1996: 

72), pada mulanya dalam proses wawancara belum dapat dipersiapkan sejumlah 

pertanyaan yang spesisifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang 

akan diberikan oleh responden, belum diketahui dengan jelas kearah mana 

pembicaraan akan berkembang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pedoman wawancara berupa lembaran berisi indikator-indikator faktor-faktor 

penyebab miskonsepsi dan letak masalah yang dijadikan pegangan dalam 

pembicaran, sehingga hasil wawancara bisa lebih luas, lengkap, dan terperinci.  

Prosedur penyusunan pedoman wawancara pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Menyusun indikator-indikator faktor penyebab miskonsepsi 

(2) Mengkonsultasikan indikator-indikator faktor penyebab miskonsepsi 

kepada kedua dosen pembimbing. 

(3) Menyusun daftar pertaanyaan sesuai indikator dan letak miskonsepsi siswa. 

Daftar pertanyaan ini bisa dikembangkan tergantung situasi pada saat 

wawancara. 
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3.6.3. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi 

aktivitas guru digunakan untuk menilai aktivitas guru di dalam kelas sudah sesuai 

dengan rancangan atau belum. Sedangkan lembar observasi siswa digunakan 

untuk mengamati aktivitas proses pembelajaran berlangsung sekaligus 

mengetahui bagaimana perkembangan pemahaman konsep siswa dengan 

diterapkannya model pembelajaran Guided Discovery Learning berbantuan alat 

peraga.  

 

3.6.4. Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data  yang berupa daftar 

rangking pada mata pelajaran matematika kelas  VII E dan VII F SMP Negeri 13 

Semarang,  foto,  serta  data  lain  yang diperlukan sebagai data penelitian 

 

3.7.  Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, tes diagnostik pemahaman 

konsep, lembar observasi siswa, dan lembar observasi untuk menilai aktivitas 

guru dalam menanamkan konsep dengan  menerapkan model ekspositori dan 

penerapan Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga terhadap 

pembelajaran pada pembelajaran remidial. 

 

3.7.1. Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Sehingga peneliti harus hadir di lapangan. Selain itu 
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peneliti berperan sebagai pengamat penuh karena peneliti mengamati secara 

langsung kegiatan siswa pada saat penelitian berlangsung. 

 

3.7.2.  Instrumen Tes Diagnostik Pemahaman Konsep 

Tes diagnostik yang merupakan tes pemahaman konsep berupa pilihan 

ganda disertai CRI dengan alasan terbuka dan soal uraian disertai CRI. Materi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi segitiga yang diajarkan pada 

kelas VII SMP semester 2. Alasan terbuka pada soal pilihan ganda ini sangat 

membantu peneliti untuk menganalisis secara lebih cermat miskonsepsi yang 

dialami siswa, hal ini karena kelebihan tes uraian antara lain adalah.  

(1) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan; 

(2)  Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus; 

(3) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri; 

(4) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. 

 

3.7.2.1.  Langkah-langkah Penyusunan Tes Diagnostik Pemahaman Konsep 

Urutan dalam penyusunan perangkat tes diagnostik pemahaman konsep 

adalah. 

(1) Pembatasan terhadap bahan materi yang diteskan, yaitu materi segitiga. 

(2) Menentukan indikator-indikator yang harus dicapai, yaitu indikator 

pencapaian kompetensi dan indikator pemahaman konsep. 

(3) Membuat kisi-kisi soal. 
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(4) Menentukan bentuk soal yang akan digunakan yaitu pilihan ganda dan uraian. 

Soal tersebut meliputi soal untuk menilai hasil belajar dan mengukur 

pemahaman konsep pada materi segitiga 

(5) Membuat butir-butir soal sesuai dengan kisi-kisi. 

(6) Uji coba soal di kelas uji coba yaitu kelas VII F. 

(7)  Analisis hasil uji coba soal. 

(8) Revisi soal. 

(9) Menentukan jumlah butir soal yang digunakan 

Jumlah soal yang digunakan adalah sebanyak 13 soal butir pilihan ganda 

dimana terdapat 7 soal yang merupakan soal untuk mengukur pemahaman 

konsep siswa serta 3 soal uraian dimana pada soal uraian nomor satu ada 2 

pertanyaan, pada soal uraian nomor 2 ada 6 pertanyaan dan pada soal uraian 

nomor 3 ada  pertanyaan. 

(10) Menentukan bentuk soal yang akan digunakan merupakan soal 

kemampuan pemahaman  konsep berbentuk pilihan ganda disertai CRI 

dengan alasan terbuka dan uraian disertai CRI. 

(11) Menentukan waktu mengerjakan soal 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal adalah 70 menit. Hal ini 

karena 1 jam pelajaran di SMP adalah 40 menit. Jumlah waktu untuk mata 

pelajaran matematika dalam 1 pertemuan adalah 2 jam pelajaran, atau 80 

menit. Sehingga peneliti mengambil waktu 10 menit untuk persiapan di dalam 

kelas ketika evaluasi. 

(12) Soal diujikan dikelas yang dijadikan penelitian. 
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3.7.3. Instrumen Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi aktivitas belajar siswa dan lembar oberservasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga. 

Lembar observasi pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran rating 

scale. Pada rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka yang 

kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab dengan 

memilih salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan (Sugiyono, 

2010:141).  

 

3.8. Analisis Data Soal Uji Coba 

Analisis data uji coba meliputi (1) analisis perangkat tes, (2) analisis 

perangkat butir tes, (3) kriteria pemilihan soal, (4) hasil analisis perangkat tes. 

3.8.1. Analisis Perangkat Tes  

3.8.1.1. Validitas Tes 

 Menurut Mardapi ( 2012: 37), validitas merupakan dukungan bukti dan 

teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid.  Validitas instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan validitas 

logis. Menurut Arikunto (2010: 80), validitas logis terpenuhi jika instrumen 

tersebut sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. 

Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu 

validitas isi dan validitas konstruksi (construct validity). Menurut Arikunto (2010: 
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81), validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen 

yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi, sedangkan 

validitas konstruksi menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun 

berdasarkan konstruksi, aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. 

Validitas tes yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan dengan membuat 

instrumen berdasarkan kisi-kisi soal yang telah disusun kemudian mengajukan 

instrumen tersebut untuk dinilai kevalidannya kepada dua orang validator ahli. 

Validator ahli dalam penelitian ini adalah kedua dosen pembimbing.  

 

3.8.1.2. Reliabilitas Tes 

 Reliabilitas secara bahasa dapat diartikan dengan dapat dipercaya. 

Menurut Arikunto (2010: 100) suatu tes dapat dipercaya jika memberikan hasil 

yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Untuk menghitung reliabilitas pilihan 

ganda peneliti menggunakan perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan  

KR 20. Perhitungan koefisien reliabilitas menggunakan metode KR-20 dilakukan 

dengan rumus berikut : 

     (
 

   
) (

𝑆  ∑  

𝑆 
) 

Di mana : 

   = reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p) 

∑   = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n= banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes ( standar deviasi adalah akar varians ) 

(Arikunto, 2012:115). 
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Sedangkan untuk soal uraian perhitungan reliabilitas tes menggunakan rumus 

Alpha Cronbach, sebagai berikut 

   {
 

   
} {

   ∑    

   
} 

keterangan: 

k  : banyak soal 

sj
2
 : varians butir ke j 

sx
2
 : varians skor total 

     
∑    𝑀   

   
      

     
{    

  ∑   

 
}

   
 

(Arikunto, 2012:109) 

 

Untuk mengetahui reliabilitas tes dalam bentuk campuran (pilihan ganda dan 

uraian) digunakan rumus reliabilitas komposit sebagai berikut. 

      
∑  

   
  ∑  

   
    

∑  
   

   ∑           
 

Keterangan: 

   : Koefisien reliabilitas skor gabungan 

   : Bobot relatif komponen j 

   : Bobot relatif komponen k 

   : Standard deviasi komponen j 

   : Standard deviasi komponen k 

   : koefisien reliabilitas komponen masing-masing 

   : koefisien korelasi antara dua komponen yang berbeda 

 

 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga     kemudian 

dikonsultasikan dengan harga        pada tabel product moment dengan taraf 

signifikan 5%, jika            maka item tes yang diujicobakan reliabel. 
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3.8.2 Analisis Perangkat Butir Tes 

 Menurut Arikunto (2007: 206), analisis perangkat tes bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek, 

sehingga dapat diperoleh informasi yang akan digunakan untuk menyempurnakan 

soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Analisis perangkat tes dilakukan 

terhadap hasil uji coba instrumen. Adapun analisis perangkat tes meliputi validitas 

butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. 

 

(1) Validitas butir soal 

Instrumen yang telah disusun dan divalidasi oleh ahli kemudian divalidasi 

empiris melalui uji coba instrumen. Dari hasil uji coba tersebut kemudian 

dianalisis untuk menentukan soal mana saja yang termasuk dalam kategori 

baik yang layak dipakai untuk instrumen penelitian. Menurut Arikunto 

(2012:87), untuk menghitung validitas masing-masing butir digunakan rumus 

sebagai berikut. 

  

     2222 








yynxxn

yxxyn
Rxy

 

Keterangan: 

xyR  
: koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

 x
 

: skor butir 

 y
 

: skor total 

n  : jumlah peserta 

 xy
 

: jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

 2x
 

: jumlah kuadrat skor butir soal 

 2y
 

: jumlah kuadrat skor total 
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Setelah diperoleh nilai  xyR , selanjutnya dibandingkan dengan harga r pada 

table product moment dengan   = 5%. Jika xyR > tabelr  maka butir soal 

tersebut signifikan (valid) (Arikunto, 2012: 89). 

 

(2) Tingkat Kesukaran 

Untuk menghitung besar indeks kesukaran pilihan ganda, digunakan rumus: 

𝑃  
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P= Indeks kesukaran 

B= Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2012:223). 

Sedangkan untuk mengukur indeks kesukaran soal uraian, digunakan rumus 

sebagai berikut. 

  
 

 
 

Keterangan: 

P: indeks kesukaran 

M=rata-rata 

Z=skor maksimum 

  
                                             

                                    
 

Penggolongan kriteria indeks kesukaran adalah sebagai berikut (1) jika indeks 

kesukaran beda 0,00  sampai dengan 0,30 soal tergolong sukar. (2)  Jika 

indeks kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70 soal tergolong sedang. (3) Jika 
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indeks kesukaran 0,71 sampai dengan 1,00 soal tergolong mudah. (Arikunto, 

2012: 225). 

 

(3) Analisis Daya Pembeda 

 Analisis daya pembeda soal mengkaji item-item soal dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan suatu soal dalam membedakan siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Langkah 

langkah menghitung daya pembeda soala dalah. 

a. Meminta daftar ranking mata pelajaran matematika ke guru kelas. 

b. Mengurutkan hasil uji coba sesuai dengan ranking kelas. 

c. Menentukan kelompok atas dan bawah, yaitu kelompok atas sebanyak 

50% dari jumlah peserta tes dan begitu juga dengan kelompok bawah.  

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk pilihan ganda adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 

  
𝐵 

𝐽 
 

𝐵 

𝐽 
 𝑃  𝑃  

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes 

𝐽 = Banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽 = Banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵 = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

𝐵 = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

𝑃 = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 
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𝑃 = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

(Arikunto, 2012: 228-229) 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 

  
𝑀                  𝑀                  

                  
 

Adapun klasifikasi daya pembeda adalah. 

(1) Jika daya pembeda negatif maka harus dibuang. 

(2) Jika daya beda 0,00 sampai dengan 0,20 maka daya pembeda soal 

tergolong jelek. 

(3) Jika daya beda 0,20 sampai dengan 0,40 maka daya pembeda soal 

tergolong cukup. 

(4) Jika daya beda 0,41 sampai dengan 0,70 maka daya pembeda soal 

tergolong baik. 

(5) Jika daya beda 0,71 sampai dengan 1 maka daya pembeda soal 

tergolong baik sekali.  

(Arikunto, 2012: 242) 

 

3.8.2.  Kriteria Pemilihan Soal 

 Perangkat tes atau  instrumen dikatakan baik apabila memiliki butir-butir 

soal yang baik. Sedangkan butir-butir soal dikatakan baik jika memenuhi unsur 

valid (butir soal dapat menjalankan fungi pengukurannya dengan baik, reliabel 

(hasil pengukuran relatif sama jika dilakukan pengujian butir soal berkali-

kali),tingkat kesukarannya dapat diketahui tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 
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sukar serta kesanggupan  instrumen dalam  membedakan siswa yang tergolong 

mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang (lemah 

prestasinya). 

 

3.8.3. Hasil Analisis Perangkat Tes 

1) Validitas Tes 

Validitas tes dilakukan oleh pakar. Skor hasil validasi pakar yang terdiri 

dari 2 dosen pembimbing dan 1 guru mata pelajaran matematika terhadap 

perangkat tes masing-masing 3,76, 3,9 dan 4. Rata-rata skor tersebut adalah 3,89 

yang tergolong kriteria baik. 

 

2) Validitas Butir Tes 

Harga         yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga r 

product moment dengan taraf signifikasi 5 % dan 𝑁=30 diperoleh       =0,361. 

Dari perhitungan diketahui pada soal uji coba yang terdiri dari 15 nomor pilihan 

ganda  dan 3 nomor uraian, ada 5 soal yang valid (nomor: 6, 9, 10, 11, 13). 

Sedangkan nomor soal yang lain dinyatakan tidak valid. Soal no 1 dan no 2 

pilihan ganda dibuang karena indikator sudah  terpenuhi. Soal lainnya yang  tidak 

valid tersebut kemudian diperbaiki. Perhitungan validitas soal uji coba 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

 

3) Reliabilitas Tes 

Untuk soal pilihan ganda berdasarkan perhitungan dengan rumus KR-20  

diperoleh        =0,25, sehingga jika dikonsultasikan dengan nilai r tabel product 

moment ( N = 30 dan taraf Sign 5%) yakni 0,361, maka tes tersebut tidak reliabel, 
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karena        <      . Sedangkang untuk soal  uraian berdasarkan perhitungan 

dengan  alpha croanbach diperoleh        =0,77, sehingga jika dikonsultasikan 

dengan nilai r tabel product moment ( N = 30 dan taraf Sign 5%) yakni 0,361, 

maka tes tersebut reliabel, karena        >       . Setelah dihitung reliabilitas 

masing-masing tes pilihan ganda dan uraian kemudian dihitung reliabilitas 

gabungan dengan  rumus r gabungan diperoleh         =0,48, sehingga jika 

dikonsultasikan dengan nilai r tabel product moment ( N = 30 dan taraf Sign 5%) 

yakni 0,361, maka tes tersebutreliabel, karena        >       . Perhitungan 

reliabilitas soal uji coba selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

4) Daya Pembeda Butir Tes 

 Berdasarkan perhitungan untuk soal pilihan ganda nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8, 

9,  11, 12 termasuk kategori cukup, sedangkan nomor yang lainnya termasuk 

kategori jelek. Untuk soal uraian ketiga nomor soal tergolong cukup.  Perhitungan 

daya beda soal uji coba selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13 

5) Tingkat kesukaran Butir Tes 

 Untuk soal pilihan ganda dari perhitungan diketahui bahwa tes uji coba 

yang termasuk kategori soal sedang adalah soal nomor 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  dan 15, 

kategori soal sukar adalah nomor 8. Sedangkan soal yang lain dalam kategori 

mudah. Untuk soal uraian ketiga nomor soal tergolong sedang. Perhitungan 

tingkat kesukaran soal uji coba selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14. 
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3.9.  Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, data yang sudah diperoleh harus dilakukan 

uji keabsahan data. Hal tersebut dilakukan agar data yang yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2011: 

327), untuk menentukan keabsahan temuan ada beberapa tenik pemeriksaan (1) 

perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) 

pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) 

pengecekan anggota. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Moleong (2011: 330), teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding di luar data itu. Jenis 

triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber 

yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil 

wawancara. Data yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah data hasil 

pekerjaan siswa dengan data hasil  

nya. 

 

3.10.  Teknik Analisis Data 

 Nasution dalam Sugiyono (2012: 336) menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti harus turun ke 
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lapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama (Nasution, 1996: 5). 

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

 

3.10.1.  Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Laporan-laporan dari data yang diperoleh 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting 

(Nasution, 1996: 129). Tahap-tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah. 

1) Mengoreksi hasil pekerjaan siswa dengan mengkategorikan setiap nomor 

kedalam empat kategori pemahaman konsep siswa. Kemudian dicocokkan 

dengan ranking kelas untuk menentukan siswa yang akan dijadikan subjek 

penelitian. 

2) Hasil pekerjaan siswa yang menjadi subjek penelitian merupakan data mentah 

yang harus ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk wawancara. 

3) Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, 

kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengolah hasil wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian agar menjadi 

data yang siap untuk digunakan. 

4) Catatan yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk menentukan 

pengajaran remedial yang cocok bagi siswa. Pengajaran ini menggunakan 

model Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga, tetapi pendekatan, 

metode, teknik, dan strateginya disesuaikan dengan keadaan siswa.  
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3.10.2.  Penyajian Data  

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan. Dalam tahap ini 

data yang berupa hasil pekerjaan siswa disusun menurut urutan objek penelitian. 

Tahap-tahap penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian untuk 

dijadikan bahan wawancara. 

2) Menyajikan hasil wawancara dengan siswa. 

3) Menafsirkan dan  menyajikan  hasil analisis yang berupa miskonsepsi setiap 

subjek penelitian.  

4) Menyajikan hasil dari pengajaran remedial.  

 

3.10.3.  Verifikasi 

 Verifikasi atau  menarik kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan analisis 

hasil pekerjaan dan wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian sehingga 

dapat diketahui letak dan factor penyebab miskonsepsi siswa dalam 

menyelesaikan soal. Setelah diketahui letak dan factor penyebab miskonsepsi 

siswa dalam menyelesaikan soal maka selanjutnya dicari solusi dalam mengatasi 

miskonsepsi tersebut. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

5.1.1. Letak dan Faktor Penyebab Miskonsespi Siswa 

Miskonsepsi yang dialami peserta didik pada materi pokok segitiga terjadi 

di semua sub materi. Sebaran  letak miskonsepsi siswa yang berasal dari 

kelompok atas cenderung lebih sedikit dibandingkan kelompok tengah dan bawah. 

Sedangkan siswa yang berasal dari kelompok tengah dan bawah memiliki sebaran 

letak miskonsepsi yang hampir sama banyaknya. Miskonsepsi yang disebabkan 

karena prakonsepsi yang salah, pemikiran asosiatif, dan intuisi  terjadi pada siswa 

dari semua tingkatan kelompok dalam kelas. Miskonsepsi yang disebabkan karena 

Reasoning yang kurang lengkap atau salah terjadi pada siswa yang berasal dari 

kelompok bawah. Miskonsepsi yang disebabkan karena dan tahap perkembangan 

kognitif siswa, kemampuan kognitif siswa dan minat belajar terjadi pada siswa 

yang berasal dari kelompok menengah dan kelompok bawah. 

 

5.1.2.  Keefektifan Guided Discovery Learning berbantuan  Alat Peraga  

dalam  Mengatasi Miskonsepsi Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 9 siswa pada 

pembalajaran remidial pertama terdapat 23,3 % jumlah siswa belum teratasi 

miskonsepsinya, akan tetapi setelah dilaksanakan remidial kedua 23,3 % jumlah 
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siswa tersebut berhasil teratasi miskonsepsinya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga efektif untuk mengatasi 

miskonsepsi siswa pada materi pokok segitiga kelas VII SMP Negeri 13 Segitiga 

pada tahun pelajaran 2014/2015  melalui dua tahap remedial. Peran alat peraga 

segitiga pada pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning adalah (1) 

membantu siswa dalam menemukan konsep. (2) Memperjelas konsep yang. (3) 

Memberikan motivasi siswa dalam pembelajaran. 

 

5.1.3. Cara Mengatasi Miskonsespi Siswa 

 Salah satu cara untuk mengatasi miskonsepsi siswa dapat dilakukan 

dengan menyelidiki letak miskonsepsi dan faktor penyebab miskonsepsi yang 

dimiliki siswa. Agar miskonsepsi dapat teratasi maka hendaknnya dicari alternatif 

pembelajaran yang disesuaikan dengan letak miskonsepsi dan faktor 

penyebabnya. Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga efektif untuk 

mengatasi miskonsepsi siswa pada materi pokok segitiga. Penanganan 

miskonsepsi pada kelompok tengah membutuhkan proses yang lebih lama dari 

pada kelompok bawah 

 

5.2. Saran 

 Berikut beberapa saran yang dapat direkomendasikan peneliti. 

1. Model Guided Discovery Learning berbantuan alat peraga dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran matematika untuk pemahaman 

konsep siswa. 
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2. Bagi mahasisiwa S-1 disarankan meneliti miskonsepsi pada siswa yang 

bersumber dari guru, buku teks,  konteks, dan metode mengajar. 

3. Bagi mahasiswa S-1 yang akan melakukan remdial untuk mengatasi 

miskonsepsi disarankan menyelidiki faktor eksternal dan psikologi siswa. 

4. Bagi mahasiswa S-1 yang melakukan penilitian dengan pembelajaran remdial 

hendaknya pelaksanaan pembelajaran remidial dilaksanakan terhadap semua 

siswa pada kelas tersebut dengan fokus perhatian kepada subjek yang akan 

diteliti.
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VII F) 

NO. NAMA 
KODE 

SISWA 

1 ADIMAS REYHAN A-1 

2 AINUN ISNA O. A-2 

3 A. SAMUEL BAYU. H A-3 

4 ALFONSUS S.P.D.P A-4 

5 ALVIA AULIA A-5 

6 ANANDIO RENDY P. A-6 

7 ANGGER ORDANA S.F A-7 

8 ANISA NURUL C. A-8 

9 ARNETTA RANI MELLYANA A-9 

10 BENEDICTUS KRISNA PUTRA A-10 

11 BERNADIUS CAHYO KURNIAWAN A-11 

12 CICILIA HERLINDA A-12 

13 DEVINA ADIRA K. A-13 

14 DHIYAA RONA S. A-14 

15 DIONISIUS A-15 

16 EDWARD OCTARIAN DE VIRMEN A-16 

17 FARAH RIZKY IRAWATI A-17 

18 G. APRILIANO ASKA N. A-18 

19 MEININGTYAS A-19 

20 MUHAMMAD AKMAL F.R A-20 

21 MUHAMMMAD FAIZ A-21 

22 MUTIARA CAMEL A-22 

23 NORIKA DINDA A-23 

24 NOVELLIA ROSSA O. A-24 

25 RYAN YOGA N. A-25 

26 SHAFIRA ANINDITA S. A-26 

27 SILVIE S.M A-27 

28 TIARA OKTAVIANA A-28 

29 VERRA FLORISTA A-29 

30 VICKY OKTHALIA D A-30 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR SISWA KELAS PENELITIAN (KELAS VII E)

NAMA 
KODE 

SISWA 

ARIEL KEVIN AMERISH S-1 

ARNETTA FERNANDA ARVIANI S-2 

BONDHAN WICAKSONO RAMA MURTI S-3 

CAHAYA WIDIA GEMILANG S-4 

DEVITA NORMA ASTUTI S-5 

DEVRAT GANGGA YUSFA ARIMATEA S-6 

DEWI GOLDIES SUKMAWATI S-7 

EVELLYA ZAHRA AZZIZA S-8 

FARA FARIZKIA AULIA'A S-9 

FARIZ EKA WAHYU RAMADHAN S-10 

FEBRIANA RETNO HABIBAH S-11 

FEODORA PUTRI HENDYKO S-12 

GINATTI SARTIAN S-13 

JAYEN MAULANA S-14 

JONATHAN WISHNU SURYO ADHI S-15 

KUWINTA GADHIS MAHADEWI S-16 

MUHAMMAD AQLY SYARIFUDDIN S-17 

NADHIFA SALMA EKA PUTRI S-18 

NI'MA SABILA QISTHI S-19 

NOVA HERMAN SYAH S-20 

NUR ITSNI SHOLICHAH S-21 

PISTEUO AMADEUS HARSONO S-22 

RENATA AULIA SYAHDITA S-23 

RIRIS INDAH RAHMAWATI S-24 

RIZKY ANGGALATIFA 

TAUFIKURACHMAN 

S-25 

SABRINA PUTRI YULIANA S-26 

SEKAR KINASIH S-27 

SEPTIAN AGUNG DWI PRAKOSO S-28 

TRI WAHYU LAKSANA SETYAWAN S-29 

YESSICA GLORIA COBNIE S-30 

YUSUF RIZAL MAHENDRA S-31 
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LAMPIRAN 3 

KISI-KISI UJI COBA  TES HASIL BELAJAR DAN DIAGNOSTIK PEMAHAMAN KONSEP 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang  

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kurikulum   : KTSP 2006  

Kelas/Semester  : VII/2  

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit 

Jumlah Soal   :18 (15  pilihan ganda dan 3  uraian) 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

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

masalah 

Materi Pokok  : Segitiga   

Indikator 

PencapaianKompetensi Indikator soal Indikator  Pemahaman Konsep 
No. 

Soal 

Bentuk 

Soal Waktu 

6.2.1 Menjelaskan 

pengertian segitiga.  

6.2.1. Menjelaskan pengertian 

segitiga. 

Menyatakan kembali pengertian 

segitiga 

   1 (a) Uraian 5’ 
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6.2.2. Mengetahui 

hubungan panjang 

sisi-sisi segitiga. 

6.2.2.Menentukan tripel 

panjang  ruas garis yang 

dapat membentuk 

segitiga. 

 3 Pilihan 

ganda 

2’ 

6.2.3.   Mengetahui 

hubungan panjang 

sisi  dan  ukuran 

sudut segitiga 

6.2.3.Menentukan  sudut yang 

ukurannya terbesar jika 

diketahui panjang 

masing-masing sisi dan 

sebaliknya. 

 6 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.4.   Menjelaskan jenis-

jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-

sisinya  

6.2.4.Menentukan hubungan 

segitiga samasisi dengan 

segitiga samakaki dan  

memberikan alasan 

secara jelas. 

Menyatakan kembali pengertian 

segitiga samakaki dan segitiga 

samasisi. 

1(b) Uraian 5’ 

6.2.5.   Menjelaskan jenis-

jenis segitiga 

berdasarkan ukuran 

sudutnya. 

6.2.5.Menentukan pengertian 

atau syarat yang benar 

dari segitiga lancip, 

siku-siku, dan tumpul 

yang ada dalam  pilihan. 

Menyatakan kembali pengertian 

segitiga lancip, segitiga siku-siku, 

dan segitiga tumpul. 

5 Pilihan 

ganda 

4’ 

6.2.6.  Menjelaskan jenis-

jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi dan 

ukuran sudutnya. 

6.2.6.Mengklasifikasikan 

gambar segitiga yang 

diketahui ukuran 

sudutnya kedalam 

jenisnya dengan benar. 

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari jenis-jenis segitiga. 

4 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.7.  Mengklasifikasikan 

segitiga ke dalam 

jenisnya secara 

6.2..7.1. Menentukan gambar 

segitiga yang merupakan 

jenis segitiga tertentu  

dari gambar –gambar 

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari  jenis segitiga tertentu. 

1 Pilihan 

ganda 

2’ 
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tepat 

 

yang disajikan. 

6.2.7.2.Menentukan nama 

yang sesuai dari segitiga 

yang diketahui ukuran 

sudutnya  

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari jenis segitiga tertentu 

2 Uraian 10’ 

6.2.7.  Memahami ruas 

garis tinggi 

segitiga. 

6.2.7.1.Menggambar salah satu 

jenis segitiga beserta 

ketiga ruas garis 

tingginya 

Memberikan contoh ruas garis 

tinggi segitiga. 

3  Uraian 10’ 

6.2.7.2.Menentukan pengertian 

yang tepat  mengenai 

ruas garis tinggi 

segitiga. 

Menyatakan  kembali  pengertian 

ruas garis tinggi segitiga. 

13 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.7.3.Menentukan ruas garis 

yang bukan merupakan 

ruas garis tinggi 

segitiga. 

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari ruas garis tinggi 

segitiga. 

7 Pilihan 

ganda 

2’ 

6.2.8.  Menyebutkan sifat-

sifat segitiga 

istimewa 

6.2.8.. Menentukan pernyataan 

yang salah  mengenai  

salah satu jenis segitiga  

Menyebutkan karakteristik dan 

sifat-sifat pada salah satu jenis 

segitiga. 

4 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.9.Menentukan ukuran 

sudut dalam 

segitiga. 

6.2.9. Menentukan ukuran 

salah satu sudut pada 

segitiga. 

 11 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.10. Menentukan 

ukuran sudut luar 

segitiga. 

6.2.11.Menentukan ukuran 

sudut luar segitiga. 

 13 Pilihan 

ganda 

4’ 
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6.3.1.  Memahami konsep  

keliling segitiga. 

6.3.1.Menentukan rumus 

keliling yang tepat dari 

gambar yang segitiga 

yang disajikan. 

Menyatakan  kembali  pengertian 

atau definisi 

9 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.3.2. Memahami konsep 

luas daerah 

segitiga. 

6.3.2.Memahami konsep syarat 

dua daerah segitiga  

yang memiliki luas yang 

sama. 

Menyebutkan karakteristik dan 

sifat-sifat pada contoh 

8 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.3.3.  Menghitung luas 

daerah segitiga. 

 

6.3.3.Menghitung luas daerah 

segitiga tumpul yang 

diketahui panjang 

masing-masing sisi dan 

ruas  garis tingginya. 

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari pasangan alas dan ruas 

garis tinggi. 

 

16 Pilihan 

ganda 

5’ 

6.3.4. Menghitung 

keliling segitiga 

6.3.5. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling segitiga 

6.3.4. Menerapkan rumus 

keliling segitiga 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

keliling segitiga 

 14 Pilihan 

ganda 

5’ 

6.3.6.  Menghitung luas 

daerah segitiga 

6.3.7.  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas daerah 

segitiga. 

6.3.6. Menerapkan rumus luas 

daerah segitiga untuk 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

luas daerah segitiga. 

 15 

 

 

Pilihan 

ganda 

5’ 

Jumlah 18     
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Indikator Pemahaman Konsep yang diukur: 

(1) Menyatakan  kembali atau mengenali pengertian atau definisi 

(2) Memberikan atau mengenali contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

(3) Menyebutkan atau mengenali karakteristik dan sifat-sifat pada contoh



186 
 

  

LAMPIRAN 4 

 

UJI COBA TES HASIL BELAJAR DAN TES DIAGNOSTIK 

PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda dan uraian 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

b. Tulislah nama, kelas, dan nomor presesensi pada lembar jawaban yang 

telah 

Tersedia. 

c. Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 

d. Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

 

 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x) pada lembar 

jawabmu! 

1. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Dari gambar segitiga diatas yang merupakan  segitiga samakaki adalah …. 
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a.  𝐴𝐵𝐶  𝐷𝐸𝐹 

b.  𝐺𝐻𝐼  𝐽𝐾𝐿  

c.  𝐷𝐸𝐹  𝑀𝑁𝑂 

d.  𝐴𝐵𝐶  𝑀𝑁𝑂 

2. Berikut ini nama segitiga  berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya yang 

tidak  benar adalah .... 

a. Segitiga lancip samak aki 

b. Segitiga siku-siku samakaki 

c. Segitiga tumpul samakaki 

d. Segitiga tumpul samasisi 

3. Diantara pasangan-pasangan bilangan berikut, pasangan bilangan yang 

menyatakan panjang tiga ruas garis yang dapat membentuk segitiga adalah .... 

a. 1, 2, 3 

b. 2, 3, 5 

c. 4, 5, 6,  

d. 3, 4, 8 

4. Pernyataan yang benar  mengenai  segitiga samasisi kecuali .... 

a. Ketiga sisinya memiliki panjang  yang sama 

b. Ketiga sudutnya memiliki ukuran yang sama 

c. Ada segitiga siku-siku yag samasisi 

d. Tidak ada segitiga siku-siku yang samasisi 

5. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Segitiga yang ketiga sudutnya tumpul adalah segitiga tumpu 

b. Segitiga yang ketiga sudutnya lancip adalah segitiga lancip 

c. Segitiga yang minimal salah satu sudutnya berukuran     adalah segitiga 

siku-siku 

d. segitiga yang  salah satu sudutnya merupakan sudut lancip adalah segitiga 

lancip 

6.  Pada   𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵    𝐵𝐶    𝐴𝐶   . Ukuran sudut yang terbesar adalah.... 

a. ∠𝐴 

b. ∠𝐵 

c. ∠𝐶 

d. ∠𝐴 dan ∠𝐵 
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7. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

.  

 

8. Perhatikan gambarberikut! 

 

Kedua segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama sehingga…. 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r=a 

d.         

9. Perhatikan gambar berikut. 

 

Keliling segitiga ABC adalah…. 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾        

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
        

Yang bukan merupakan ruas garis 

tinggi  𝑋𝑌𝑍 adalah.... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

𝑎   panjang sisi BC 

𝑏   panjang sisi AC 

𝑐   panjang sisi AB 
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10. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

11. Perhatikan gambar berikut! 

 

12. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik A, dengan AB=11, BC=20, AC=13, 

dan CD=12,  AD=5. 

 

13. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah…. 

a. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

b. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  yang dimiliki oleh  segitiga 

c. Sinar garis yang  dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

d. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

14. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi 5 m, 7m, 10 

m. Jika taman tersebut akan dibuat pagar dengan biaya 𝑅          ,  

keseluruhan biaya yang diperlukan adalah…. 

a. 𝑅               

b. 𝑅               

𝑚∠𝑄 adalah…. 

a. 117 

b. 126 

c. 127 

d. 136 

Nilai 𝑥 adalah .... 

a.   5  

b.      

c.   5  

d.      

Berapakah luas daerah  𝐴𝐵𝐶? 

a.     satuan luas 

b.    satuan luas 

c.    satuan luas 

d.     satuan luas 
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c. 𝑅               

d. 𝑅               

15. Sebuah atap rumah terbentuk dari empat daerah segitiga samakaki yang  

kongruen dengan ukuran panjang alasnya 5 m dan tingginya 8 m. Jika untuk 

menutupi atap dibutuhkan 16 genteng/  . Banyak genteng yang dibutuhkan 

agar semua atap tetutup genteng adalah.... 

a. 1.280 genteng 

b. 1.296 genteng 

c. 1.480 genteng 

d. 1.408 genteng 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas! 

1. a. Tulislah pengertian segitiga! 

b. Apakah segitiga samasisi juga merupakan segitiga samakaki? Berikan 

alasan atas jawabanmu. 

2. Gambarlah salah satu segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya! 

3. Berilah nama yang sesui!  

 

 Nama segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya 
Alasan 

a.      

 

 

 

 

 

 

 

b.        
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c.      

  

 

 

d.      

  

 

 

e.      

  

 

 

f.      

  

 

 

4. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginya! 
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LAMPIRAN 5 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN UJI COBA TES 

DIAGNOSTIK 

 

A. PILIHAN GANDA 

 

No 
KUNCI 

JAWABAN 
SKOR 

1 C 1 

2 D 1 

3 D 1 

4 D 1 

5 B 1 

6 A 1 

7 A 1 

8 D 1 

9 B 1 

10 C 1 

11 D 1 

12 D 1 

13 A 1 

14 B 1 

15 C 1 

 𝑇     𝑆    𝐴 15 

B. URAIAN 

No Kunci Jawaban Skor 

1. a. Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh 

tiga titik yang kolinier (tidak terletak pada satu garis lurus) 

b. Iya, karena segitiga samasisi memenuhi syarat segitiga 

samakaki yaitu pada segitiga samakaki paling sedikit dua sisi 

yang kongruen, sedangkan pada segitiga samasisi ketiga 

sisinya kongruen.  

2,5 

 

2,5 

 

2. Dipunyai :  
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Jelas:  

a.  𝐴𝐵𝐷 : Jelas   ∠𝐵𝐴𝐷    ,   ∠𝐴𝐵𝐷    ,  ∠𝐵𝐷𝐴  

  . Karena ketiga ukuran sudutnya kurang dari 90  jadi 

 𝐴𝐵𝐷  adalah Segitiga lancip. 

b.  𝐴𝐵𝐶 : Jelas   ∠𝐴𝐵𝐶    ,   ∠𝐵𝐶𝐴    ,  ∠𝐵𝐴𝐶    . 

Karena ketiga ukuran sudutnya kurang dari 90  jadi  𝐴𝐵𝐶  

adalah Segitiga lancip. 

c.  𝐴𝐷𝐸 : Jelas   ∠𝐴𝐷𝐸    5,   ∠𝐷𝐸𝐴    ,  ∠𝐸𝐴𝐷  

  . Karena terdapat  ∠𝐴𝐷𝐸    5      jadi  𝐴𝐵𝐷  

adalah Segitiga tumpul 

d.  𝐵𝐷𝐶: Jelas   ∠𝐵𝐷𝐶     ,   ∠𝐷𝐵𝐶    , 

 ∠𝐵𝐶𝐷    . Karena terdapat  ∠𝐵𝐷𝐶           jadi 

 𝐵𝐷𝐶  adalah Segitiga tumpul 

e.  𝐴𝐶𝐸: Jelas   ∠𝐴𝐶𝐸    ,   ∠𝐶𝐸𝐴    ,  ∠𝐸𝐴𝐶    . 

Karena terdapat  ∠𝐴𝐶𝐸      jadi  𝐴𝐶𝐸 adalah 

Segitigasiku-siku 

f.  𝐷𝐶𝐸: Jelas   ∠𝐷𝐶𝐸    ,   ∠𝐶𝐸𝐷   5,  ∠𝐷𝐴𝐶   5. 

Karena terdapat  ∠𝐷𝐶𝐸      jadi  𝐷𝐶𝐸 adalah Segitiga 

siku-siku 

 

 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

+0,5 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas  𝐴𝐵𝐶 adalah segitiga tumpul dengan ∠𝐴𝐵𝐶 adalah sudut 

tumpul. Maka: 

 

 

2 
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a) Jika 𝐴𝐵 merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 

adalah CC’ (𝐶C’⊥ 𝐴𝐵). 

b) Jika BC merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 

𝐴𝐵𝐶 adalah AA’ (AA’⊥ BC). 

c) Jika AC merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 

𝐴𝐵𝐶 adalah BB’ (𝐵B’ ⊥ 𝐴𝐶). 

1 

 

 

1 

 

1 

 Total Skor (B) 15 

 

Nilai (A)=
                         

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

DAFTAR RANGKING MATEMATIKA KELAS UJI COBA  

RANGKING NAMA 

1 A. SAMUEL BAYU. H 

2 VICKY OKTHALIA D 

3 ADIMAS REYHAN 

4 BENEDICTUS KRISNA PUTRA 

5 BERNADIUS CAHYO 

KURNIAWAN 
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6 DIONISIUS 

7 EDWARD OCTARIAN DE 

VIRMEN 

8 TIARA OKTAVIANA 

9 ALVIA AULIA 

10 ARNETTA RANI MELLYANA 

11 MUHAMMAD AKMAL F.R 

12 CICILIA HERLINDA 

13 FARAH RIZKY IRAWATI 

14 RYAN YOGA N. 

15 MUHAMMMAD FAIZ 

16 MEININGTYAS 

17 SHAFIRA ANINDITA S. 

18 AINUN ISNA O. 

19 ALFONSUS S.P.D.P 

20 ANGGER ORDANA S.F 

21 G. APRILIANO ASKA N. 

22 NORIKA DINDA 

23 SILVIE S.M 

24 ANANDIO RENDY P. 

25 MUTIARA CAMEL 

26 NOVELLIA ROSSA O. 

27 ANISA NURUL C. 

28 DEVINA ADIRA K. 

29 DHIYAA RONA S. 

30 VERRA FLORISTA 
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LAMPIRAN 7 

DAFTAR RANGKING MATEMATIKA PENELITIAN  

RANGKING NAMA 

1 RIZKY ANGGALATIFA 

TAUFIKURACHMAN 

2 DEWI GOLDIES SUKMAWATI 

3 BONDHAN WICAKSONO RAMA 

MURTI 

4 FEODORA PUTRI HENDYKO 

5 YESSICA GLORIA COBNIE 

6 FARA FARIZKIA AULIA'A 

7 SABRINA PUTRI YULIANA 

8 NADHIFA SALMA EKA PUTRI 

9 FARIZ EKA WAHYU RAMADHAN 

10 GINATTI SARTIAN 

11 NUR ITSNI SHOLICHAH 

12 JONATHAN WISHNU SURYO 

ADHI 

13 CAHAYA WIDIA GEMILANG 

14 DEVITA NORMA ASTUTI 

15 FEBRIANA RETNO HABIBAH 

16 YUSUF RIZAL MAHENDRA 

17 JAYEN MAULANA 

18 ARNETTA FERNANDA ARVIANI 

19 SEPTIAN AGUNG DWI PRAKOSO 

20 SEKAR KINASIH 

21 NI'MA SABILA QISTHI 

22 KUWINTA GADHIS MAHADEWI 

23 TRI WAHYU LAKSANA 

SETYAWAN 

24 EVELLYA ZAHRA AZZIZA 

25 ARIEL KEVIN AMERISH 

26 RIRIS INDAH RAHMAWATI 

27 RENATA AULIA SYAHDITA 

28 NOVA HERMAN SYAH 

29 MUHAMMAD AQLY 

SYARIFUDDIN 

30 DEVRAT GANGGA YUSFA 

ARIMATEA 

31 PISTEUO AMADEUS HARSONO 
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LAMPIRAN 8 

ANALISI HASIL UJI COBA TES PILIHAN GANDA HASIL BELAJAR DAN DIAGNOSTIK PEMAHAMAN KONSEP 

No. 
Kode 

Siswa 

Nomor Item Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A-3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 

2 A-30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 

3 A-1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 

4 A-10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 

5 A-11 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 10 

6 A-15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11 

7 A-16 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

8 A-28 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 

9 A-5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 

10 A-9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 

11 A-20 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 

12 A-12 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 10 

13 A-17 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 10 

14 A-25 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 

15 A-21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 10 

16 A-19 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

17 A-26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 10 

18 A-2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9 
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19 A-4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 9 

20 A-7 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9 

21 A-18 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 

22 A-23 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 

23 A-27 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 

24 A-6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8 

25 A-22 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

26 A-24 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 8 

27 A-8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 

28 A-13 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 

29 A-14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 

30 A-29 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

Day

a 

Pem

beda 

BA 13 15 13 12 12 9 9 5 9 9 10 15 15 13 6  

BB 9 12 11 8 11 5 5 2 5 9 6 10 13 12 5  

DB 0,27 0,20 0,13 0,27 0,07 0,27 0,27 0,20 0,27 0,00 0,27 0,33 0,13 0,07 0,07  

 Cukup Cukup Jelek Cukup Jelek Cukup Cukup Cu 

kup 

Cukup Jelek Cu 

kup 
Cukup Jelek Jelek Jelek  

Vali

ditas 

Hitu

ng 

        0,19 0,34 0,29 0,22 0,01 0,41 0,23 0,28 0,41 0,37 0,54 0,28 0,37 0,19 0,23  

       0,361                

kriteria Inva 

lid 

Inva 

lid 

Inva 

lid 

Inva 

lid 

Inva 

lid 

valid Inva 

lid 

Inva

lid 

valid valid valid Inva 

lid 

valid Inva 

lid 

Inva 

lid 

 

Reli

abili

tas 

p 0,73 0,90 0,80 0,67 0,77 0,47 0,47 0,23 0,47 0,60 0,53 0,83 0,93 0,83 0,37  

q 0,27 0,10 0,20 0,33 0,23 0,53 0,53 0,77 0,53 0,40 0,47 0,17 0,07 0,17 0,63  

pq 0,20 0,09 0,16 0,22 0,18 0,25 0,25 0,18 0,25 0,24 0,25 0,14 0,06 0,14 0,23  

Varians 0,7 



 
 

199 
 

skor 

total 

    0,25 

       0,361 

Kriteria Tidak reliabel 

Ting

kat 

Kes

ukar

an 

p 0,73 0,90 0,80 0,67 0,77 0,47 0,47 0,23 0,47 0,60 0,53 0,83 0,93 0,83 0,37  

kriteria 
Mu 

dah 

Mu 

dah 

Mu 

dah 

Se 

dang 

Mu 

dah 

Se 

dang 

Se 

dang 

suk

ar 

Se 

dang 

Se 

dang 

Se 

dan

g 

Mu 

dah 

Mu 

dah 

Mu 

dah 

Se 

dang 
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LAMPIRAN 9 

ANALISI HASIL UJI COBA TES URAIAN HASIL BELAJAR DAN 

DIAGNOSTIK PEMAHAMAN KONSEP 

No 
Kode Siswa 

Perolehan skor Total 

skor 1 2 3 

1 A-3 5 4,2 5 14,2 

2 A-30 4 4,6 4 12,6 

3 A-1 4 3,8 4 11,8 

4 A-10 5 3,8 3,75 12,55 

5 A-11 4 5 3 12 

6 A-15 3 4,3 4,75 12,05 

7 A-16 4,75 4,4 4 13,15 

8 A-28 4,75 4,6 5 14,35 

9 A-5 4,75 5 4 13,75 

10 A-9 4,5 3 3 10,5 

11 A-20 5 5 2,5 12,5 

12 A-12 4 4,6 2,5 11,1 

13 A-17 4,5 5 3 12,5 

14 A-25 3,25 3,6 3 9,85 

15 A-21 4,25 5 1,5 10,75 

16 A-19 4 4,4 3 11,4 

17 A-26 5 4,4 3 12,4 

18 A-2 3,25 2,7 1,75 7,7 

19 A-4 3,75 1,5 3 8,25 

20 A-7 3 3 3 9 

21 A-18 1 2,8 2 5,8 

22 A-23 4 3 2 9 

23 A-27 2 3,75 3 8,75 

24 A-6 3 2,5 2 7,5 

25 A-22 2,75 2,75 1 6,5 

26 A-24 1,5 2,5 0,5 4,5 

27 A-8 3 0,6 1,25 4,85 

28 A-13 2 2 2 6 

29 A-14 2,5 3 2 7,5 

30 A-29 3,25 4 0 7,25 

  Jumlah 108,75 108,8 82,5   
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Daya 

Pembeda 

 

 

 

Mean Atas 4,32 4,4 3,53   

Mean 

Bawah 

2,93 2,86 1,97   

Db 0,28 0,31 0,31   

Keterangan cukup cukup cukup   

Reliabilitas 

 

 

 

Varians 1,20 1,30 1,56 8,35 

    0,77 

       0,361 

Keterangan Reliabel 

Validitas 

 

 

        0,85 0,82 0,82   

       0,361 

Kriteria Valid Valid Valid   

Tingkat 

Kesukaran 

 

 

Mean 3,62 3,63 2,75   

TK 0,72 0,72 0,55   

Keterangan Sedang Sedang Sedang   

 



202 
 

 
 

LAMPIRAN 10 

 

ANALISIS RELIABILITAS GABUNGAN 

NO KODE SISWA 
SKOR TOTAL 

PILIHAN GANDA 

TOTAL SKOR 

URAIAN 

 1 A-3 12 14,2 

2 A-30 13 12,6 

3 A-1 12 11,8 

4 A-10 13 12,55 

5 A-11 10 12 

6 A-15 11 12,05 

7 A-16 11 13,15 

8 A-28 11 14,35 

9 A-5 10 13,75 

10 A-9 10 10,5 

11 A-20 12 12,5 

12 A-12 10 11,1 

13 A-17 10 12,5 

14 A-25 10 9,85 

15 A-21 10 10,75 

16 A-19 10 11,4 

17 A-26 10 12,4 

18 A-2 9 7,7 

19 A-4 9 8,25 

20 A-7 9 9 

21 A-18 9 5,8 

22 A-23 9 9 

23 A-27 9 8,75 

24 A-6 8 7,5 

25 A-22 8 6,5 

26 A-24 8 4,5 

27 A-8 5 4,85 

28 A-13 6 6 

29 A-14 6 7,5 

30 A-29 8 7,25 

 SB PG 1,92  
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 SB URAIAN 2,89  

    
  0,25  

    
   0,77  

     0,83  

   
   

  212,45  

   
   

     161,43  

             23,06  

    
  0,69  

        0,361  

 KETERANGAN RELIABEL  
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LAMPIRAN 11 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA TES 

A. RELIABILITAS TES PILIHAN GANDA 

Untuk menghitung reliabilitas tes pilihan ganda digunakan metode KR-20 

dilakukan dengan rumus berikut : 

     (
 

   
)(

𝑆  ∑  

𝑆 
) 

Di mana: 

    = reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p) 

∑    = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians ) 

Kriteria :  Jika    >       dengan taraf Sign 5%, maka tes yang diujicobakan 

adalah reliabel 

Perhitungan: 

∑         

𝑆       

   5 

     (
 

   
)(

𝑆  ∑  

𝑆 
) 

      (
 5

 5   
) (

         

   
) 

        5 

Diperoleh  11=0,25..  

Diketahui       =0,361.  
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Dengan demikian, karena    <       , dapat disimpulkan bahwa tes pilihan ganda 

tersebut tidak reliabel. 

B. RELIABILITAS TES URAIAN 

reliabilitas tes uraian menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut 

   {
 

   
} {

   ∑    

   
} 

keterangan: 

  : banyak soal 

  
  : varians butir ke j 

  
  : varians skor total 

  
   

∑    𝑀   

   
      

  
   

{    
  ∑   

 }

   
 

 

Perhitungan: 

    

∑  
       

 

  
    5  

 

   {
 

   
} {

       

  5 
} 

        

Diperoleh   =         =0,77..  

Diketahui        =0,361.  

Dengan demikian, karena         >       , dapat disimpulkan bahwa tes uraian 

tersebut reliabel. 

C. RELIABILITAS GABUNGAN 

Rumus reliabilitas komposit sebagai berikut. 
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∑  

   
  ∑  

   
    

∑  
   

   ∑           
 

Keterangan: 

   : Koefisien reliabilitas skor gabungan 

   : Bobot relatif komponen j 

   : Bobot relatif komponen k 

   : Standard deviasi komponen j 

   : Standard deviasi komponen k 

   : koefisien reliabilitas komponen masing-masing 

   : koefisien korelasi antara dua komponen yang berbeda 

Diperoleh: 

   =1 

  =5 

   = 1,92 

   : 2,89 

   : 0,25 

   : 0,77 

      
∑  

   
  ∑  

   
    

∑  
   

   ∑           
 

       
     5        

     5          
 

          

Diperoleh    =          =0,69  

Diketahui       =0,361  

Dengan demikian, karena         >       , dapat disimpulkan bahwa gabungan tes 

pilihan ganda dan tes uraian  tersebut reliabel. 
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LAMPIRAN 10 

ANALISIS RELIABILITAS GABUNGAN 

NO KODE SISWA 
SKOR TOTAL 

PILIHAN GANDA 

TOTAL SKOR 

URAIAN 

 1 A-3 12 14,2 

2 A-30 13 12,6 

3 A-1 12 11,8 

4 A-10 13 12,55 

5 A-11 10 12 

6 A-15 11 12,05 

7 A-16 11 13,15 

8 A-28 11 14,35 

9 A-5 10 13,75 

10 A-9 10 10,5 

11 A-20 12 12,5 

12 A-12 10 11,1 

13 A-17 10 12,5 

14 A-25 10 9,85 

15 A-21 10 10,75 

16 A-19 10 11,4 

17 A-26 10 12,4 

18 A-2 9 7,7 

19 A-4 9 8,25 

20 A-7 9 9 

21 A-18 9 5,8 

22 A-23 9 9 

23 A-27 9 8,75 

24 A-6 8 7,5 

25 A-22 8 6,5 

26 A-24 8 4,5 

27 A-8 5 4,85 

28 A-13 6 6 

29 A-14 6 7,5 

30 A-29 8 7,25 

 SB PG 1,92  

 SB URAIAN 2,89  
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  0,25  

    
   0,77  

     0,83  

   
   

  212,45  

   
   

     161,43  

             23,06  

    
  0,69  

        0,361  

 KETERANGAN RELIABEL  
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LAMPIRAN 11 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA TES 

A. RELIABILITAS TES PILIHAN GANDA 

Untuk menghitung reliabilitas tes pilihan ganda digunakan metode KR-20 

dilakukan dengan rumus berikut : 

     (
 

   
)(

𝑆  ∑  

𝑆 
) 

Di mana: 

    = reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p) 

∑    = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes ( standar deviasi adalah akar varians ) 

Kriteria :  

Jika    >       dengan taraf Sign 5%, maka tes yang diujicobakan adalah reliabel 

Perhitungan: 

∑         

𝑆       

   5 

     (
 

   
)(

𝑆  ∑  

𝑆 
) 

      (
 5

 5   
) (

         

   
) 

        5 

Diperoleh  11=0,25. 

Diketahui       =0,361.  
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Dengan demikian, karena    <       , dapat disimpulkan bahwa tes pilihan ganda 

tersebut tidak reliabel. 

B. RELIABILITAS TES URAIAN 

reliabilitas tes uraian menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut 

   {
 

   
} {

   ∑    

   
} 

keterangan: 

  : banyak soal 

  
  : varians butir ke j 

  
  : varians skor total 

  
   

∑    𝑀   

   
      

  
   

{    
  ∑   

 }

   
 

 

Perhitungan: 

    

∑  
       

 

  
    5  

 

   {
 

   
} {

       

  5 
} 

        

Diperoleh   =         =0,77..  

Diketahui        =0,361.  

Dengan demikian, karena         >       , dapat disimpulkan bahwa tes uraian 

tersebut reliabel. 

C. RELIABILITAS GABUNGAN 

Rumus reliabilitas komposit sebagai berikut. 
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∑  

   
  ∑  

   
    

∑  
   

   ∑           
 

Keterangan: 

   : Koefisien reliabilitas skor gabungan 

   : Bobot relatif komponen j 

   : Bobot relatif komponen k 

   : Standard deviasi komponen j 

   : Standard deviasi komponen k 

   : koefisien reliabilitas komponen masing-masing 

   : koefisien korelasi antara dua komponen yang berbeda 

Diperoleh: 

   =1 

  =5 

   = 1,92 

   : 2,89 

   : 0,25 

   : 0,77 

      
∑  

   
  ∑  

   
    

∑  
   

   ∑           
 

       
     5        

     5          
 

          

Diperoleh    =          =0,69  

Diketahui       =0,361  

Dengan demikian, karena         >       , dapat disimpulkan bahwa gabungan tes 

pilihan ganda dan tes uraian  tersebut reliabel. 
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LAMPIRAN 12 

 

VALIDITAS BUTIR UJI COBA TES HASIL BELAJAR  

DAN PEMAHAMAN KONSEP 

Untuk menghitung validitas butir tes pilihan ganda dan uraian digunakan rumus 

sebagai berikut. 

  

     2222 








yynxxn

yxxyn
Rxy

 

Keterangan: 

xyR  
: koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

 x
 

: skor butir 

 y
 

: skor total 

n  : jumlah peserta 

 xy
 

: jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

 2x
 

: jumlah kuadrat skor butir soal 

 2y
 

: jumlah kuadrat skor total 

 

Hasil perhitungan    disesuaikan dengan tabel kritis r product moment. Jika 

   >       , maka butir soal tersebut valid.  

Berikut perhitungan validitas untuk butir soal nomor 1, untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Kode Siswa              

1 A-1 1 12 1 144 144 

2 A-2 1 13 1 169 169 

3 A-3 1 12 1 144 144 

4 A-4 1 13 1 169 169 

5 A-5 1 10 1 100 100 

6 A-6 1 11 1 121 121 

7 A-7 0 11 0 121 0 

8 A-8 1 11 1 121 121 

9 A-9 0 10 0 100 0 

10 A-10 1 10 1 100 100 
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11 A-11 1 12 1 144 144 

12 A-12 1 10 1 100 100 

13 A-13 1 10 1 100 100 

14 A-14 1 10 1 100 100 

15 A-15 1 10 1 100 100 

16 A-16 0 10 0 100 0 

17 A-17 1 10 1 100 100 

18 A-18 1 9 1 81 81 

19 A-19 0 9 0 81 0 

20 A-20 1 9 1 81 81 

21 A-21 0 9 0 81 0 

22 A-22 1 9 1 81 81 

23 A-23 0 9 0 81 0 

24 A-24 1 8 1 64 64 

25 A-25 1 8 1 64 64 

26 A-26 1 8 1 64 64 

27 A-27 1 5 1 25 25 

28 A-28 0 6 0 36 0 

29 A-29 1 6 1 36 36 

30 A-30 0 8 0 64 0 

Jumlah ∑  22 ∑  288 ∑   22 ∑  =2872 ∑   2208 

Sehingga: 

  

     

     
19,0

288)288(3022)22(30

)288)(22()2208(30

22

2222

















xy

xy

xy

R

R

yynxxn

yxxyn
R

 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh    =0,19,  

pada taraf Sign 5% dan N=30 diketahui        , =0,361.  

Karena    >        sehingga butir nomor 1 dikatakan tidak valid. 
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LAMPIRAN 13 

 

PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL UJI COBA TES 

A. DAYA BEDA BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk pilihan ganda adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 

  
𝐵 

𝐽 
 

𝐵 

𝐽 
 𝑃  𝑃  

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes 

𝐽 = Banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽 = Banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵 = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

𝐵 = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

𝑃 = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar  

𝑃 = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

Berikut perhitungan daya pembeda untuk butir soal nomor 1, untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama. Diperoleh: 

𝐽= 30, 𝐽 = 15, 𝐽 = 15, 𝐵 = 13, 𝐵 = 9, 𝑃 = 0,87, dan 𝑃 = 0,6 

Sehingga: 

 

  
𝐵 

𝐽 
 

𝐵 

𝐽 
 𝑃  𝑃                

Karena daya pembeda 0,27 berarti daya pembeda soal nomor 1 tergolong 

cukup. 
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B. DAYA BEDA BUTIR SOAL URAIAN 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 

  
𝑀                  𝑀                  

                  
 

Berikut perhitungan daya beda untuk soal nomor 1 uraian. 

𝑀                       

𝑀                        

Sehingga: 

  
         

5
      

Karena daya pembeda 0,28 berarti daya pembeda soal nomor 1 uraian tergolong 

cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

 
 

LAMPIRAN 14 

 

PERHITUNGAN INDEKS KESUKARAN BUTIR SOAL 

A. TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

Untuk menghitung besar indeks kesukaran pilihan ganda, digunakan rumus: 

𝑃  
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P= Indeks kesukaran 

B= Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Berikut perhitungan daya pembeda untuk butir soal nomor 1, untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama. Diperoleh: 

B=22, JS=30 

𝑃  
𝐵

𝐽𝑆
 

 𝑃  
  

  
      

Karena indeks kesukaran padasoal nomo1 adalah 0,73 berarti tingkat kesukaran soal  

nomor 1 tergolongsedang. 

B. TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

Untuk mengukur indeks kesukaran soal uraian, digunakan rumus sebagai berikut. 

  
 

 
 

Keterangan: 

P: indeks kesukaran 

M=rata-rata 

Z=skor maksimum 
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Berikut perhitungan daya pembeda untuk butir soal nomor 1, untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama. Diperoleh: 𝑀       dan   5, sehingga: 

  
 

 
 

 𝑃  
    

 
      

Karena indeks kesukaran nomor 1 adalah 0,72 sehingga tingkat kesukaran butir soal 

nomor satu adalah sedang. 
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LAMPIRAN 15 

 

LAMPIRAN 1EKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

No. 

Butir 

Soal 

Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda Reliabilitas 

Keterangan r Keterangan TK Keterangan P Keterangan r r gab Keterangan 

1 0,19 Invalid 0,73 Mudah 0,27 Cukup 

0,25 

0,69 Reliabel 

Dibuang 

2 0,34 Invalid 0,90 Mudah 0,30 Cukup Dibuang 

3 0,29 Invalid 0,80 Mudah 0,12 Jelek Diganti  

4 0,22 Invalid 0,67 Sedang 0,27 Cukup Diperbaiki 

5 0,01 Invalid 0,77 Sedang 0,07 Jelek Diganti 

6 0,41 Valid 0,47 Sedang 0,27 Cukup Dapat dipakai 

7 0,23 Invalid 0,47 Sedang 0,27 Cukup Diperbaiki 

8 0,28 Invalid 0,23 Sukar 0,20 Cukup Diganti 

9 0,41 Valid 0,47 Sedang 0,27 Cukup Dipakai 

10 0,37 Valid 0,60 Sedang 0,00 Jelek Diperbaiki 

11 0,54 Valid 0,53 Sedang 0,27 Cukup Dapat dipakai 

12 0,28 Invalid 0,83 Mudah 0,33 Cukup diperbaiki 

13 0,37 Valid 0,93 Mudah 0,13 Jelek Diganti 

14 0,19 Invalid 0,83 Mudah 0,07 Jelek Diganti 

15 0,23 Invalid 0,37 Sedang 0,07 Jelek Diganti 

1 0,85 Valid 0,72 Sedang 0,28 Cukup 

0,77 

Dapat dipakai 

2 0,82 Valid 0,72 Sedang 0,31 Cukup Dapat dipakai 

3 0,82 Valid 0,55 Sedang 0,31 Cukup Dapat dipakai 
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Lampiran 16 

 

KISI-KISI TES HASIL BELAJAR DAN DIAGNOSTIK PEMAHAMAN KONSEP 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang  

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kurikulum   : KTSP 2006  

Kelas/Semester  : VII/2  

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit 

 Jumlah Soal   :16 (13  pilihan ganda dan 3  uraian) 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

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

masalah 

Materi Pokok  : Segitiga   
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi Indikator Soal 
Indikator  Pemahaman  

Konsep 

No. 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Waktu 

6.2.2 Menjelaskan 

pengertian segitiga.  

6.2.1. Menjelaskan pengertian 

segitiga. 

Menyatakan kembali 

pengertian segitiga 

   1 (a) Uraian 5’ 

6.2.8. Mengetahui 

hubungan panjang 

sisi-sisi segitiga. 

6.2.2. Menentukan tripel panjang  

ruas garis yang dapat 

membentuk segitiga. 

 1 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.9.   Mengetahui 

hubungan panjang 

sisi  dan  ukuran 

sudut segitiga 

6.2.3.Menentukan  sudut yang 

ukurannya terbesar jika 

diketahui panjang masing-

masing sisi dan sebaliknya. 

 4 Pilihan 

ganda 

4’ 

6.2.10.    Menjelaskan 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-sisinya  

6.2.4.Menentukan hubungan 

segitiga samasisi dengan 

segitiga samakaki dan  

memberikan alasan secara 

jelas. 

Menyatakan kembali 

pengertian segitiga samakaki 

dan segitiga samasisi. 

1(b) Uraian 5’ 

6.2.11.    Menjelaskan 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan ukuran 

sudutnya. 

6.2.5.Menentukan pengertian atau 

syarat yang benar dari 

segitiga lancip, siku-siku, 

dan tumpul yang ada dalam  

pilihan. 

Menyatakan kembali 

pengertian segitiga lancip, 

segitiga siku-siku, dan 

segitiga tumpul. 

3 Pilihan 

ganda 

4’ 

6.2.12.   Menjelaskan jenis-

jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi dan 

ukuran sudutnya. 

6.2.6.Mengklasifikasikan gambar 

segitiga yang diketahui 

ukuran sudutnya kedalam 

jenisnya dengan benar. 

Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari jenis-

jenis segitiga dan Mengenali 

karakteristik dan sifat-sifat 

pada contoh. 

2a-2f   Uraian 15’ 



 
 

221 
 

6.2.11.   
Mengklasifikasikan 

segitiga ke dalam 

jenisnya secara 

tepat. 

 

6.2.12.   Memahami ruas 

garis tinggi segitiga. 

6.2.12.1. Menggambar salah 

satu jenis segitiga beserta 

ketiga ruas garis tingginya 

Memberikan contoh ruas 

garis tinggi segitiga. 

3a-3c Uraian 10’ 

6.2.12.2. Menentukan pengertian 

yang tepat  mengenai ruas 

garis tinggi segitiga. 

Menyatakan  kembali  

pengertian ruas garis tinggi 

segitiga. 

11 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.12.3. Menentukan ruas 

garis yang bukan 

merupakan ruas garis 

tinggi segitiga. 

Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari ruas garis 

tinggi segitiga. 

5 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.13.   Menyebutkan 

sifat-sifat segitiga 

istimewa 

6.2.9. Menentukan pernyataan 

yang salah  mengenai  salah 

satu jenis segitiga  

Menyebutkan karakteristik 

dan sifat-sifat pada salah 

satu jenis segitiga. 

2 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.2.14. Menentukan ukuran 

sudut dalam 

segitiga. 

6.2.10.Menentukan ukuran salah 

satu sudut pada segitiga. 

 8 Pilihan 

ganda 

4’ 

6.2.15. Menentukan ukuran 

sudut luar segitiga. 

6.2.11.Menentukan ukuran sudut 

luar segitiga. 

 9 Pilihan 

ganda 

4’ 

6.3.8.  Memahami konsep  

keliling segitiga. 

6.3.1.Menentukan rumus keliling 

yang tepat dari gambar yang 

segitiga yang disajikan. 

Menyatakan  kembali  

pengertian keliling segitiga 

7 Pilihan 

ganda 

3’ 
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6.3.9. Memahami konsep 

luas daerah segitiga. 

6.3.2.Memahami konsep syarat 

dua daerah segitiga  yang 

memiliki luas yang sama. 

Menyebutkan karakteristik 

dan sifat-sifat dua daerah 

segitiga yang memiliki luas 

daerah yang sama. 

6 Pilihan 

ganda 

3’ 

6.3.10.   Menghitung luas 

daerah segitiga. 

 

6.3.3.Menghitung luas daerah 

segitiga tumpul yang 

diketahui panjang masing-

masing sisi dan ruas  garis 

tingginya. 

Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari pasangan 

alas dan ruas garis tinggi. 

 

10 Pilihan 

ganda 

5’ 

6.3.11. Menghitung keliling 

segitiga 

6.3.12. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling segitiga 

6.3.4. Menerapkan rumus keliling 

segitiga menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan keliling segitiga 

 12 Pilihan 

ganda 

5’ 

6.3.13.   Menghitung luas 

daerah segitiga 

6.3.14.   Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas daerah segitiga. 

6.3.6. Menerapkan rumus luas 

daerah segitiga untuk 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

daerah segitiga. 

 13 

 

 

Pilihan 

ganda 

5’ 

Jumlah 16  16  70’ 

Indikator Pemahaman Konsep yang diukur: 

(4) Menyatakan  kembali  atau mengenali pengertian (definisi) 

(5) Memberikan atau mengenali contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

(6) Menyebutkan atau mengenali karakteristik dan sifat-sifat pada contoh 
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LAMPIRAN 17 

 

TES PEMAHAMAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda dan uraian 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

Harti/ tanggal  : Jumat, 15 Mei 2015 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

b. Tulislah nama, kelas, dan nomor presesensi pada lembar jawaban yang 

telah 

Tersedia. 

c. Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 

d. Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

e. Isilah skala keyakinan (CRI) yang tersedia dengan jujur 

 

B. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x) pada lembar 

jawabmu dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

 

1. Diantara pasangan-pasangan bilangan berikut, pasangan bilangan yang 

menyatakan panjang tiga ruas garis yang dapat membentuk segitiga adalah... . 

a. 1, 2, 3 

b. 2, 3, 5 

c. 4, 5, 6,  

d. 3, 4, 8 
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2. Pernyataan yang benar  mengenai  segitiga samasisi kecuali... . 

a. Panjang ketiga sisinya sama 

b. Ukuran ketiga sudutnya sama 

c. Minimal dua sudutnya kongruen 

d. Ketiga sudutnya kongruen  

3. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga tumpul ketiga ukuran sudutnya lebih dari    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Segitiga  lancip adalah segitiga dengan salah satu ukuran sudutnya kurang 

dari    . 

d. Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan minimal salah satu ukuran 

sudutnya      

4. Jika pada   𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵    𝐵𝐶    𝐴𝐶    dan  pada   𝑃𝑄𝑅  ∠𝑃  

     ∠𝑄   5   ∠𝑅   5   maka... . 

a. Ukuran sudut terbesar pada   𝐴𝐵𝐶  yaitu  ∠𝐴 dan sisi terpanjang pada 

  𝑃𝑄𝑅 yaitu 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ . 

b. Ukuran sudut terbesar pada   𝐴𝐵𝐶  yaitu  ∠𝐵 dan sisi terpanjang pada 

  𝑃𝑄𝑅 yaitu 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ . 

c. Ukuran sudut terbesar pada   𝐴𝐵𝐶  yaitu  ∠𝐵 dan sisi terpanjang pada 

  𝑃𝑄𝑅 yaitu 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ . 

d. Ukuran sudut terbesar pada   𝐴𝐵𝐶  yaitu  ∠𝐴 dan sisi terpanjang pada 

  𝑃𝑄𝑅 yaitu 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ . 

5. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

.   

 

 

 

Yang bukan merupakan ruas garis 

tinggi  𝑋𝑌𝑍 adalah... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  
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6. Perhatikan gambar berikut! 

 

Apabila dua daerah segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama, yang 

pasti benar adalah... 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r=a 

d.         

7. Perhatikan gambar berikut: 

 

 

Keliling segitiga ABC adalah.... . 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

 

 

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 
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8. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

9. Perhatikan gambar berikut! 

 

10. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik A, dengan panjang AB=11, BC=20, 

AC=13, dan CD=12,  AD=5. 

 

 

11. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah.... 

a. Garis yang  tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga (mungkin 

diperpanjang) 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya (mungkin 

diperpanjang). 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga(mungkin 

diperpanjang) 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya (mungkin 

diperpanjang) 

𝑚∠𝑄 adalah.... 

a. 117 

b. 126 

c. 127 

d. 136 

Nilai 𝑥 adalah ... . 

a. 105 

b. 110 

c. 125 

d. 130 

Berapakah? 

a.     satuan luas 

b.    satuan luas 

c.    satuan luas 

d.     satuan luas 
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12. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi 5 m, 7m, 10 

m.  Jika taman tersebut akan dibuat pagar dengan biaya 𝑅          ,  

keseluruhan biaya yang diperlukan adalah.... 

a. 𝑅               

b. 𝑅               

c. 𝑅               

d. 𝑅               

13. Sebuah atap rumah terbentuk dari empat daerah segitiga samakaki yang  

kongruen dengan ukuran panjang alasnya 5 m dan tingginya 8 m. Jika untuk 

menutupi atap dibutuhkan 16 genteng/  . Banyak genteng yang dibutuhkan 

agar semua atap tetutup genteng adalah.... 

a. 1.280 genteng 

b. 1.296 genteng 

c. 1.480 genteng 

d. 1.408 genteng 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas! 

1. a. Tulislah pengertian segitiga! 

b. Apakah segitiga samasisi juga merupakan segitiga samakaki? Berikan 

alasan atas jawabanmu. 

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

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

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

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

 

 

 

 

A CRI* 0   1 2 3 4 5 

B CRI* 0  1 2 3 4 5 
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2. Berilah nama yang sesui!  

 

 Nama segitiga 

berdasarkan panjang sisi 

dan ukuran sudutnya 

Alasan 

a.      

  

0 1 2 3 4 5 

b.      

  

 

0 1 2 3 4 5 

c.      

  

 

0 1 2 3 4 5 

d.      

  

 
0 1 2 3 4 5 

e.      

  

 
0 1 2 3 4 5 

f.      

  

 
0 1 2 3 4 5 

3. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginyadan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

CRI* 0  1 2 3 4 5 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

CRI* 0 1 2 3 4 5 
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LAMPIRAN 18 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP DAN HASIL BELAJAR 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

3.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal 

Pemahaman Konsep dan Hasil 

Belajar  

a) Kesesuaian materi tes sesuai 

dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan kompetensi dasar. 
         

 c) Kesesuaian materi soal          
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dengan aspek Pemahaman 

Konsep 

 d) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 e) Kesesuaian materi soal 

dengan pengalaman belajar 

dan struktur kognitif siswa. 

   

 

 

      

2. Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

f) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

         

 g)  Kejelasan pokok soal.          

 h) Kejelasan penyajian gambar, 

simbol, dan sejenisnya. 
         

 i) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 j) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

k) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

         

 l) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 m)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negatif 

         

 n) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 o) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 p) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

         

 q) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 r)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 
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sebelumnya 

3. Bahasa yang Digunakan  

s) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

         

 t) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 u) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian  

         

 Jumlah 21    5 16  

Skor total = 79 

Banyak aspek = 21 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 79:21=3,76 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

Semarang, 13 Mei 2015 

 Validator,  

 

 

(Drs. Suhito, M.Pd) 

KETERANGAN  
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A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP DAN HASIL BELAJAR 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

4. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar. 

5. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

6.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian Materi Soal 

Pemahaman Konsep dan 

Hasil Belajar  

a) Kesesuaian materi tes 

sesuai dengan jenis 

sekolah dan tingkatan 

kelas 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan kompetensi dasar. 
         

 c) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep 
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 d) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 e) Kesesuaian materi soal 

dengan pengalaman 

belajar dan struktur 

kognitif siswa. 

         

2 Konstruksi Soal 

Pemahaman Konsep dan 

Hasil Belajar  

f) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

 

  

   

 

 

 

    

 g)  Kejelasan pokok soal.          

 h) Kejelasan penyajian 

gambar, simbol, dan 

sejenisnya. 

         

 i) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 j) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

k) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

 

  

       

 l) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 m)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negatif 

         

 n) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 o) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 p) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya. 

         

 q) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 
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 r)  Butir soal tidak 

bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya 

         

3. Bahasa yang Digunakan  

s) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

         

 t) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 u) Untuk pilihan ganda 

pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian  

         

 Jumlah 21    2 15 4 

Skor total = 82 

Banyak aspek = 21 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 3,9 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

Semarang, 13 Mei 2015 

 Validator, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP DAN HASIL BELAJAR 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

7. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar. 

8. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

9.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian Materi Soal 

Pemahaman Konsep dan 

Hasil Belajar  

a) Kesesuaian materi tes 

sesuai dengan jenis sekolah 

dan tingkatan kelas 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan kompetensi dasar. 
         

 c) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep 
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 d) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 e) Kesesuaian materi soal 

dengan pengalaman belajar 

dan struktur kognitif siswa. 

         

2 Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

f) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

 

  

   

 

 

 

    

 g)  Kejelasan pokok soal.          

 h) Kejelasan penyajian 

gambar, simbol, dan 

sejenisnya. 

         

 i) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 j) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

k) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

 

  

       

 l) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 m)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negatif 

         

 n) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 o) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 p) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya. 

         

 q) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 r)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 
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sebelumnya 

3. Bahasa yang Digunakan  

s) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

         

 t) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 u) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian  

 

         

 Jumlah 21    2 14 5 

Skor total = 83 

Banyak aspek = 21 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 4 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

Semarang, 13 Mei 2015 

 Validator, 

 

 

(Yugiati, S.Pd) 
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KETERANGAN  

D. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

E. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

F. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LAMPIRAN 19 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN UJI COBA TES 

DIAGNOSTIK 

 

C. PILIHAN GANDA 

No KUNCI 

JAWABAN 

   ALASAN 

1 C Syarat tripel panjang ruas garis sehingga dapat 

membentuk segitiga adalah hasil penjumlahan kedua 

panjang ruas garis lebih dari panjang ruas garis 

lainnya.jadi pilihan benar adalah c, karena   5    5  
     dan     5. 

2 C Pernyataan yang salah mengenai segitiga samasisi adalah 

pernyataan C : minimal dua sudutnya kongruen, karena 

pada segitiga samasisi ketiga sudutnya pasti kongruen. 

3 B Karena segitiga lancip adalah segitiga dengan ketiga 

ukuran sudutnya kurang dari 9, segitiga siku-siku adalah 

segitiga dengan salah satu ukuran sdudutnya 90, dan 

segitiga tumpul adalah segitiga dengan ketiga ukuran 

sudutnya kurang dari 90, sehingg Pernyataan yang benar 

adalah pernyataan C. 

4 C Pada segitiga sudut dengan ukuran terbesar terletak 

didepan sisi terpanjang dan sebaliknya. Karena pada 

  𝐴𝐵𝐶 sisi terpanjang adalah 𝐴𝐶    sehingga sudut 

dengan ukuran terbesar adalah  ∠𝐵. Karena pada   𝑃𝑄𝑅 

sudut dengan ukuran terbesar adalah   ∠𝑃     , 

sehingga sisi terpanjang adalah sisi 𝑄𝑅. 

5 A Yang bukan merupakan ruas garis tinggi      adalah 

𝑃𝑄̅̅ ̅̅ , karena garis yang melalui 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  tidak melalui titik 

sudut segitiga.  

6 D Karena dua daerah segitiga memiliki luas daerah  yang  

sama tidak harus panjang alas atau panjang ruas garis 

tingginya sama, akan tetapi apabila hasil perkalian 

panjang alas dan panjang ruas garis tingginya sama. 

7 B Karena keliling segitiga adalah bilangan yang 

menyatakan hasil penjumlahan ketiga panjang sisi-

sisinya. 

8 B Segitiga 𝑃𝑄𝑅 adalah segitiga samakaki, sehingga 

 ∠𝑃   ∠𝑅    . 

 ∠𝑃   ∠𝑄   ∠𝑅      

     ∠𝑄         
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 5    ∠𝑄      

   ∠𝑄      
 

9 D Sudut dengan ukuran   adalah sudut luar segitiga. ukuran 

sudut luar segitiga= jumlah ukuran sudut dalam yang 

tidak bersisian, sehingga. 

  55   5      

Jadi nilai      . 

10 C Luas daerah  𝐴𝐵𝐶  
 

 
 𝐴𝐵  𝐶𝐷 

Luas daerah  𝐴𝐵𝐶    
 

 
       

Luas daerah  𝐴𝐵𝐶     

Jadi Luas daerah  𝐴𝐵𝐶 adalah 66 satuan luas 

 

11 D Ruas garis tinggi segitiga berbentuk ruas garis. 

12 D Dipunyai: panjang sisi-sisi:  5 m, 7 m, 10 m.   

Biaya pembuatan pagar 𝑅           

Ditanyakan: keseluruhan biaya yang diperlukan (p). 

Jawab: 

𝐾  5       

𝐾     
Sehingga: 

𝑃                      
Jadi keseluruhan biaya yang diperlukan 

𝑅              . 

13 A Diketahui:   5  ,      dan untuk menutupi atap 

dibutuhkan 16 genteng/  . 

Ditanyakan: Banyak genteng yang dibutuhkan agar 

semua atap tetutup genteng (n). 

Jawab: 

𝐿  
 

 
 5    

 𝐿     

               
Jadi Banyak genteng yang dibutuhkan agar semua atap 

tetutup genteng adalah 1280. 

 Jumlah 13 

 

Catatan: soal yang akan dianalisis adalah  soal  tipe pemahaman konsep yaitu 

nomor 2, 3, 5, 6, 7,  10, dan 11. 

Dengan penilaian  sebagai berikut. 
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Jawaban Alasan Nilai CRI Deskripsi 

Benar Benar >2,5 Memahami konsep secara baik (PK) 

Benar Benar <2,5  Memahami konsep secara baik tetapi tidak 

yakin dengan jawaban yang 

diberikan.(PKKY) 

Benar Salah >2,5 Miskonsepsi (M) 

Benar Salah <2,5 Tidak tahu konsep (TTK) 

Salah Benar >2,5 Miskonsepsi (M) 

Salah Benar <2,5 Tidak tahu konsep (TTK) 

Salah Salah >2,5 Miskonsepsi (M) 

Salah Salah <2,5 Tidak tahu konsep (TTK) 
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D. URAIAN 

No Kunci Jawaban 

1 a. Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh tiga 

titik yang kolinier (tidak terletak pada satu garis lurus) 

b. Iya, karena segitiga samasisi memenuhi syarat segitiga samakaki 

yaitu pada segitiga samakaki paling sedikit dua sisi yang kongruen, 

sedangkan pada segitiga samasisi ketiga sisinya kongruen.  

2 Dipunyai :  

 

Jelas:  

a.  𝐴𝐵𝐷 : Jelas   ∠𝐵𝐴𝐷    ,   ∠𝐴𝐵𝐷    ,  ∠𝐵𝐷𝐴    . 

Karena ketiga ukuran sudutnya kurang dari 90  jadi  𝐴𝐵𝐷  adalah 

Segitiga lancip. 

b.  𝐴𝐵𝐶 : Jelas   ∠𝐴𝐵𝐶    ,   ∠𝐵𝐶𝐴    ,  ∠𝐵𝐴𝐶    . 

Karena ketiga ukuran sudutnya kurang dari 90  jadi  𝐴𝐵𝐶  adalah 

Segitiga lancip. 

c.  𝐴𝐷𝐸 : Jelas   ∠𝐴𝐷𝐸    5,   ∠𝐷𝐸𝐴    ,  ∠𝐸𝐴𝐷    . 

Karena terdapat  ∠𝐴𝐷𝐸    5      jadi  𝐴𝐵𝐷  adalah Segitiga 

tumpul 

d.  𝐵𝐷𝐶: Jelas   ∠𝐵𝐷𝐶     ,   ∠𝐷𝐵𝐶    , 

 ∠𝐵𝐶𝐷    . Karena terdapat  ∠𝐵𝐷𝐶           jadi  𝐵𝐷𝐶  

adalah Segitiga tumpul 

e.  𝐴𝐶𝐸: Jelas   ∠𝐴𝐶𝐸    ,   ∠𝐶𝐸𝐴    ,  ∠𝐸𝐴𝐶    . 

Karena terdapat  ∠𝐴𝐶𝐸      jadi  𝐴𝐶𝐸 adalah Segitigasiku-
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siku 

f.  𝐷𝐶𝐸: Jelas   ∠𝐷𝐶𝐸    ,   ∠𝐶𝐸𝐷   5,  ∠𝐷𝐴𝐶   5. 

Karena terdapat  ∠𝐷𝐶𝐸      jadi  𝐷𝐶𝐸 adalah Segitigasiku-

siku 

4  

 

 

 

 

 

 

Jelas  𝐴𝐵𝐶 adalah segitiga tumpul dengan ∠𝐴𝐵𝐶 adalah sudut tumpul. 

Maka: 

a) Jika 𝐴𝐵 merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 

adalah CC’ (𝐶C’⊥ 𝐴𝐵). 

b) Jika BC merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 

adalah AA’ (AA’⊥ BC). 

c) Jika AC merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka ruas garis tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 

adalah BB’ (𝐵B’ ⊥ 𝐴𝐶). 

 

Penilain menggunakan ketentuan sebagai berikut. 

Jawaban Nilai CRI Deskripsi 

Benar >2,5 Memahami konsep secara baik 

Benar <2,5 Memahami konsep secara baik 

tetapi tidak yakin dengan jawaban 

yang diberikan. 

Salah >2,5 Miskonsepsi 

Salah <2,5 Tidak tahu konsep 
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LAMPIRAN 20 

SILABUS 

Sekolah  : SMP N 13 Semarang 

Kelas   : VII (Tujuh) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester  : II (Dua) 

Standar Kompetensi  : 6  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Materi Pembelajaran : Segitiga 

Kompeten

si Dasar 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.1 

Mengi

dentifi

kasi 

sifat-

sifat 

segiti

ga 

berdas

arkan 

sisi 

dan 

a. Guru masuk kelas 

tepat waktu, berdoa 

bersama, 

memperkenalkan diri,  

mempersiapkan 

kondisi psikis dan 

fisik siswa, 

menyampaikan 

 Menjelas

kan 

pengertia

n 

segitiga. 

 mengeta

hui 

hubunga

kuis uraian 

 

 

 

 

1. Tuliskan 

Pengertian 

Segitiga! 

2. Berilah contoh  

pasangan tiga 

panjang ruas 

garis yang dapat 

membentuk 

2x 40 - Clemens, 

S.R, P.G. 

O’Daffer., & 

T.J. Cooney. 

1984. 

Geometry 

with 

Applications 
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sudut

nya  

 

tujuan pembelajaran 

dan memotivasi 

siswa , dan 

memberikan 

apersepsi. 

b. Guru menjelaskan 

kepada siswa 

pengertian segitiga 

dan daerah segitiga 

c. Melalui PPT guru 

menjelaskan unsur-

unsur dalam segitiga 

dan memberikan 

stimulus berupa 

pemberian materi 

hubungan panjang 

sisi-sisi segitiga. 

d. Guru memberikan 

contoh soal. 

n 

panjang 

sisi-sisi 

segitiga    

 mengeta

hui 

hubunga

n 

panjang 

sisi  dan  

ukuran 

sudut 

segitiga 

 

segitiga. 

3. Manakah sisi 

yang terpendek? 

 

 

and Problem 

Solving. 

California: 

Addison-

Wesley 

Publishing 

Company. 

- Nuharini, 

Dwi, & T. 

Wahyuni. 

2008. 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

untuk Kelas 

VII 

SMP/MTS. 

Jakarat: Pusat 

Perbukuan 
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e. Guru 

mengkonfirmasi 

jawaban. 

f. Guru meberikan 

contoh soal.  

g. Siswa mngerjakan 

latihan soal yang ada 

di buku paket. 

h. Guru berkeliling 

mengecek pekerjaan 

siswa 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 a. Guru masuk kelas 

tepat waktu, berdoa 

bersama, 

memperkenalkan diri,  

mempersiapkan 

kondisi psikis dan 

fisik siswa, 

menyampaikan 

 Menjelas

kan 

jenis-

jenis 

segitiga 

berdasar

kan 

panjang 

Kuis Uraian 1. Apakah  segitiga 

samasisi juga 

merupakan 

segitiga 

samakaki? 

Berikan alasan 

atas jawabanmu. 

2. Gambarlah 

3x40 

menit 
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tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa, 

membahas Tugas 

Rumah (TR), dan dan 

memberikan 

apersepsi. 

b. Siswa diberikan 

stimulus berupa 

pemberian materi 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang 

sisi-sisinya. 

c. Guru menjelaskan 

konsep ruas garis 

tinggi segitiga 

dengan bantuan 

poswer point 

d. Guru menayangkan 

contoh soal. 

sisi-

sisinya. 

 Menjelas

kan 

jenis-

jenis 

segitiga 

berdasar

kan 

ukuran 

sudutnya

. 

 Menjelas

kan 

jenis-

jenis 

segitiga 

berdasar

kan 

segitiga lancip 

beserta ketiga 

garis tingginya 
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e. Siswa mengerjakan 

latihan soal pada 

buku paket. 

f. Guru berkeliling 

mengecek siswa. 

g. Bersama-sama 

dengan siswa 

dan/atau sendiri 

membuat 

rangkuman/simpulan 

h. Melakukan penilaian 

dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan 

yang sudah 

dilaksanakan secara 

konsisten dan 

terprogram. 

i. Guru memberikan 

kuis 

panjang 

sisi dan 

ukuran 

sudutnya

. 
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j. Guru memberikan 

Tugas Rumah  

k. Siswa diingatkan 

untuk mempelajari 

materi berikutnya. 

l. Guru mengakhiri 

pembelajaran 

 a. Guru masuk kelas 

tepat waktu, berdoa 

bersama, 

memperkenalkan diri,  

mempersiapkan 

kondisi psikis dan 

fisik siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa, 

membahas Tugas 

Rumah (TR), dan dan 

1. Mengga

mbar 

ruas 

garis 

tinggi 

segitiga. 

2. menentu

kan 

pasangan 

alas dan 

ruas 

garis 

  1. Gambarlah 

segitiga lancip 

beserta ketiga 

garis tingginya. 

2. Perhatikan 

gambar berikut! 

 

Sudut 

2x40 

menit 
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memberikan 

apersepsi. 

b. Siswa diberikan 

stimulus berupa 

pemberian materi 

ruas garis segitiga 

dengan media power 

point. 

c. Guru meminta siswa 

mengamati ruas garis 

tinggi dari segitiga 

lancip, segitiga siku-

siku, dan segitiga 

tumpul. 

d. Guru menayangkan 

contoh soal mengenai 

contoh ruas garis 

tinggi dan yang 

bukan contoh ruas 

tinggi 

secara 

benar 

3. Menyebu

tkan 

sifat-sifat 

segitiga 

istimewa 

 

manakah 

yang 

memiliki 

ukuran yang 

sama? 
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garis tinggi. 

e. Siswa mengerjakan 

latihan soal pada 

buku paket. 

f. Guru berkeliling 

mengecek siswa.  

g. Melalui penjelasan 

dan tanya jawab guru 

memberikan stimulus 

berupa pemberian 

materi mengenai 

sifat-sifat segitiga 

istimewa. 

h. Guru memberikan 

contoh soal. 

i. Guru memberikan 

soal latihan pada 

buku paket. 

j. Siswa dengan 
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berdiskusi 

mengerjakan latihan 

soal. 

k. Guru 

mengkonfirmasi 

jawaban siswa. 

 a. Guru masuk kelas 

tepat waktu, berdoa 

bersama, 

memperkenalkan diri,  

mempersiapkan 

kondisi psikis dan 

fisik siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa, 

membahas Tugas 

Rumah (TR), dan dan 

memberikan 

 Mengeta

hui 

jumlah 

ukuran 

sudut 

dalam 

segitiga. 

 Memaha

mi 

penuruna

n jumlah 

ukuran 

sudut 

  1. Ukuran sudut 

dalam  segitiga 

dinyatakan dalam 

bentuk aljabar 

sebagai berikut: 

 

Tentukan 

 ∠𝑃  ∠𝑄      ∠𝑅

! 

2. Dipunyai sebuah 

 𝐺𝐻𝐼 dengan 

3x 40 

menit 
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apersepsi. 

b. Siswa diberikan 

stimulus dengan 

penanaman konsep 

berupa pemberian 

materi oleh guru 

mengenai jumlah 

ukuran sudut dalam 

segitiga. 

c. Guru memberikan 

contoh soal. 

d. Melalui media power 

point guru 

menjelaskan 

pengertian sudut luar 

segitiga. 

e. Guru memberi 

penjelasan mengenai 

ukuran sudut luar 

dalam 

segitiga. 

 Memaha

mi 

penuruna

n ukuran 

sudut 

luar 

segitiga. 

 Menentu

kan 

ukuran 

sudut 

dalam 

segitiga. 

 Menentu

kan 

ukuran 

 ∠𝐺𝐻𝐼  

    ∠𝐻𝐼𝐺  

 5   Tentukan 

ukuran sudut luar 

𝐼𝐺𝐻! 
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segitiga. 

f. Guru memberi 

penjelasan mengenai 

ukuran sudut luar 

segitiga. 

g. Guru memberikan 

contoh soal, 

kemudian secara 

bersama dengan 

bantuan guru siswa 

menentukan ukuran 

sudut luar segitiga 

yang ditanyakan. 

h. Guru 

mempersilahkan 

siswa yang ingin 

bertanya. 

i. Siswa mengerjakan 

soal  uji kompetensi 

sudut 

luar 

segitiga. 
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pada buku paket.  

j. Guru berkeliling 

mengecek pekerjaan 

siswa 

k. Bersama-sama 

dengan siswa 

dan/atau sendiri 

membuat 

rangkuman/simpulan  

pelajaran meliputi 

jumlah ukuran sudut 

dalam segitiga dan 

hubungan antara 

ukuran sudut dalam 

dan ukuran     sudut 

luar segitiga 

l. Melakukan penilaian 

dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan 
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yang sudah 

dilaksanakan. 

m. Guru memberikan 

kuis 

n. Guru memberikan 

Tugas Rumah  

o. Siswa diingatkan 

untuk mempelajari 

materi berikutnya. 

6.3 

Menghitun

g keliling 

dan luas 

bangun 

segitiga 

dan segi 

empat serta 

mengguna

kannya 

a. Guru masuk kelas 

tepat waktu, berdoa 

bersama, 

memperkenalkan diri,  

mempersiapkan 

kondisi psikis dan 

fisik siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa, 

 Memaha

mi  

keliling 

segitiga. 

 Menghit

ung luas 

daerah 

segitiga 

 Menyele

  1.  Sebuah lapangan 

yang mempunyai 

bentuk segitiga 

dengan panjang 

masing-masing 

sisinya 

     5   5   

. Seorang atlit 

mengelililingi 

lapangan 

2x 40 

menit 
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dalam 

pemecahan 

masalah 

membahas Tugas 

Rumah (TR), dan dan 

memberikan 

apersepsi. 

b. Siswa diberikan 

stimulus berupa 

pemberian materi 

oleh guru mengenai 

cara menurunkan 

rumus keliling dan 

luas daerah segitiga. 

c. Guru memberikan 

contoh soal. 

d. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

e. Melalui diskusi siswa 

mengerjakan latihan 

soal. 

saikan 

masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

menghitu

ng 

keliling 

segitiga 

 Menyele

saikan 

masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

luas 

daerah 

segitiga. 

 keliling 

sebanyak 3 kali. 

Berapa jarak 

yang telah 

ditempuh oleh 

atlit tersebut? 

2.   Manda memiliki 

sebuah kain 

dengan luas 

5     . Manda 

ingin membuat 

slayer yang 

berbentuk daerah 

segitiga sama 

kaki dengan alas 

20 cm dan tinggi 

10 cm. Berapa 

jumlah maksimal 

slayer yang dapat 

dibuat oleh 
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f. Guru berkeliling 

memeriksa siswa 

bekerja dan bisa 

membantu siswa jika 

mengalami kesulitan 

g. Perwakilan siswa 

dipersilahkan 

menuliskan 

jawabannya dipapan 

tulis. 

h. Siswa  dan guru 

secara bersama-sama 

membahas jawaban 

soal tersebut. 

i. Siswa mengerjakan 

soal  uji kompetensi 

pada buku paket. 

j. Guru berkeliling 

mengecek siswa. 

segitiga. 

 Memaha

mi luas 

daerah 

segitiga. 

 Menghit

ung  

Manda? 
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k. Bersama-sama 

dengan siswa 

dan/atau sendiri 

membuat 

rangkuman/simpulan  

pelajaran meliputi 

rumus keliling 

segitiga, dan luas 

daerah segitiga 

l. Melakukan penilaian 

dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan 

yang sudah 

dilaksanakan. 

m. Guru memberikan 

kuis 

n. Guru memberikan 

Tugas Rumahh 

o. Guru 
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memberitahukan 

bahwa pertemuan 

berikutnya adalah tes 

mengenai segitiga. 

p. Guru mengakhiri 

pembelajaran 

 

 

 

Mengetahui,             Semarang, 12 April 2015 

Guru Matematika,            Peneliti, 

  

 

(Yugiati, S.Pd.)            (Siti Rahayu) 

NIP 19711223 200501 2 008           NIM 4101411129  
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LAMPIRAN 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

Pertemuan ke-1 

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

   Alokasi Waktu : 2 x  40 menit (1 pertemuan). 

 

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian segitiga. 

2. Mengetahui hubungan panjang sisi-sisi segitiga    

3. Mengetahui hubungan panjang sisi  dan  ukuran sudut segitiga 

D. Tujuan Pembelajaran 

4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian segitiga. 

5. Peserta didik mengetahui hubungan panjang sisi-sisi segitiga    

6. Peserta  didik mengetahui hubungan panjang sisi  dengan  ukuran sudut 

segitiga 

E. Materi Ajar  

Segitiga: 

- Pengertian segitiga dan daerah segitiga  

- Hubungan panjang sisi-sisi segitiga 

- Hubungan panjang sisi dan ukuran sudut segitiga 
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Prasyarat. 

 

I. Segitiga dan Daerah Segitiga 

 

 

 

 

 

Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh tiga titik yang tidak 

terletak pada satu garus lurus. 

 

 

 

 

  

  

Karakteristik 

a. Ada 3 ruas garis : 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

Gabungan 3 ruas garis 

a. Ada 3 titik : A, B, C  Ke 3 titik tidak 

terletak pada satu garis lurus   

b. Ditentukan oleh 3 titik yang tidak 

terletak pada satu garis lurus 

Daerah Segitiga adalah daerah 

yang dibatasi oleh Segitiga 
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II. Hubungan Panjang Sisi-Sisi Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh soal: 

1. Dipunyai ruas garis berukuran 9, 10, 11.  Apakah Ruas garis tersebut dapat 

membentuk  Segitiga? Jawab : Ya, Karena  9+10>11, 10+11>9, 9+11>10 

2. Dipunyai ruas garis berukuran 3, 2, 6. Apakah ruas garis tersebut dapat 

membentuk segitiga? 

∠𝐴𝐵𝐶  ∠𝐴   ∠𝐵𝐶𝐴  ∠𝐵   ∠𝐶𝐴𝐵  𝐴  

Unsur-unsur Segitiga 

a. Sisi-sisi segitiga, ada tiga: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   𝐵𝐶̅̅ ̅̅   𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. Sudut-sudut Segitiga, ada 3: 

c. Titik-titik sudut segitiga, ada 3: A, B, C 

d. Ruas garis tinggi segitiga 

     5             

5                  

               5   

    5    

5        

Pada   𝐴𝐵𝐶: 

Pada   𝐷𝐸𝐹 : 

  𝑀𝑁𝑂 :

𝑎  𝑏  𝑐 

𝑏  𝑐  𝑎 

𝑎  𝑐  𝑏 

Pada Segitiga ABC maka: 

 

Jadi tiga ruas garis dapat membentuk segitiga apabila untuk setiap jumlah panjang 

kedua sisinya lebih dari panjang sisi lainnya 
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Jawab: Tidak, karena 3+2<6 

3. Dipunyai ruas garis berukuran 4, 5, 9. Apakah ruas garis tersebut dapat 

membentuk segitiga? 

Jawab: Tidak, karena 4+5=9
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III. Hubungan Panjang Sisi dan Ukuran sudut Segitiga 

 

 

 

 

Contoh: Pada Segitiga ABC, m∠𝐴  5    ∠𝐵      ∠𝐶    . Sisi manakah 

yang paling panjang? 

JAWAB: 

 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heuristik 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan soal, kuis. 

Model : Ekspositori 

Pendekatan : Penanaman konsep 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter 

Bangga 

Unsur 

EEK 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)   

i. Guru masuk kelas tepat waktu 

j. Berdoa bersama apabila pelajaran pada 

jam pertama.  

Disiplin 

Religius 

 

Pada Segitiga berlaku: Sisi terpanjang terletak didepan ukuran sudut terbesar dan 

sisi terpendek terletak didepan ukuran  sudut terkecil. 

Karena  𝑚∠𝐵    , merupakan sudut dengan 

ukuran terbesar, maka sisi 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  merupakan sisi 

terpanjang.  
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k. Guru memperkenalkan diri sebagai 

mahasiswa UNNES Jurusan Matematika 

yang akan melakukan penelitian di kelas 

selama 3 minggu ke depan.  

l. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan 

fisik peserta didik, antara lain memeriksa 

kehadiran, mengecek kebersihan papan 

tulis, serta meminta peserta didik 

menyiapkan buku matematika.  

m. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

n. Guru memotivasi peserta didik dengan 

memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi segitiga.  

o. Guru menayangkan video motivasi.  

p. Guru memberikan apersepsi tentang 

materi sebelumnya yaitu macam-macam 

sudut (sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan 

sudut refleks), perbedaan garis, sinar garis, 

dan ruas garis.  

Kegiatan Inti (45 menit)   

m. Guru menjelaskan pada peserta didik 

pengertian segitiga dan daerah segitiga 

dengan cara: 

1) Guru menanyakan pada peserta didik 

benda-benda disekitar peserta didik 

yang berbentuk bangun datar. 

2) Guru menanyakan pada peserta didik 

manakah yang berbentuk segitiga? 

manakah yang tidak berbentuk 

segitiga? 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 
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3) Guru menggambar segitiga dan daerah 

segitiga di papan tulis, lalu bertanya 

kepada peserta didik ”Amatilah 

gambar tersebut, apakah ada 

perbedaan perbedaannya?”. 

(Menyebutkan karakteristik  dan  sifat-

sifat pada contoh ) 

4) Guru mengkonfirmasi bahwa gambar 

yang pertama merupakan gambar 

segitiga dan gambar yang kedua 

merupakan gambar daerah segitiga. 

5) Guru menanyakan kepada peserta 

didik benda-benda disekitar peserta 

didik yang berbentuk daerah bangun 

datar. 

1) Guru menanyakan pada peserta didik 

“Manakah yang berbentuk daerah 

segitiga?”, “Manakah yang tidak 

berbentuk daerah segitiga?”. 

(Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep) 

n. Guru menggambarkan segitiga di papan 

tulis, lalu bertanya: (1) ada berapa ruas 

garis yang menyusun segitiga; (2) ketiga 

ruas garis tersebut ditentukan oleh berapa 

titik. (3) bagaimana kedudukan ketiga titik 

yang membentuk segitiga? apakah jika 

ketiga titiknya terletak pada satu garis 

lurus bisa membentuk segitiga? 

o. Guru menanyakan. ” Jadi apakah yang 

dimaksud dengan segitiga?”. (Menyatakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif  

 

 

dan 

Elaborasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 
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kembali  pengertian atau definisi) 

p. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik dengan menjelaskan bahwa segitiga 

adalah gabungan tiga ruas garis yang 

ditentukan oleh tiga titik yang kolinier 

(tidak terletak pada satu garis lurus). 

q. Guru menjelaskan bahwa segitiga biasa 

dilambangkan dengan”  ”, dan pemberian 

nama segitiga dengan abjad  kapital. 

r. Guru menjelaskan unsur-unsur dalam 

segitiga dengan cara: 

1) Ruas garis - ruas garis yang 

membentuk segitiga disebut sisi-

sisi segitiga. 

2) Guru bertanya, “Ada berapa sisi 

pada segitiga?”. 

3) Guru menjelaskan sudut-sudut 

pada segitiga dan cara menuliskan 

nama-nama sudut segitiga. 

4) Guru bertanya “Ada berapa sudut 

pada segitiga?”. 

5) Guru menjelaskan titik-titik sudut 

pada segitiga dan cara menuliskan 

titik-titik sudut segitiga. 

6) Guru bertanya “Ada berapa titik 

sudut pada segitiga?”. 

7) Guru menjelaskan unsur tinggi 

pada segitiga yang secara 

mendalam akan dijelaskan pada 

pertemuan ketiga. 

a. Guru menjelaskan syarat panjang-panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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tiga ruas garis yang dapat membentuk 

segitiga dengan cara: 

1) Guru menggambar di papan tulis 

dengan penggaris tiga buah 

segitiga dan menuliskan ukuran 

panjang sisi-sisinya secara tepat 

berdasarkan hasil pengukuran 

dengan penggaris. 

2) Guru menuliskan penjumlahan 

panjang kedua sisi-sisi segitiga. 

3) Guru menunjukkan bahwa pada 

segitiga ke-1 setiap penjumlahan 

panjang kedua sisi pada segitiga 

selalu lebih dari panjang sisi yang 

ketiga. 

4) Guru meminta peserta didik untuk 

memeriksa apakah pada segitiga 

yang ke-2 dan segitiga yang ke-3 

juga  penjumlahan panjang kedua 

sisi pada segitiga selalu lebih dari 

panjang sisi yang ketiga. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan bahwa pada segitiga 

berlaku setiap penjumlahan panjang kedua 

sisi pada segitiga selalu lebih dari panjang 

sisi yang ketiga sehingga agar tiga ruas 

garis dapat membentuk segitiga maka 

penjumlahan panjang kedua sisi pada 

segitiga selalu lebih dari panjang sisi yang 

ketiga. 

c. Guru memberikan contoh soal, dengan 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 
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bantuan guru peserta didik menjawab 

contoh soal (no.1) (contoh tripel ruas garis 

yang dapat membentuk segitiga).. 

d. Guru memberikan soal no 2 dan 3. Peserta 

didik secara berpasangan mendiskusikan 

jawaban tersebut (contoh tripel ruas garis 

yang tidak dapat membentuk segitiga). 

e. Guru memberikan kesempatan untuk 

mengkomunikasikan jawaban peserta 

didik. 

f. Guru mengkonfirmasi jawaban. 

g. Guru memberikan stimulus berupa 

pemberian materi hubungan panjang sisi 

segitiga dengan ukuran sudutnya dengan 

cara: 

1) Menggambarkan tiga segitiga beserta 

ukuran panjang sisi dan ukuran 

sudutnya yang diukur secara tepat. 

2) Meminta peserta didik mengamati 

panjang sisi-sisi segitiga dan ukuran 

sudut-sudutnya. 

3) Guru bertanya, ” pada gambar segitiga 

yang pertama berapakah ukuran sudut 

terbesar, berapakah ukuran sisi 

terpanjang? bagaimanakah kedudukan 

sisi terpanjang dan sudut dengan 

ukuran terbesar? bagaimanakah 

kedudukan sisi terpendek dan sudut 

dengan ukuran terkecil? 

4) Guru bertanya, “apakah pada gambar 

segitiga yang ke-2 dan gambar segitiga 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 
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yang ke-3 berlaku hal sama?  

h. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan. 

i. Guru meberikan contoh soal. Melalui 

tanya jawab peserta didik dengan bantuan 

guru, menjawab contoh soal. 

j. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

bertanya apabila ada penjelasan yang 

kurang jelas. 

k. Peserta didik mngerjakan latihan soal yang 

ada di buku paket. 

l. Guru berkeliling mengecek pekerjaan 

peserta didik 

m. Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan 

jawaban. 

n. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (20 menit)   

a. Bersama-sama dengan guru peserta didik 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran meliputi 

pengertian segitiga, daerah segitiga,  

hubungan panjang sisi-sisi segitiga, dan 

hubungan panjang sisi dan ukuran sudut 

segitiag. 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 
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c. Guru memberikan kuis. 

d. Guru memberikan Tugas Rumah di buku 

paket. 

e. Peserta didik diingatkan untuk 

mempelajari materi berikutnya, yaitu 

jenis-jenis segitiga. 

f. Guru mengakhiri pembelajaran 

E.  Alat dan Sumber Belajar 

Sumber : . 

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Alat : 

Whiteboard, boardmaker, penggaris, busur derajad. 

F. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik penilaian: Kuis.  

Penilaian meliputi penilaian hasil belajar peserta didik dan pemahaman  konsep 

peserta didik. 

Instrumen: 

4. Tuliskan Pengertian Segitiga! 

5. Manakah sisi yang terpendek? 

 

 

 

 

Kunci Jawaban untuk Kuis Pertemuan 1 dan Penskorannya 

No Kunci Jawaban Skor 
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Mengetahui, 

Guru Matematika, 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 16 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 

 

1 a. “Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang ditentukan 

oleh tiga titik yang kolinier (tidak terletak pada satu garis 

lurus)  

25 

2 Dipunyai: 

 

 ∠𝑆  5  merupakan ukuran sudut 

terkecil. Jadi sisi terpendek yaitu 𝑅𝑇̅̅ ̅̅ . 

25 

 Jumlah 50 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

Pertemuan ke-2 

 

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

   Alokasi Waktu : 3 x  40 menit (1 pertemuan). 

 

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

C. Indikator Pembelajaran 

7. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya  

8. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

9. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model Ekspositori  dengan  berbantuan media Power Point  dan 

menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya  

2. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran 

sudutnya. 

3. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi 

dan ukuran sudutnya. 

E. Materi Ajar  

Jenis- Jenis Segitiga 
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a. Berdasarkan panjang sisi-sisinya 

1) Segitiga sembarang 

“ Segitiga sembarang adalah segitiga dengan sisi tidak ada yang kongruen.” 

Catatan: Sisi yang kongruen artinya sisi yang memiliki panjang yang sama 

2) Segitiga samakaki 

“Segitiga samakaki adalah segitiga dengan paling sedikit dua sisi kongruen.” 

3) Segitiga samasisi 

“ Segitiga samasisi adalah segitiga dengan ketiga sisinya yang kongruen.” 

b. Berdasarkan  ukuran sudut-sudutnya 

1) Segitiga lancip 

“Segitiga Lancip adalah segitiga dengan ketiga sudutnya merupakan sudut 

lancip.” 

2) Segitiga siku-siku 

“Segitiga Siku-siku  adalah segitiga dengan  sudut siku.” 

3) Segitiga tumpul 

“Segitiga tumpul  adalah segitiga dengan  sudut tumpul.” 

c. Berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya 

 Sembarang Samakaki  Samasisi 

Lancip Lancip Sembarang Lancip samakaki Lancip samasisi 

Siku-siku Siku-siku sembarang Siku-siku samakaki - 

Tumpul Tumpul Sembarang Tumpul samakaki - 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heuristik   

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Model : Ekspositori 

Pendekatan : Penanaman konsep 

 

 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan 
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Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter 

Bangga 

Unsur EEK 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)   

a. Guru masuk kelas tepat waktu 

b. Berdoa bersama apabila pelajaran pada 

jam pertama.  

c. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan 

fisik peserta didik, antara lain memeriksa 

kehadiran, mengecek kebersihan papan 

tulis, serta meminta peserta didik 

menyiapkan buku matematika.  

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

e. Guru memotivasi peserta didik dengan 

memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi segitiga. 

f. Guru menayangkan video motivasi. 

g. Membahas Tugas Rumah (TR) 

pertemuan sebelumnya. 

h. Guru memberikan apersepsi tentang 

materi prasyarat yaitu macam-macam 

sudut (sudut lancip, siku-siku, tumpul, 

dan sudut refleks). 

Disiplin 

Religius 

 

Kegiatan Inti (90 menit)   

s. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

pemberian materi jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya dengan 

cara : 

2) Menayangkan gambar-gambar 

 

 

 

Komunikatif 

 

Eksplorasi 
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segitiga melalui power point. 

3) Guru bertanya, “ Amati gambar 

  𝐴𝐵𝐶!” 

4) Guru bertanya, “Bagaimana panjang 

masing-masing sisinya?”. 

(Menyebutkan karakteristik  dan  

sifat-sifat pada contoh ) 

5) Guru menjelaskan bahwa   𝐴𝐵𝐶 

merupakan segitiga sembarang. 

6) Guru bertanya, ”Jadi apakah segitiga 

sembarang?” (Menyatakan  kembali  

pengertian atau definisi) 

7) Guru mengkonfirmasi jawaban 

peserta didik. 

8) Guru bertanya, ”Selain   𝐴𝐵𝐶, 

apakah ada lagi dari gambar tersebut 

yang merupakan segitiga 

sembarang?”. (Memberikan contoh 

dan bukan contoh dari suatu konsep) 

9) Guru meminta peserta didik untuk 

mengamati gambar   𝐷𝐸𝐹 dan 

  𝑀𝑁𝑂. 

10) Guru bertanya, “Bagaimana panjang 

masing-masing sisinya?”. 

11) Guru menjelaskan bahwa   𝐴𝐵𝐶 dan 

  𝑀𝑁𝑂  merupakan segitiga 

samakaki. 

12) Guru bertanya, ”Jadi apakah segitiga 

samakaki?” 

13) Guru mengkonfirmasi jawaban 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Ekslporasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konformasi 
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14) Guru bertanya, ”Selain   𝐷𝐸𝐹 dan 

  𝑀𝑁𝑂, apakah ada lagi dari gambar 

tersebut yang merupakan segitiga 

samakaki?”. 

15) Guru meminta peserta didik untuk 

mengamati gambar   𝑀𝑁𝑂!” 

16) Guru menanyakan panjang masing- 

masing sisinya. 

17) Guru menjelaskan bahwa   𝑀𝑁𝑂  

merupakan segitiga samasisi. 

18) Guru bertanya, ”Jadi apakah segitiga 

samakaki?” 

19) Guru mengkonfirmasi jawaban 

20) Guru bertanya, ”Selain   𝑀𝑁𝑂, 

apakah ada lagi dari gambar tersebut 

yang merupakan segitiga samasisi?”. 

t. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya. 

u. Guru meminta peserta didik membentuk 

kelompok, dimana 1 kelompok terdiri 

dari 4 peserta didik.  

v. Melalui diskusi peserta didik 

mengerjakan LKPD (Lembar Kerja 

Peserta didik) yang bertujuan untuk 

menemukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

w. Guru berkeliling memeriksa peserta 

didik bekerja dan bisa membantu peserta 

didik jika mengalami kesulitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritis 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Elaborasi 
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x. Perwakilan peserta didik dipersilahkan 

untuk  mempresentasikan jawabannya. 

y. Kelompok yang tidak presentasi 

dipersilahkan untuk memberikan 

pendapat atau tanggapan 

z. Guru membimbing jalannya diskusi 

aa. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik. 

bb. Guru menayangkan contoh soal, secara 

bersama-sama atau sendiri peserta didik 

dengan bantuan guru menjawab contoh 

soal tersebut. 

cc. Peserta didik mengerjakan latihan soal 

pada buku paket. 

dd. Guru berkeliling mengecek peserta didik 

dalam mengerjakan soal-soal. 

ee. Secara bersama-sama membahas latihan 

soal 

 

 

Percaya diri 

 

Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup (15 menit)   

a. Bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran meliputi 

jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi-sisinya, berdasarkan ukuran sudut-

sudutnya, dan berdasarkan panjang sisi 

dan ukuran sudutnya. 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

 Konfirmasi 
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c. Guru memberikan kuis. 

d. Guru memberikan Tugas Rumah (TR). 

e. Peserta didik diingatkan untuk 

mempelajari materi berikutnya, yaitu 

ruas garis tinggi segitiga dan sifat-sifat 

segitiga istimewa. 

f. Guru mengakhiri pembelajaran 

E. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber : . 

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Alat : 

- Whiteboard 

- LCD Proyektor 

- Power Point (PPT) 

- Laptop 

- LKPD 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Kuis: 

3. Apakah  segitiga samasisi juga merupakan segitiga samakaki? Berikan alasan 

atas jawabanmu. 

 

 

Kunci jawaban untuk kuis  dan penskorannya: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Segitiga samasisi juga merupakan segitiga samakaki. Karena 100 
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dalam segitiga samakaki minimal ada dua sisi yang kongruen. 

Sedangkan dalam segitiga samasisi ada tiga sisi yang 

kongruen. 

 Jumlah 100 

                                      

Mengetahui, 

Guru Matematika, 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 17 April 2015 

Peneliti 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

Pertemuan ke-3 

 

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

   Alokasi Waktu : 2 x  40 menit (1 pertemuan). 

 

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

C. Indikator Pembelajaran 

10. Menggambar ruas garis tinggi segitiga. 

11. Menentukan pasangan alas dan ruas garis tinggi secara benar 

12. Menyebutkan sifat-sifat segitiga istimewa 

H. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model ekspositori dengan metode ceramah dan tanya jawab:  

1. Peserta didik memahami konsep ruas garis tinggi segitiga. 

2. Memahami sifat-sifat segitiga istimewa. 

I. Materi Ajar  

- Ruas garis tinggi segitiga 

- Sifat-sifat segitiga istimewa 

I. Ruas Garis Tinggi Segitiga 
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a) Jika   ̅̅ ̅̅  merupakan alas △ XYZ, maka tinggi △ XYZ adalah  𝐴̅̅ ̅̅ ( 𝐴̅̅ ̅̅ ( ⊥   ̅̅ ̅̅  ). 

b) Jika   ̅̅ ̅̅  merupakan alas △ XYZ, maka tinggi △ XYZ adalah  𝐵̅̅ ̅̅ ( 𝐵̅̅ ̅̅  ⊥   ̅̅ ̅̅ ). 

c) Jika   ̅̅̅̅  merupakan alas △ XYZ, maka tinggi △ XYZ adalah  𝐶̅̅ ̅̅ ( 𝐶̅̅ ̅̅  ⊥   ̅̅̅̅ ). 

Alas merupakan sisi-sisi pada segitiga. Alas dan ruas garis tinggi saling tegak 

lurus. 

Ruas garis tinggi segitiga adalah ruas garis dari suatu titik sudut ke titik F  pada 

sisi dihadapannya (mungkin diperluas)  yang tegak lurus sisi dihadapannya. 

 

 

 

 

 

 

Pada segitiga siku-siku kedua ruas garis tingginya berhimpit dengan sisi-sisnya. 

Dengan kata lain kedua ruas garis tingginya adalah sisi-sisinya. 

 

. 

 

 

 

 

 

a) Jika 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka 

tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  (𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐵). 
b) Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka 

tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (𝐵𝐶̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  ). 

c) Jika 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka 
tinggi △ 𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (𝐴𝐶̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ). 

 

a) Jika 𝐾𝑀̅̅ ̅̅ ̅ merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka tinggi △ 

𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐿𝐿′̅̅ ̅̅  (𝐿𝐿′̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐾𝑀̅̅ ̅̅ ̅ ). 

b) Jika 𝑀𝐿̅̅ ̅̅  merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka tinggi △ 

𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐾𝐾′̅̅ ̅̅ ̅ (𝐾𝐾′̅̅ ̅̅ ̅ ⊥ 𝑀𝐿̅̅ ̅̅  ). 

c) Jika 𝐾𝐿̅̅ ̅̅  merupakan alas △ 𝐴𝐵𝐶, maka tinggi △ 

𝐴𝐵𝐶 adalah 𝑀𝑀′̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝑀𝑀′̅̅ ̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐾𝐿̅̅ ̅̅ ). 
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Pada Segitiga tumpul kedua ruas garis tingginya berada di luar segitiga. 

Contoh soal: 

1. Segitiga PQR merupakan segiti lancip, gambarlah ketiga ruas garis tingginya! 

 

 

2. Pada segitiga ABC, ruas garis manakah yang: 

a. Merupakan ruas garis tinggi 

b. Bukan merupakan ruas garis tinggi 

 

Jawab: 

a. 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐹̅̅̅̅ ,  

b. 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 

II. Sifat-Sifat Segitiga  Istimewa 

a. Segitiga Siku-siku  

 

Pada  𝐴𝐵𝐶 diatas 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  .                      . Sifat-sifat segitiga siku-siku: 

Pada segitiga siku-siku sisi didepan sudut siku 

disebut sisi miring. Panjang sisi miring selalu 

lebih dari panjang sisi-sisi lainnya. 
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1) Salah satu ukuran sudutnya 90 

2) Tidak ada segitiga siku-siku yang samasisi 

3) Kedua ruas garis tingginya berhimpit dengan sisi-sisinya 

4) Menggunakan dua segitiga siku-siku yang kongruen dapat dibentuk  

beberapa bangun datar lainnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Segitiga samakaki 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga samakaki: 

1) Mempunyai minimal 2 sudut yang kongruen dengan kata lain sudut-sudut 

alasnya memiliki ukuran yang sama 

Pada  𝑃𝑄𝑅 diatas maka m∠𝑃   m∠𝑄 

Akibatnya pada segitiga samakaki: 

𝐴𝐵  𝐵𝐶, 𝐴𝐷  𝐴𝐶 

m∠𝐵𝐴𝐷   m∠𝐵𝐶𝐷, m∠𝐴𝐵𝐷   m∠𝐶𝐵𝐷 

 

Pada Segitiga samakaki, sisi-sisi yang panjangnya sama 

biasanya disebut kaki-kaki segitiga, sedangkang sisi yang 

lainnya disebut sisi alas, sudut didepan sisi alas disebut 

sudut puncak. 
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2) Mempunyai minimal 2 sisi yang kongruen dengan kata lain panjang kaki-kaki 

nya mempunyai ukuran yang sama. 

Pada  𝑃𝑄𝑅 diatas PR=PQ 

3) Memiliki satu sumbu simetri 

4) Segitiga samasisi merupakan segitiga samakaki yang khusus, dimana ketiga 

sisinya kongruen  (mempunyai ukuran yang sama) dan ketiga sudutnya 

kongruen. 

c. Segitiga samasisi 

Sifat-sifat: 

1) Ketiga sudutnya memiliki ukuran yang sama, yaitu 60. 

2) Ketiga sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama. 

3) Memiliki tiga sumbu simetri 

4) Memiliki tiga sumbu simetri putar 

Contoh : 

1. Segitiga  PQR adalah segitiga samakaki dengan PQ=9, PR=6 tentukan:  

a. Panjang  𝑃𝑆̅̅̅̅  

b. Panjang  𝑆𝑅̅̅̅̅  

c. Panjang 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  

d. m∠𝑆𝑅𝑄 

e. m∠𝑃𝑄𝑆 

Jawab: 

a. 3 

b. 3 

c. 9 

d. 70 

e. 20 

2. Pada segitiga XYZ, jika m∠ = 60, maka:  

 

 

a. m ∠𝑌 

b. m ∠𝑍 
Jawab: 

a. m ∠𝑌     

b. m ∠𝑍     
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J. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heuristik 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan soal, kuis. 

Model : Ekspositori 

Pendekatan : Penanaman konsep 

K. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter 

Bangga 

Unsur EEK 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)   

a. Guru masuk kelas tepat waktu 

b. Berdoa bersama apabila pelajaran pada 

jam pertama.  

c. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan 

fisik siswa, antara lain memeriksa 

kehadiran, mengecek kebersihan papan 

tulis, serta meminta siswa menyiapkan 

buku matematika.  

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru memotivasi siswa dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari ruas garis tinggi segitiga dan 

sifat-sifat segitiga istimewa. 

f. Guru menayangkan video motivasi. 

g. Membahas Tugas Rumah (TR) pertemuan 

sebelumnya. 

h. Guru memberikan apersepsi tentang 

materi prasyarat yaitu konsep dua ruas 

garis yang saling tegak lurus. 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (50 menit)   
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i. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

pemberian materi ruas garis tinggi segitiga 

dengan media Power Point (PPT). 

j. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

memahami konsep ruas garis tinggi 

dengan tanya jawab. 

k. Guru meminta peserta didik mengamati 

ruas garis tinggi dari segitiga lancip, 

segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul 

yang ditayangkan dalam PPT, lalu 

menanyakan pada peserta didik: 

1) Bagaimana kedudukan ketiga ruas 

garis tinggi pada segitiga lancip? 

2) Bagaimanakan kedudukan ketiga ruas 

garis tinggi pada segitiga siku-siku? 

3) Bagaimanakah kedudukan ketiga garis 

tinggi pada segitiga tumpul? 

(Menyebutkan karakteristik dan sifat-

sifat pada contoh) 

l. Guru bertanya, ”Jadi apakah yang 

dimaksud ruas garis tinggi segitiga?”. 

(Menyatakan  kembali  pengertian atau 

definisi) 

m. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik bahwa ruas garis tinggi segitiga 

adalah ruas garis dari titik sudut ke titik F 

pada sisi dihadapannya (mungkin 

diperluas) yang tegak lurus sisi 

dihadapannya. Sisi yang tegak lurus ruas 

garis tinggi disebut sisi alas. 

n. Guru memberikan kesempatan kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berani 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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peserta didik untuk bertanya. 

o. Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mencatat materi. 

p. Guru menayangkan contoh soal mengenai 

contoh ruas garis tinggi dan yang bukan 

contoh ruas garis tinggi, secara bersama-

sama atau sendiri peserta didik dengan 

bantuan guru menjawab contoh soal 

tersebut. (Menyebutkan karakteristik dan 

sifat-sifat pada contoh) 

q. Guru bertanya pada peserta didik apakah 

ada hal yang kurang jelas atau ada yang 

ingin ditanyakan. 

r. Peserta didik mengerjakan latihan soal 

pada buku paket. 

s. Guru berkeliling mengecek peserta didik 

dalam menegrjakan soal-soal latihan.  

t. Guru menanyakan, “Apakah ada 

kesulitan?”. Jika ada perwakilan peserta 

didik dipersilahkan menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

u. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik. 

v. Guru dengan media PPT memberikan 

stimulus berupa pemberian materi 

mengenai sifat-sifat segitiga istimewa 

(segitiga siku-siku, segitiga samakaki, 

segitiga sama sisi). 

w. Guru memberikan contoh soal, secara 

bersama-sama peserta didik dengan 

bantuan guru menjawab contoh soal. 

Percaya diri 

Mandiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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x. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

mengerjakan soal latihan pada buku paket. 

y. Peserta didik dengan teman sebangku 

berdiskusi mengerjakan latihan soal. 

z. Guru memberikan bimbingan dan bantuan 

apabila peserta didik mengalami kesulitan. 

aa. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

mengkomunikasikan jawaban. 

bb. Guru mengkonfirmasi jawaban peserta 

didik. 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit)   

g. Bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran meliputi: 

pengertian ruas garis tinggi segitiga, sifat 

segitiga siku-siku, segitiga samakaki, 

segitiga samasisi. 

h. Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

i. Guru memberikan kuis 

j. Guru memberikan Tugas Rumah (TR). 

k. Peserta didik diingatkan untuk 

mempelajari materi berikutnya, yaitu 

jumlah ukuran sudut dalam dan ukuran 

sudut luar segitiga. 

l. Guru mengakhiri pembelajaran 
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E.  Alat dan Sumber Belajar 

Sumber : . 

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Alat : 

- Whiteboard 

- LCD Proyektor 

- Laptop 

- Power Point (PPT) 

L. Penilaian Hasil Belajar 

Kuis 

4. Gambarlah segitiga lancip beserta ketiga garis tingginya. 

5. Perhatikan gambar berikut! 

 

Sudut manakah yang memiliki ukuran yang sama? 

Kunci jawaban untuk kuis dan penskorannya: 

No. Kunci jawaban Skor 

1 Merupakan soal open ended, salah satu jawabannya 

adalah: 

 

50 
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2.  

Sudut manakah yang memiliki 

ukuran yang sama? 

Jelas: 

 ∠𝐴𝐶𝐵   ∠𝐶𝐵𝐴 

50 

 Jumlah 100 

                                 

Mengetahui, 

Guru Matematika, 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 23 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

Pertemuan ke-4 

 

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

   Alokasi Waktu : 3 x  40 menit (1 pertemuan). 

 

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

C. Indikator Pembelajaran 

4. Mengetahui jumlah ukuran sudut dalam segitiga. 

5. Memahami penurunan jumlah ukuran sudut dalam segitiga. 

6. Memahami penurunan ukuran sudut luar segitiga. 

7. Menentukan ukuran sudut dalam segitiga. 

8. Menentukan ukuran sudut luar segitiga. 

M. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran ekspositori dengan penanaman konsep berbantuan 

media PowerPoint (PPT) diharapkan: 

13. Peserta didik memahami konsep  jumlah ukuran sudut dalam segitiga. 

14. Peserta didik memahami  konsep ukuran sudut luar segitiga. 

15. Peserta didik mengetahui jumlah ukuran sudut luar segitiga. 

16. Peserta didik dapat menghitung ukuran sudut dalam segitiga. 

17. Peserta didik dapat menghitung ukuran sudut luar segitiga. 
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N. Materi Ajar  

I. Jumlah Ukuran Sudut-Sudut Segitiga 

Diketahui  segitiga ABC: m  A + m B + m  C = ……. derajat   

 

 

 

 

Contoh soal: 

1. Perhatikan gambar  𝑃𝑄𝑅 

 
Jawab: 

m∠𝑄   ∠𝑅   ∠𝑆       

  5 + ∠𝑅  5        

   ∠𝑅=55  

2. Perhatikan segitiga ABC berikut: 

 
Segitiga ABC merupakan segitiga samakaki, dengan AC=BC,  

Tentukan masing-masing ukuran sudutnya! 

Jawab: 

m∠𝐴   ∠𝐵   ∠𝐶       

     5      5          

Jadi jumlah  ukuran sudut-sudut dalam 

segitiga adalah     . 
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    5  

Jadi m∠ =  ∠ = 5  

 ∠  5   

 

 

II. Sudut Luar Segitiga 

 

 

 

Contoh:  

Perhatikan gambar berikut: 

 

 

∠𝐶𝐴𝐷 atau ∠𝐵𝐴𝐸 merupakan sudut luar segitiga yang 

berpelurus dengan ∠𝐶𝐴𝐵.  

Ukuran sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah 

sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. 

Pada  𝐴𝐵𝐶 maka ∠𝐶𝐴𝐷  ∠𝐴𝐶𝐵  ∠𝐶𝐵𝐴 

Jumlah  ukuran sudut 

luar Segitiga sama 

dengan      
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Tentukan nilai         , dan   . 

Jawab: 

Jelas: 

    5       

    5   5        5  

    5  

Jelas: 

     5  

  5     5  

  5   5     5   5  

       

Jelas: 

   5   5  

        

Jelas: 

     5  

        5  

    5  

 

 

O. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heuristik 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan soal, kuis. 

Model : Ekspositori 

Pendekatan : Penanaman konsep 

P. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter 

Bangga 

Unsur EEK 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)   

p. Guru masuk kelas tepat waktu 

q. Berdoa bersama apabila pelajaran pada 

jam pertama.  

r. Guru mempersiapkan kondisi psikis 

dan fisik peserta didik, antara lain 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Religius 
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memeriksa kehadiran, mengecek 

kebersihan papan tulis, serta meminta 

peserta didik menyiapkan buku 

matematika.  

s. Membahas TR pertemuan sebelumnya. 

t. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

u. Guru memotivasi peserta didik dengan 

memberi penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi ini 

terutama dalam UN 

v. Guru memberikan apersepsi tentang 

hubungan antar sudut dan jumlah 

ukuran sudut yang saling berpelurus. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan  inti (90 menit)   

w. Peserta didik diberikan stimulus 

dengan penanaman konsep berupa 

pemberian materi oleh guru mengenai 

jumlah ukuran sudut dalam segitiga. 

x. Guru menegaskan kembali kepada 

peserta didik, “Jadi berapa jumlah 

ukuran sudut dalam segitiga?”. 

(menyatakan ulang pengertian atau 

definisi) 

y. Guru memberikan contoh soal. Melalui 

tanya jawab peserta didik dengan 

bantuan guru menentukan salah satu 

ukuran sudut segitiga jika diketahui 

kedua ukuran sudut segitiga yang 

lainnya. 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 
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z. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya. 

aa. Guru memberi kesempatan 

kepadapeserta didik untuk mencatat 

materi. 

bb. Guru meminta peserta didik 

berpasangan dengan teman sebelah. 

cc. Melalui diskusi peserta didik 

mengerjakan latihan soal yang terdapat 

di buku paket mengenai sudut dalam 

segitiga 

dd. Guru berkeliling memeriksa peserta 

didik bekerja membantu peserta didik 

jika mengalami kesulitan 

ee. Beberapa perwakilan peserta didik 

dipersilahkan menuliskan jawabannya 

dipapan tulis. 

ff. Peserta didik  dan guru secara bersama-

sama mengkonfirmasi jawaban soal 

yang telah dituliskan oleh beberapa 

peserta didik di papan tulis. 

gg. Melalui media PPT guru menjelaskan 

pengertian sudut luar segitiga. 

hh. Guru meminta peserta didik untuk 

menjelaskan  kembali pengertian sudut 

luar segitiga. (Menyatakan  kembali  

pengertian atau definisi) 

ii. Guru menampilkan gambar  gabungan 

segitiga, “sudut manakah yang 

merupakan sudut luar   𝑃𝑄𝑅?, sudut 

manakah yang bukan merupakan sudut  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Komunikatif, 

berani. 

Mandiri 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 
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  𝑃𝑄𝑅. (memberikan contoh dan 

bukan contoh dari suatu konsep) 

jj. Guru memberi penjelasan mengenai 

penemuan ukuran sudut luar segitiga 

melalui media PPT 

(7) Guru membimbing peserta didik 

untuk mengungkapkan kembali 

ukuran sudut luar segitiga. 

(mengungkapkan kembali 

pengertian atatu definisi dan 

menyebutkan karakteristik dan 

sifat-sifat pada contoh). 

(8) Guru memberikan contoh soal, 

kemudian secra bersama dengan 

bantuan guru peserta didik 

menentukan ukuran sudut luar 

segitiga yang ditanyakan. 

(Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep) 

kk. Guru mempersilahkan peserta didik 

untuk bertanya atau memberikan 

tanggapan. 

ll. Peserta didik mengerjakan soal  uji 

kompetensi pada buku paket untuk 

pendalaman. 

mm. Guru berkeliling mengecek 

pekerjaan peserta didik. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit)   

a. Bersama-sama dengan peserta didik 

membuat rangkuman/simpulan  

  



302 
 

302 
 

pelajaran meliputi jumlah ukuran sudut 

dalam segitiga dan hubungan antara 

ukuran sudut dalam dan ukuran     

sudut luar segitiga. 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

c. Guru memberikan kuis. 

d. Guru memberikan Tugas Rumah (TR). 

e. Peserta didik diingatkan untuk 

mempelajari materi berikutnya, yaitu 

Keliling dan Luas daerah segitiga. 

f. Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

E.  Alat dan Sumber Belajar 

Sumber : . 

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Alat : 

- Whiteboard 

- LCD Proyektor 

- Laptop 

- Powerpoint (PPT) 

Q. Penilaian Hasil Belajar 

3. Ukuran sudut dalam  segitiga dinyatakan dalam bentuk aljabar sebagai 

berikut: 
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Tentukan  ∠𝑃  ∠𝑄      ∠𝑅. 

4. Dipunyai sebuah  𝐺𝐻𝐼 dengan  ∠𝐺𝐻𝐼      ∠𝐻𝐼𝐺   5    Tentukan 

ukuran sudut luar 𝐼𝐺𝐻! 

Kunci Jawaban untuk Kuis Pertemuan 2 dan Penskorannya 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 ∠𝑃    ∠𝑄    ∠𝑅       

                   

             

         

       

  ∠𝑃          

  ∠𝑃      

   ∠𝑅        

   ∠𝑅      

Dipunyai: 

 

Ditanyakan:  ∠𝑃  ∠𝑄      ∠𝑅. 

Jawab: 

Diperoleh      , sehingga: 

  ∠𝑃        

  ∠𝑄      

  ∠𝑅     

50 

2 Dipunyai:  𝐺𝐻𝐼,  ∠𝐺𝐻𝐼       ∠𝐻𝐼𝐺   5     

Ditanyakan : Tentukan ukuran sudut luar 𝐼𝐺𝐻 

50 
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Mengetahui, 

Guru  Matematika, 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 24 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 

  ∠𝐻𝐺𝐽       5  

Jawab: 

Jelas: 

 

Sudut luar  𝐼𝐺𝐻 adalah sudut 𝐻𝐺𝐽 

Jelas  ∠𝐻𝐺𝐽   ∠𝐺𝐻𝐼   ∠𝐻𝐼𝐺 

  ∠𝐻𝐺𝐽    5  Jadi ukuran sudut luar   𝐼𝐺𝐻 

adalah   5  

 Jumlah  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

Pertemuan ke-5 

   

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi   

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar  

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator Pembelajaran  

1. Memahami  konsep keliling segitiga 

2. Memahami konsep  luas daerah segitiga.  

3. Menghitung keliling segitiga 

4. Menghitung luas daerah segitiga 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga 

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas daerah segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran ekspositori dengan penanaman konsep diharapkan:  

1. Peserta didik dapat memahami rumus keliling. 

2. Peserta didik dapat memahami luas daerah segitiga. 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas daerah segitiga 

4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan luas daerah segitiga. 
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E. Materi Ajar 

I. Keliling Segitiga 

 

Misalkan p, q, r merupakan panjang masing-masing sisi pada  𝑃𝑄𝑅  dan 

𝐾      maka: 

𝐾           

Dengan: 

               𝑅𝑄 

               𝑃𝑅 

               𝑃𝑄 

II. Luas Daerah Segitiga 

 

Misalakan luas daerah   𝑃𝑄𝑅 = 𝐿      

𝐿      𝐿     + 𝐿      

 𝐿      
 

 
𝐿     

 

 
𝐿     

 𝐿      (
 

 
 𝑃𝑆  𝑅𝑆)  (

 

 
 𝑄𝑆  𝑅𝑆) 

 𝐿       
 

 
 𝑅𝑆   𝑃𝑆  𝑄𝑆  

 𝐿       
 

 
 𝑅𝑆   𝑃Q 
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 𝐿       
 

 
                             

M                                                 

                                    maka: 

𝐿   
 

 
     

Contoh Soal: 

1. Hitunglah Keliling dan Luas daerah Segitiga ABC berikut! 

 

Jawab: 

𝐾    𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

 𝐾   =5+7+5 

  𝐾   =27 

Jadi Keliling ABC adalah 27 

𝐿     
 

 
 𝐴𝐶  𝐵𝐶 

  𝐿     
 

 
 5  5 

  𝐿     
 

 
  5 

  𝐿    12,5 satuan 

Jadi luas daerah ABC adalah 12,5 

satuan luas 

2. Sebuah syal berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 

cm dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi syal tersebut 9 cm, tentukan: 

a. keliling syal; 

b. luas  daerah syal 

Jawab: 
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Keliling syal=12+12+30=54 

Jadi keliling syal adalah 54 cm 

Luas daerah syal =
 

 
             

 Luas daerah syal =
 

 
      

  Luas daerah syal =135 

Jadi Luas daerah syal adalah 135    

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heruistik 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan soal, kuis. 

Model : Ekspositori 

Pendekatan : Penanaman konsep 

G. Langkah-langkah Kegiatan  

Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter 

Bangga 

Unsur  

Unsur EEK 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)   

a. Guru masuk kelas tepat waktu 

b. Berdoa bersama apabila pelajaran pada 

jam pertama.  

c. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan 

fisik peserta didik, antara lain memeriksa 

kehadiran, mengecek kebersihan papan 

tulis, serta meminta peserta didik 

menyiapkan buku matematika.  

d. Membahas TR. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Disiplin 

Religius 
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f. Guru memotivasi peserta didik dengan 

memberi penjelasan tentang penerapan 

materi  keliling dan luas daerah segitiga 

dalam kehidupan nyata. 

g. Guru memberikan apersepsi tentang luas 

daerah persegi panjang 

Kegiatan Inti (60 menit)   

h. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

pemberian materi oleh guru mengenai 

rumus keliling dan rumus luas daerah 

segitiga. 

i. Guru bertanya, “ Mengapa luas daerah 

segitiga bukan luas segitiga?”,  apakah 

segitiga mempunyai luas?”. 

j. Guru memberikan contoh soal,  secara 

bersama-sama dengan tanya jawab peserta 

didik dengan bantuan guru menghitung 

keliling dan luas daerah segitiga (Segitiga 

lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-

siku). 

k. Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya. 

l. Guru meminta peserta didik membentuk 

kelompok, dimana 1 kelompok terdiri dari 

4 orang.  

m. Melalui diskusi peserta didik mengerjakan 

latihan soal yang terdapat di buku paket 

tentang menghitung keliling dan luas 

daerah segitiga. 

n. Guru berkeliling memeriksa peserta didik 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritis 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 
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bekerja dan bisa membantu peserta didik 

jika mengalami kesulitan 

o. Perwakilan peserta didik dipersilahkan 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

p. Peserta didik  dan guru secara bersama-

sama membahas jawaban soal tersebut. 

q. Peserta didik mengerjakan soal  uji 

kompetensi pada buku paket untuk 

pendalaman. 

r. Guru berkeliling mengecek peserta didik 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (20 menit)   

m. Bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran meliputi 

rumus keliling segitiga, dan luas daerah 

segitiga 

n. Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

o. Guru memberikan kuis 

p. Guru memberikan Tugas Rumah  

q. Guru memberitahukan bahwa pertemuan 

berikutnya adalah tes mengenai segitiga. 

r. Guru mengakhiri pembelajaran 

  

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber : 

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 
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- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

- Nuharini, Dwi, & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 

untuk Kelas VII SMP/MTS. Jakarat: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Alat : 

1) Whiteboard 

2) Laptop 

3) LCD Proyektor 

 F.  Penilaian Hasil Belajar  

Kuis 

3.    Sebuah lapangan yang mempunyai bentuk segitiga dengan panjang masing-

masing sisinya      5   5   . Seorang atlit mengelililingi lapangan 

sebanyak 3 kali. Berapa jarak yang telah ditempuh oleh atlit tersebut? 

4.   Manda memiliki sebuah kain dengan luas 5     . Manda ingin membuat 

slayer yang berbentuk daerah segitiga sama kaki dengan alas 20 cm dan tinggi 

10 cm. Berapa jumlah maksimal slayer yang dapat dibuat oleh Manda? 

Kunci Jawaban untuk Kuis Pertemuan 2 dan Penskorannya   

No Kunci Jawaban Skor 

1 

𝐾              5  5    5 

          5    5 

Dipunyai: Sebuah lapangan yang mempunyai 

bentuk segitiga dengan panjang masing-masing 

sisinya      5   5   . 

Ditanyakan:  jarak ditempuh jika  atlit 

mengelililingi lapangan sebanyak 3 kali. 

Jawab: 

Jadi   jarak ditempuh jika  atlit mengelililingi 

lapangan sebanyak 3 kali adalah 315 m 

50 

2 Dipunyai: Manda memiliki sebuah kain dengan 

luas 5     . Manda ingin membuat slayer yang 

 

50 
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𝑁       𝐽      

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 28 April 2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 

 

 

 

 

 

 

𝐿        
 

 
             

 

 
      

     

𝑀  
5  

   
 5 

berbentuk daerah segitiga sama kaki dengan alas 

20 cm dan tinggi 10 cm.  

Ditanyakan: Berapa jumlah maksimal slayer yang 

dapat dibuat oleh Manda? 

Jawab: 

Misalkan jumlah maksimal slayer =M, maka 

Jadi jumlah maksimal slayer yang dapat dibuat 

manda adalah 5. 

 Jumlah   
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LAMPIRAN 22 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

EKSPOSITORI 

Pertemuan Ke-1 

 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VII/2  

Mata Pelajaran  : Matematika  

Nama Observer  : Yugiati, S.Pd. 

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu dengan memberikan cek ( ) pada kolom 

yang sesuai. 

No Aspek Yang Dinilai 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Masuk kelas tepat waktu 

         

 b. Mengawali pembelajaran 

dengan berdoa apabila jam 

pelajaran pertama 

         

 c. Mempresensi kehadiran 

peserta didik 

         

 d. Mengecek kebersihan 

papan tulis 

         

 e. Mengecek kesiapan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

         

 f. Menyampaikan metode 

yang akan digunakan 

        

 g. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
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 h. Memberikan motivasi 

kepada siswa  

         

 i. Melakukan apersepsi 

dengan mengajukan 

pertanyaan yang ada 

keterkaitan dengan materi 

yang akan dibelajarkan. 

         

2. Kegiatan Inti 

a. Memberikan stimulus agar 

peserta didik aktif dalam 

setiap pembelajaran 

         

 b. Mengarahkan peserta didik 

untuk menemukan contoh 

dan bukan contoh dari 

konsep yang dijelaskan 

         

 c. Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

bertanya atau memberikan 

pendapat 

         

 d. Memeriksa peserta didik 

dalam proses mencatat 

materi atau mengerjakan 

soal. 

         

 e. Memberikan bimbingan 

apabila diperlukan. 

         

 f. Memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk 

mengkomunikasikan 

jawaban dari  soal-soal 

yang diberikan  
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 g. Memberikan kesempatan 

untuk peserta didik untuk 

menanggapi atau bertanya 

         

 h. Mengkonfirmasi jawaban 

peserta didik 

         

 i. Memberikan soal-soal 

latihan 

        

3. Penutup 

a. Membimbing peserta didik 

membuat kesimpulan 

mengenai materi yang 

telah dipelajari 

         

 b. Memberikan refleksi pada 

peserta didik 

         

 c. Memberikan Tugas Rumah 

(TR) 

         

 d. Menginformasikan kepada 

peserta didik materi yang 

akan dipelajari pertemuan 

berikutnya 

         

Jumlah 18 4   8 5 5 

Skor total =69  Banyak aspek = 22 

Skor penilaian                                 69:22=3,14 

Saran perbaikan: 

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

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

....................................................................................................................................
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Semarang, 16 April 2015  

Observer 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 

KETERANGAN  

D. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 ( sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik   : 4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik  : 3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang 

komunikatif)  

Kurang Baik  : 2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  : 1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

E. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           
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LAMPIRAN 23 

 

PERHITUNGAN CRI PILIHAN GANDA 

Kode siswa: S-1 
   

Kode siswa: S-2 
  No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 b 5 PK 
 

2 1 b 2 PKKY 

3 0 b 5 M 
 

3 0 s 3 M 

5 1 s 1 TTK 
 

5 0 s 2 TTK 

6 0 s 2 TTK 
 

6 0 s 2 TTK 

7 0 s 2 TTK 
 

7 1 s 2 TTK 

10 1 b 5 PK 
 

10 1 s 2 TTK 

11 1 s 1 TTK 
 

11 1 s 2 TTK 

jumlah 4       
 

jumlah 4       

           Kode siswa: S-3 
   

Kode siswa: S-4 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 

2 0 b 5 M 
 

2 1 b 3 PK 

3 0 s 5 M 
 

3 1 b 4 PK 

5 0 s 2 TTK 
 

5 1 s 4 M 

6 0 s 2 TTK 
 

6 0 s 4 M 

7 1 s 0 TTK 
 

7 0 s 5 M 

10 1 b 3 PK 
 

10 0 s 0 TTK 

11 0 s 2 TTK 
 

11 1 b 3 PK 

jumlah 2       
 

jumlah 4       

           Kode siswa: S-5 
   

Kode siswa: S-6 
  No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 B 3 PK 
 

2 1 b 5 PK 

3 0 S 3 M 
 

3 0 s 4 M 

5 0 S 3 M 
 

5 0 s 4 M 

6 0 S 3 M 
 

6 1 s 4 M 

7 0 s 3 M 
 

7 0 s 4 M 

10 0 S 0 TTK 
 

10 0 s 2 TTK 

11 1 S 0 TTK 
 

11 1 b 4 PK 

jumlah 2       
 

jumlah 3       

           Kode siswa: S-7 
   

Kode siswa: S-8 
  No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 

2 0 s 3 M 
 

2 1 b 3 PK 
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3 1 s 2 TTK 
 

3 0 s 3 M 

5 1 b 2 PKKY 
 

5 1 b 3 PK 

6 0 s 2 TTK 
 

6 0 s 3 M 

7 0 s 2 TTK 
 

7 1 b 3 PK 

10 1 b 3 PK 
 

10 0 s 3 M 

11 0 s 2 TTK 
 

11 0 s 3 M 

jumlah 3       
 

jumlah 3       

           Kode siswa: S-9 
   

Kode siswa: S-10 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 b 4 PK 
 

2 1 b 5 PK 

3 1 b 4 PK 
 

3 0 b 5 M 

5 1 b 3 Pk 
 

5 0 s 3 M 

6 1 b 4 PK 
 

6 0 s 0 TTK 

7 0 s 3 M 
 

7 1 b 5 PK 

10 1 b 4 PK 
 

10 0 s 5 M 

11 1 b 4 PK 
 

11 0 s 5 M 

jumlah 6       
 

jumlah 2       

           Kode siswa: S-11 
   

Kode siswa: S-12 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 b 4 PK 
 

2 0 s 5 M 

3 1 b 2 PKKY 
 

3 1 b 5 PK 

5 0 s 2 TTK 
 

5 1 s 5 M 

6 0 s 2 TTK 
 

6 1 s 2 TTK 

7 0 s 2 TTK 
 

7 1 b 5 PK 

10 1 b 2 PKKY 
 

10 1 b 5 PK 

11 1 s 2 TTK 
 

11 0 s 5 M 

jumlah 4       
 

jumlah 5       

           Kode siswa: S-13 
   

Kode siswa: S-14 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 

2 1 b 5 PK 
 

2 1 b 2 PKKY 

3 0 b 4 M 
 

3 0 s 1 TTK 

5 0 s 4 M 
 

5 0 s 2 TTK 

6 0 s 4 M 
 

6 0 s 2 TTK 

7 0 b 5 M 
 

7 1 b 1 PKKY 

10 1 b 5 PK 
 

10 1 b 2 PKKY 

11 1 b 4 PK 
 

11 1 b 2 PKKY 

jumlah 3       
 

jumlah 4       
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Kode siswa: S-15 
   

Kode siswa: S-16 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 

2 0 s 2 TTK 
 

2 1 b 2 PKKY 

3 0 s 4 M 
 

3 0 s 5 M 

5 1 b 4 Pk 
 

5 1 s 5 M 

6 0 s 4 M 
 

6 1 b 2 PKKY 

7 0 s 4 M 
 

7 0 s 5 M 

10 1 s 2 TTK 
 

10 0 s 3 M 

11 0 s 3 M 
 

11 1 b 5 PK 

jumlah 2       
 

jumlah 4       

           Kode siswa: S-17 
   

Kode siswa: S-18 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 

2 1 b 5 PK 
 

2 0 s 3 M 

3 0 b 2 TTK 
 

3 0 s 4 M 

5 1 s 2 TTK 
 

5 0 s 1 TTK 

6 0 s 2 TTK 
 

6 1 b 3 PK 

7 1 b 2 PKKY 
 

7 0 s 2 TTK 

10 1 b 5 PK 
 

10 1 b 4 PK 

11 1 s 2 TTK 
 

11 1 b 3 PK 

jumlah 5       
 

jumlah 3       

           Kode siswa: S-19 
   

Kode siswa: S-20 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 s 2 TTK 
 

2 1 b 3 PK 

3 0 s 2 TTK 
 

3 0 s 5 M 

5 1 s 3 M 
 

5 1 s 5 M 

6 1 s 1 TTK 
 

6 1 s 3 M 

7 0 s 3 M 
 

7 0 s 3 M 

10 1 b 5 PK 
 

10 1 b 3 PK 

11 0 s 1 TTK 
 

11 0 s 3 M 

jumlah 4       
 

jumlah 4       

           Kode siswa: S-21 
   

Kode siswa: S-22 
  No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 s 3 M 
 

2 1 b 5 PK 

3 1 b 3 Pk 
 

3 0 b 4 M 

5 0 s 2 TTK 
 

5 1 s 2 TTK 

6 1 b 2 PKKY 
 

6 0 s 0 TTK 
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7 1 s 3 M 
 

7 0 b 0 TTK 

10 1 b 3 PK 
 
 10 0 s 1 TTK 

11 0 s 3 M 
 

11 1 b 5 PK 

jumlah 5       
 

jumlah 3       

           Kode siswa: S-23 
   

Kode siswa: S-24 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 b 5 PK 
 

2 1 b 2 PKKY 

3 1 b 3 PK 
 

3 0 b 3 M 

5 1 b 2 PKKY 
 

5 0 s 3 M 

6 0 s 2 TTK 
 

6 0 s 2 TTK 

7 0 s 3 M 
 

7 0 s 3 M 

10 1 b 2 PKKY 
 

10 0 s 3 M 

11 1 b 2 PKKY 
 

11 0 s 3 M 

jumlah 5       
 

jumlah 1       

           Kode siswa: S-25 
   

Kode siswa: S-26 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 1 b 5 PK 
 

2 1 s 3 M 

3 1 b 5 PK 
 

3 0 b 3 M 

5 1 s 5 M 
 

5 1 b 4 PK 

6 0 s 5 M 
 

6 0 s 2 TTK 

7 1 b 5 PK 
 

7 0 s 3 M 

10 1 b 5 PK 
 

10 1 b 3 PK 

11 1 b 5 PK 
 

11 1 b 4 PK 

jumlah 6       
 

jumlah 4       

           Kode siswa: S-27 
   

Kode siswa: S-28 
  No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
No Jawaban Alasan CRI Ket 

2 0 s 3 M 
 

2 1 b 5 PK 

3 0 s 2 TTK 
 

3 0 s 5 M 

5 1 b 2 PKKY 
 

5 1 b 5 PK 

6 0 b 0 TTK 
 

6 0 s 5 M 

7 0 s 2 TTK 
 

7 0 s 5 M 

10 0 s 0 TTK 
 

10 1 b 5 PK 

11 0 s 2 TTK 
 

11 0 s 5 M 

jumlah 1       
 

jumlah 3       

           Kode siswa: S-29 
   

Kode siswa: S-30 
  No Jawaban Alasan CRI KET 

 
No Jawaban Alasan CRI KET 
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2 0 s 0 TTK 
 

2 1 b 3 PK 

3 1 b 3 PK 
 

3 1 b 5 PK 

5 0 s 0 TTK 
 

5 0 b 3 M 

6 0 s 0 TTK 
 

6 1 b 3 PK 

7 0 s 2 TTK 
 

7 1 b 4 PK 

10 1 s 2 TTK 
 

10 1 b 3 PK 

11 1 s 5 M 
 

11 1 b 4 PK 

jumlah 3       
 

jumlah 6       

           Kode siswa: S-31 
        No Jawaban Alasan CRI Ket 

 
Keterangan 

   2 1 b 5 PK 
 

Keterangn 

   3 1 b 5 PK 
 

s: salah 

    5 1 s 5 M 
 

b: benar 

    6 0 b 3 M 
 

PK : Paham Konsep 
  7 1 s 5 M 

 
M: Miskonsepsi  

  10 1 s 3 M 
 

TTK : Tidak Tahu Konsep 
  11 0 s 5 M 

 
0= jawaban pilihan salah 

  jumlah 5       
 

1= jawaban pilihan salah 
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LAMPIRAN 24  

PERHITUNGAN CRI URAIAN 

 

S-1       

 

S-2       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 3 PK 

 

1a B 3 PK 

1b s 2 TTK 

 

1b B 3 PK 

2a s 2 TTK 

 

2a B 3 PK 

2b b 2 PKKY 

 

2b S 1 TPK 

2c b 3 PK 

 

2c S 3 M 

2d b 3 PK 

 

2d S 3 M 

2e s 3 M 

 

2e s 1 TPK 

2f s 3 M 

 

2f s 3 M 

3a s 1 TTK 

 

3a b 2 PKKY 

3b s 1 TTK 

 

3b b 2 PKKY 

3c s 1 TTK 

 

3c s 2 TPK 

         S-3       

 

S-4       

No Jawaban CRI* KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 4 PK 

 

1a b 2 PKKY 

1b b 4 PK 

 

1b b 4 PK 

2a s 3 M 

 

2a b 4 PK 

2b s 2 TPK 

 

2b b 4 PK 

2c s 3 M 

 

2c b 4 PK 

2d s 3 M 

 

2d s 4 M 

2e s 3 M 

 

2e s 4 M 

2f s 3 M 

 

2f s 4 M 

3a s 0 TPK 

 

3a s 3 M 

3b s 0 TPK 

 

3b s 3 M 

3c s 0 TPK 

 

3c s 3 M 

         S-5       

 

S-6       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a s 3 M 

 

1a s 2 TTK 

1b b 2 M 

 

1b s 2 TTK 

2a s 3 M 

 

2a s 2 TTK 

2b b 3 PK 

 

2b s 2 TTK 

2c b 3 PK 

 

2c s 2 TTK 

2d b 3 PK 

 

2d s 2 TTK 
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2e b 3 PK 

 

2e s 2 TTK 

2f b 3 PK 

 

2f s 2 TTK 

3a b 2 PKKY 

 

3a s 2 TTK 

3b b 2 PKKY 

 

3b s 2 TTK 

3c b 2 PKKY 

 

3c s 2 TTK 

         S-7       

 

S-8       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 3 PK 

 

1a b 4 PK 

1b b 4 PK 

 

1b b 4 PK 

2a b 2 PKKY 

 

2a s 3 M 

2b s 2 TPK 

 

2b s 3 M 

2c b 2 TPK 

 

2c b 3 PK 

2d b 2 PKKY 

 

2d b 3 PK 

2e s 2 TPK 

 

2e b 3 PK 

2f s 2 TPK 

 

2f b 3 PK 

3a b 2 PKKY 

 

3a s 2 TTK 

3b b 2 PKKY 

 

3b s 2 TTK 

3a s 0 TPK 

 

3c s 2 TTK 

         S-9       

 

S-10       

No. Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 4 PK 

 

1a b 5 PK 

1b b 5 PK 

 

1b b 5 PK 

2a b 4 PK 

 

2a b 5 PK 

2b b 4 PK 

 

2b s 5 M 

2c b 3 PK 

 

2c b 5 PK 

2d b 4 PK 

 

2d b 5 PK 

2e b 3 PK 

 

2e b 5 PK 

2f b 5 PK 

 

2f b 5 PK 

3a b 5 PK 

 

3a s 2 TTK 

3b b 5 PK 

 

3b s 2 TTK 

3c s 5 M 

 

3c s 2 TTK 

         S-11       

 

S-12       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 3 PK 

 

1a b 5 PK 

1b b 4 PK 

 

1b b 5 PK 

2a b 3 PK 

 

2a b 5 PK 

2b s 3 M 

 

2b b 5 PK 

2c s 2 TTK 

 

2c b 5 M 
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2d b 2 PKKY 

 

2d b 5 M 

2e b 3 PK 

 

2e b 5 M 

2f b 3 PK 

 

2f b 5 PK 

3a s 2 TTK 

 

3a s 4 M 

3b s 2 TTK 

 

3b s 4 M 

3c s 2 TTK 

 

3c s 4 M 

         

         S-13       

 

S-14       

No Jawaban CRI* KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 4 PK 

 

1a s 2 TTK 

1b b 4 PK 

 

1b b 2 PKKY 

2a b 1 PKKY 

 

2a b 2 PKKY 

2b b 4 PK 

 

2b b 2 PKKY 

2c b 4 PK 

 

2c b 2 PKKY 

2d s 4 M 

 

2d b 2 PKKY 

2e s 4 M 

 

2e b 2 PKKY 

2f s 4 M 

 

2f b 0 PKKY 

3a s 4 M 

 

3a s 0 TTK 

3b s 4 M 

 

3b s 0 TTK 

3c s 4 M 

 

3c s 0 TTK 

         S-15       

 

S-16       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a s 3 M 

 

1a b 5 PK 

1b b 4 PK 

 

1b b 5 PK 

2a s 3 M 

 

2a s 2 TTK 

2b s 3 M 

 

2b s 2 TTK 

2c s 3 M 

 

2c s 4 M 

2d s 3 M 

 

2d s 5 M 

2e s 3 M 

 

2e s 5 M 

2f b 5 PK 

 

2f s 5 M 

3a s 3 M 

 

3a s 3 M 

3b s 3 M 

 

3b s 3 M 

3c s 3 M 

 

3c s 3 M 

         S-17       

 

S-18       

NO Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban  CRI KET 

1a b 3 PK 

 

1a b 2 PKKY 

1b b 3 PK 

 

1b b 3 PKKY 

2a b 3 PK 

 

2a b 2 PKKY 
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2b b 3 PK 

 

2b b 4 PKKY 

2c b 3 PK 

 

2c b 2 PKKY 

2d b 2 PKKY 

 

2d s 2 TPK 

2e s 2 TTK 

 

2e b 2 PKKY 

2f b 2 PKKY 

 

2f b 2 PKKY 

3a s 2 TTK 

 

3a b 2 PKKY 

3b s 2 TTK 

 

3b s 2 TPK 

3c s 2 TTK 

 

3c s 2 TPK 

         S-19       

 

S-20       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 2 PKKY 

 

1a b 4 PK 

1b b 4 PK 

 

1b b 4 PK 

2a b 2 PKKY 

 

2a s 3 M 

2b b 2 PKKY 

 

2b b 5 PK 

2c b 1 PKKY 

 

2c b 3 PK 

2d s 1 TPK 

 

2D b 3 PK 

2e b 1 PKKY 

 

2E b 5 PK 

2f b 1 PKKY 

 

2F b 5 PK 

3a b 0 PKKY 

 

3A s 3 M 

3b s 0 TPK 

 

3B s 3 M 

3c s 0 TPK 

 

3C s 3 M 

         S-21       

 

S-22       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban  *CRI KET 

1a b 3 PK 

 

1a b 5 PK 

1b b 3 PK 

 

1b b 4 PK 

2a b 3 M 

 

2a s 5 M 

2b b 3 M 

 

2b b 5 PK 

2c b 3 M 

 

2c b 5 PK 

2d b 3 M 

 

2d b 5 PK 

2e b 3 M 

 

2e s 5 M 

2f b 3 M 

 

2f b 5 PK 

3a b 3 PK 

 

3a s 3 M 

3b b 3 PK 

 

3b s 3 TPK 

3c b 3 PK 

 

3c s 3 TPK 

         S-23       

 

S-24       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 5 PK 

 

1a s 3 M 

1b s 2 TTK 

 

1b b 2 PKKY 
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2a s 2 TTK 

 

2a s 2 TTK 

2b s 2 TTK 

 

2b b 4 PK 

2c s 2 TTK 

 

2c s 2 TTK 

2d s 2 TTK 

 

2d b 2 PKKY 

2e s 2 TTK 

 

2e b 2 PKKY 

2f s 2 TTK 

 

2f b 2 PKKY 

3a s 2 TTK 

 

3a s 3 M 

3b s 2 TTK 

 

3b s 3 M 

3c s 2 TTK 

 

3c s 3 M 

         S-25       

 

S-26       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban  *CRI KET 

1a b 5 PK 

 

1a s 4 M 

1b b 5 PK 

 

1b b 3 PK 

2a s 5 M 

 

2a s 3 M 

2b s 5 M 

 

2b s 3 M 

2c b 5 PK 

 

2c s 3 M 

2d b 5 PK 

 

2d s 3 M 

2e b 5 PK 

 

2e s 3 M 

2f b 5 PK 

 

2f s 3 M 

3a b 5 PK 

 

3a s 3 M 

3b b 5 PK 

 

3b s 3 M 

3c b 5 PK 

 

3c s 3 M 

         S-27       

 

S-28       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a b 4 PK 

 

1a s 5 M 

1b b 4 PK 

 

1b b 5 PK 

2a b 3 PK 

 

2a b 5 PK 

2b b 2 PKKY 

 

2b b 5 PK 

2c b 2 PKKY 

 

2c b 5 PK 

2d b 2 PKKY 

 

2d b 5 PK 

2e b 2 PKKY 

 

2e s 5 M 

2f b 2 PKKY 

 

2f s 5 M 

3a b 3 PK 

 

3a s 5 M 

3b s 3 M 

 

3b s 5 M 

3c b 3 PKKY 

 

3c s 5 M 

         S-29       

 

S-30       

No Jawaban *CRI KET 

 

No Jawaban *CRI KET 

1a s 3 M 

 

1a b 3 PK 
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1b s 2 TTK 

 

1b b 3 PK 

2a b 2 PKKY 

 

2a b 4 PK 

2b b 2 PKKY 

 

2b b 4 PK 

2c b 2 PKKY 

 

2c b 4 PK 

2d b 2 PKKY 

 

2d b 4 PK 

2e b 2 PKKY 

 

2e b 4 PK 

2f b 2 PKKY 

 

2f b 4 PK 

3a b 2 PKKY 

 

3a s 3 M 

3b s 2 TTK 

 

3b s 3 M 

3c b 2 PKKY 

 

3c s 3 M 

         S-31       

 

Keterangn 

  No. Jawaban  *CRI KET 

 

s: salah 

   1a s 2 TTK 

 

b: benar 

   1b s 2 TTK 

 

PK : Paham Konsep 

2a b 4 PK 

 

M: Miskonsepsi  

2b s 2 TTK 

 

TTK : Tidak Tahu Konsep 

2c s 5 M 

  2d s 5 M 

     2e s 5 M 

     2f s 0 TTK 

     3A s 0 TTK 

     3B s 0 TTK 

     3C s 0 TTK 
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LAMPIRAN 25 

PEDOMAN WAWANCARA 

Hari/ Tanggal  :  

Tempat  : 

Pewawancara (P) : 

Subjek wawancara (S): 

Pesera didik dikatakan memahami konsep dengan baik apabila: 

1. Memiliki prakonsepsi  yang benar 

Prakonsepsi atau konsep awal siswa. 

Indikator :  

- Dapat menjelaskan materi prasyarat dengan benar. 

- Dapat menjelaskan keterkaitan materi prasyarat dengan materi yang akan 

dipelajari dengan benar. 

Apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh prakonsepsi. 

2. Pemikiran tidak Asosiatif 

Indikator: 

- Mengenali konsep dalam situasi yang berbeda 

- Mengenali contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

Apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh pemikiran asosiatif. 

3. Pemikiran yang tidak humanistik 

Indikator: 

- Memahami bahwa objek-objek geometri memiliki sifat-sifat yang berbeda 

dengan sifat-sifat makhluk hidup 
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- Memahami bahwa objek-objek geometri memiliki tingkah laku yang 

berbeda dengan tingkah laku makhluk hidup. 

Apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh pemikiran humanistik 

4. Reasoning atau penalaran yang lengkap atau benar 

Indikator : 

- Meteri yang diujikan merupakan materi yang telah siswa peroleh di dalam 

kelas 

- Memiliki literatur sebagai sumber belajar selain catatan 

- Memiliki catatan yang lengkap sesuai dengan apa yang guru sampaikan di 

kelas 

Apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi  yang disebabkan oleh Reasoning atau 

penalaran yang tidak lengkap atau salah. 

5. Intuisi yang benar 

Indikator: 

- mencoba untuk memahami pernyataan dan pertanyaan dengan 

menggunakan berbagai informasi yang tersaji dalam soal atau teks 

masalah tersebut untuk membedakan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. 

- Melakukan penilitian atau pemikiran terlebih dahulu sebelum 

mengungkapkan gagasan atau menjawab soal. 

Apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh inutuisi yang salah. 

6. Tahap perkembangan kognitif siswa  

Indikator: 

- Dapat mengungkapkan karakteristik objek abstrak dengan benar tanpa 

melalui bantuan visual. 
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- Dapat meyebutkan sifat-sifat objek abstrak dengan benar tanpa melalui 

bantuan visual. 

Apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi  yang disebabkan oleh tahap berpkir kognitif 

siswa. 

7. Kamampuan kognitif peserta didik 

Indikator : 

- Nilai ulangan harian dan nilai UAS pada semester sebelumnya mencapai 

KKM. 

- Persentase mengikuti program remidial perbaikan kurang dari 25%. 

Apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh kemampuan kognitif 

peserta didik. 

8. Minat Belajar Peserta didik 

- Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran matematika dengan 

mempelajari materi yang akan disampaiakan oleh guru terlebih dahulu 

dirumah. 

- Mengerjakan TR (Tugas Rumah) yang diberikan oleh guru sebelum hari 

pelajaran matematika 

- Mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. 

- Bertanya kepada teman atau guru atau orang yang dianggap lebih tahu 

apabila ada materi yang kurang bisa dipahami atau soal-soal yang sulit 

bagi peserta didik. 

Apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria tersebut maka peserta didik 

dikatakan memiliki miskonsepsi yang disebabkan oleh kurangnya minat belajar 

peserta didik.
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LAMPIRAN 26 

 

HASIL PERCAKAPAN WAWANCARA 

 

1. Nama Responden  : Rizky Angga Latifa  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG,  

Tanggal: 23 Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

P  :  Selamat pagi Rizky. 

R  : Selamat pagi bu, 

P : Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa informasi terkait 
jawaban ujian yang telah kamu kerjakan pada Tes materi segitiga. Nanti diharapkan dek 
Rizky menjawab dengan jujur sesuai dengan dek Rizky. 

R  : Iya bu, 

P : Sekarang mari kita lihat jawaban dan alasan dek rizki pada soal pilihan ganda 
no.6 

P : coba ingat kembali rumus untuk mencari luas daerah persegi panjang. 

R : Panjang kali lebar bu, 

P : Apa hubungan luas daerah persegi panjang dengan luas daerah segitiga. 

R : Luas daerah segitiga setengah kali luas daerah persegi panjang. 

P : Bagus, Mengapa kamu menjawab pilihan a. 

R : Iya bu, kan pertanyaannya  kedua segitiga diatas memiliki luas daerah yang 
sama sehingga t=b dan r=a. 

P : Apakah harus seperti tu, coba perhatikan kata penghubung “dan” yang berarti 
keduanya harus dipenuhi. Berarti dua daerah segitiga , memiliki  luas yang sama jika 
panjang alasnya sama dan panjang ruas garis tingginya sama? 
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R : iya bu, kan yang dibutuhkan hanya alas dan tinggi sedangkan unsur yang laiinya 
tidak perlu. 

P : berarti bilangannya juga harus sama. 

R : iya to bu. 

P : Misalkan ada daerah segitiga dengan luas daerah 48 satuan luas. Coba dek 
Rizky tentukan panjang alas danruas garis tingginya. 

R : sembarang bu, 

P : iya 

R : a=8, t=12 

P : sekarang berikan contoh yang  luas daerahnya tidak sama dengan 48. 

R : a=8, t=9 

P : Materi tersebut apakah sudah pernah kamu dapatkan di kelas? 

R : Sudah bu, akan tetapi soal yang seperti itu belum pernah. 

P : Oke.  Apakah de Rizky punya buku lain selain catatn untuk belajar.? 

R : Buku paket dipinjami bu, 

P : Selain itu? 

R : Tidak ada. 

P : Sebelum kamu menjawab soal apa yang kamu lakukan. 

R : memperhatikan soalnya dulu bu. 

P : Tanpa menggunakan bantuan gambar atau alat peraga, apakah kamu bisa 
membayangkan dengan jelas daerah segitiga? 

R : Iya bu bisa. 

P : Persiapan apa yang kamu lakukan sebelum mengikuti pembelajaran 
matematika? 

R : kadang membaca materinya dulu kadang tidak bu, 

P : Untuk soal-soal latihan yang ada di buku paket apakah kamu kerjakan? 

R :Ya, dikerjakan kalau itu tugas dari guru tapi kalau tidak ya tidak saya kerjakan. 

P : Sekarang perhatikan soal esay no.2. 

R : Oh iya bu, itu karena saya terburu-buru mau pulang. 
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P : kalau belajar de Rizky suka tempat sepi atau yang ramai? 

R : lebih suka yang sepi, tapi kalau rame juga tidak apa-apa. 

P : Kalau sistem belajar lebih suka kelompokan atau individu? 

R :sendiri, soalnya kalau kelompokan selesainya lama bu. 

P : Oke, terimakasih  atas informasinya dek Rizky ... 

R : Iya sama-sama bu, 

 

2. Nama Responden  : Feodora  

Tempat, tanggal : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13  

SEMARANG  

Tanggal  : 23 Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

P  : Selamat pagi Feo. 

R  : Pagi bu, 

P : pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa informasi terkait 

jawaban ujian yang telah kamu kerjakan pada Tes materi segitiga. nanti diharapkan dek 

Feo menjawab dengan jujur sesuai dengan dek Feo. 

R  : Iya bu, 

P :Mari kita lihat jawaban dan alasanmu soal no 2 pilihan ganda. 

P : Coba ingat kembali pengertian segitiga samasisi. 

R : Segitiga yang panjang sisi-sisinya sama. 

P : sekarang sebutkan contoh segitiga sama sisi dengan meneyebutkan panjang 

sisi-sisinya. 

R : 7cm, 7cm, 7cm 

P :untuk yang bukan segitiga sama sisi? 
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R : 6cm, 7 cm,8 c. 

P : Apakah materi tersebut yang kamu dapatkan dikelas. 

R : sudah bu, 

P : apakah dek Feo punya buku selain buku catatan untuk belajar? 

R : Ada bu,selain buku catatan dan buku paket, saya downloadbuku BSE di 

internet. 

P : Untuk catatan bagiaman, apakah lengkap? 

R : Iya bu, kalau bu guru memerintahkan untuk menulis pasti saya tulis, kalau tidak 

ya inisiatif sendiri untuk ditulis. 

P :Mari kita lihat kembali  jawaban dan alasanmu soal no 2 pilihan ganda. 

R : Oh iya bu, ini saya cepet-cepet bu dan kurang konsen. 

P : Jadi kamu tanpa menganalisis terlebih dahulu sifat-sifat segitiga samasisi. 

R : Iya bu tidak saya analisis dulu. 

P : sekarang kita lihat jawabanmu no. 11. Dek Feo tahu apa perbedaan garis, sinar 

garis, dan ruas garis. 

R : Nah itu bu saya bingung itu bu, 

P :kalau garis itu tanda panahnya bagaimana? 

R : emmmm.... 

P : yang panjangnya terbatas yang mana? 

R : kalau garis ada tanda panahnya kiri dan kanan, sinar garis terbatas panjangnya, 

sedangkan ruas garis tidak. 

P : Ruas garis tinggi segitiga  berbentuk apa?sinar garis, ruas garis, atau garis? 

R : Rusa garis. 

P : Mengapa kamu menjawab D. 

R : Iya bu spontan aja.. 

P : Apa kamu tidak memikirkan dulu? 

R : ya saya pikirkan dulu, tapi saya spontan memilih yang D. 
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P : bagaimana nilai nilai ulanganmua sebelumnya , apakah memenuhi KKM? 

R : iya bu, malah lebih dari KKM. 

P : Apakah kamu ernah remidial untuk perbaikan? 

R : Tidak pernah. 

P : persiapan apa yang kamu lakukan sebelum hari H pelajaran matematika? 

R : Belajar dulu bu, mengerjakan PR. 

P : Kalau materi selanjutnya yang akan guru sampaikan apakah kamua 

membacanya? 

R : Kalau saya sudah paham ya tidak saya baca bu, langsung mengerjakan soal-

sioal. 

P : Selain soal-soal latihan yang ditugaskan oleh guru untuk dikerjakan, apakah 

kamu mengerjakan soal-soal lainnya? 

R : iya, bu terutama kalau pas mau ulangan. 

P : Jika ada materi yang kamu kurang bisa atau soal-soal yang tidak bisa kamu 

kerjakan bagaimana? 

R : tanya ke gurunya langsung. 

P : Jika tidak di sekolah? 

R : Tanya ke ibu atau bude, soalnya ibu sama budeku pinter. 

P : kamu lebih suka belajardalam kondisi yang sepi atau ramai? 

R : Sepi, saya kurang konsentrasi kalau ramai. Kalau temen-temen berisik saya 

sering bilang “ pada diam dulu sih”. 

P : Sekarang mari kita lihat jawaban dek Feo no 3. 

P : Sudah tahu perintah soalnya apa? 

P : Coba ingat kembali pengertian ruas garis tinggi segitiga. 

R : Pokoknya yang membatasi menjadi 90 derajad. 

P : Ruas garis tinggi segitiga ada berapa? 

R : Ada tiga Bu. Punya saya kurang satu bu, bingung gak tahu yang mana. 
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P : Alas segitiga merupakan bagian apanya segitiga? 

R : Dasar segitiga bu? 

P : Berarti harus berada dibawah. 

R : tidak juga bu, 

P : pada jawabanmua mana yang merupakan alas segitiga? 

R : a1 dan a2. 

P : Yang bukan alas segitiga? 

R : AC. 

P : Oke, terimakasih  atas informasinya dek Feo ... 

R: Iya sama-sama bu, 

 

3. Nama Responden  : Nur Itsni  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG 

Tanggal  : 23 Mei 2015 

P : Pewawancara 

R : Responden  

 

HASIL WAWANCARA 

P : Selamat pagi Itsni. 

R : Selamat pagi bu, 

P: pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa informasi terkait jawaban 

ujian yang telah kamu kerjakan pada Tes materi segitiga. nanti diharapkan dek Itsni 

menjawab dengan jujur sesuai dengan dek Itsni. 

R : Iya bu, 

P: Sekarang mari kita lihat jawaban dan alasan dek Itsni  pada soal pilihan ganda no.2 
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R: iya bu. 

P: dari soal apa yang ditanyakan? 

R: Pertanyaan yang benar mengenai segitiga samasisi. 

P: coba ingat kembali, apa pengertian dari segitiga samasisi? 

R: segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. 

P: sekarang coba lihat alasanmu. 

R: iya bu karena segitiga samasisi tidak dapat disebut juga segitiga samakaki tetapi 

segitiga sama kaki dapat disebut juga segitiga samasisi. Jadi segitiga sama kaki bagian 

dari segitiga samasisi dan segitiga samasisi bukan bagian dari segitiga samakaki. 

P: sekarang berikan contoh dari segitiga samasisi, dengan menyebutkan panjang masing-

masing sisinya. 

R: 6 cm, 6 cm, 6 cm. 

P: untuk yang bukan segitiga sama sisi? 

R: 6 cm, 7 cm, 8 cm.  

P: Apakah materi mengenai segitiga sama sisi dan sifat-sifatnya sudah kamu terima 

dikelas? 

R: iya sudah bu, 

P: tanpa menggunakan gambar, penayangan video, atau alat peraga, apakah kamu 

sudah bisa membayangkan objek segitiga. 

R: bisa, menurut saya jika materi tersebut bisa disampaiakan  tanpa menggunakan video 

maupun alat peraga, kenapa tidak. Justru alat peraga akan memperlama dan membuat 

ribet. 

P: untuk soal nomor tujuh mari kita lihat hasil pekerjaan kamu, 

R: iya bu,  

P: disitu kamu menuliskan alasan bahwa keliling segitiga= panjang sisi dikali 3.  

R: Iya bu benar kan pada segitiga untuk mencari keliling memang seperti itu. 

P: Sekarang coba kamu  berikan contoh 3 bilangan yang menyatakan panjang sisi-sisi 

segitiga, 
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R: 5, 6, 7 

P: Sekarang coba kamu cari kelilingnya. 

R: 5+6+7, hehehe aku fokusnya pada segitiga samasisi bu jadi rumusnya panjang sisi 

dikali 3, tidak kepikiran kalau itu bukan segitiga samasisi bu. 

P: Apakah kamu sudah membaca soal dan option jawaban dengan cermat 

R: Sudah bu. 

P: Oke sekarang lanjut ke nomor 11, kamu tahu perbedaan garis, sinar garis, dan ruas 

garis. 

R: ... 

P: Yang mempunyai panjang terbatas yang mana? 

R: Aku bleng bu, sudah lupa.  

P: Ruas garis tinggi segitiga berbentuk ruas garis, sinar garis, atau ruas garis. 

R: Garis, ehhh ruas garis bu. Itu saya ngerjain terakhir bu, karena soal yang menurut saya 

susah saya kerjakan terakhir. 

P: Sekarang lanjut ke nomor 2 uraian. kita ingat kemnbali bahwa macam-macam segitiga 

bisa kita kelompokan berdasarkan tiga cara, : yaitu: 1. Berdasarkan panjang sisi-sisinya, 

2. Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya, 3. Berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. Nah sekarang kamu sebutkan macam-macam segitiga berdasarkan panjang 

sisi-sisinya! 

R: Segitiga samasisi, Segitiga samakaki, Segitiga sembarang 

P: berdasarkan ukuran sudut-sudutnya! 

R: Segitiga siku-siku,  Segitiga lancip, Segitiga tumpul. 

P: nah tadi kamu sudah dapat menjelaskan bahwa macam-macam segitiga berdasarkan 

panjang sisi-sisinya adalah segitiga samasisi, Segitiga samakaki, Segitiga sembarang. 

Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya adalah Segitiga siku-siku,  Segitiga lancip, Segitiga 

tumpul. Sekarang coba macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya! 

R:.... 

P: sebutkan salah satu contohnya saja, 

R:... 
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P: berarti yang berdasarkan berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya belum 

dipahami secara baik ya. 

R:iya bu. 

P: sekarang lanjut ke nomor 3, apakah yang dimaksud dengan  

P: bagaimana dengan buku catatanmu, apakah yang kamu catat  lengkap sesuai apa 

yang guru ajarkan. 

R: lengkap bu, saya selalu mencatat apa yang diperintahkan untuk dicatat oleh guru. 

P: selain buku catatan , apakah kamu punya buku referensi lain? 

R: iya bu, saya senang meminjam buku di perpustakaan. 

P: nilai-nilai ulangan harian dan UTS dan UAS pada semester sebelumnya, apakah sudah 

memenuhi KKM? 

P: Pernahkah kamu mengikuti remidial perbaikan? 

R: pernah bu, 

P: berapa kali? 

R: tiga kali. 

P: Bagaimana persiapan yang kamu lakukan sebelum mengikuti pelajaran matematika 

waktu dirumah? 

R: jarang belajar dulu kalau tidak ada PR bu, kalau ada berarti mengerjakan PR. 

P: untuk latihan-latihan soal selain yang guru tugaskan untuk mengerjakan, apakah 

kamu kerjakan? 

R: iya bu saya kerjakan. 

P: terimakasih dek  Itsni atas informasinya. 

R: sama-sama. 

 

4. Nama Responden  : Septian Agung  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG  

Tanggal : 26  Mei 2015 
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R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

P: Selamat siang septian. 

R: siang. 

P: pada kesempatan kali ini ibu akan mewawancarai dek septian terkait dengan hasil tes 

materi segitiga. 

R: iya bu, 

P: sekarang coba lihat soal no 3, pada soal no.3 disitu apa yangditanyakan? 

R: Pernyataan yang benar bu, 

P: sekarang coba ingat kembali pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga 

tumpul? 

R: Segitiga lancip segitiga yang besar sudutnya salah satu kurang dari 90. Segitiga siku-

siku segitiga yang besar sudutnya salah satu sama dengan 90. Segitiga tumpul segitiga 

yang salah satu sudutnya lebih dari 90. 

P : ketika dek septian akan mengerjakan soal no 3, apa yang dek septian lakukan. 

R : membaca soalnya bu, 

P : apakah dek septian membaca semua option a-d? 

R : iya. 

P : Tadi kan dek septian sidah bisa menjelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga 

siku-siku, dan segitiga tumpul, pegertian itu kamu gunakan untuk apa kaitaannya 

dengan soal no 3. 

R: menjawab dengan memikirkan pengertiannya bu, 

P: ada segitiga dengan ukuran 60, 20, 100, berdasarkan ukuran sudutnya itu termasuk 

segitiga apa? 

R: tumpul, 

P: ada segitiga dengan ukuran 70, 10, 100, berdasarkan ukuran sudutnya itu termasuk 

segitiga apa? 

R: lancip, 
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P: sekarang coba berikan contoh segitiga tumpul dengan menyebutkan ketiga ukuran 

sudutnya? 

R: 60, 20, 100. 

P: kalau siku-siku? 

R: 90, 10, 20. 

P: apakah materi tersebut sudah pernah  kamu terima di kelas? 

R: sudah. 

P: ada segitiga ABC. sisi manakah yang terletak di depan ∠𝐴? 

R: BC 

P: ada segitiga ABC. sisi manakah yang terletak di depan ∠𝐵? 

R: AC 

P: dalam pembelajaran pada materi segitiga ketika guru tidak menggunakan media video 

atau tanpa menggunakan alat peraga apakah kamu dapat memahaminya? Misalkan 

dalam menentukan sifat-sifat segitiga lancip. 

R: bisa bu, 

P: sekarang kita lanjutkan ke no 6. Apa  rumus untuk mencari luas daerah persegi 

panjang? 

R: panjang kali lebar. 

P: luas daerah segitiga berapa kalinya luas daerah persegi panjang? 

R: setengah. 

P: ada daerah segitiga dengan luas 48 satuan luas. Coba  dek septian tentukan panjang 

alas dan tingginya. 

R: a= 8 dan t=6. 

P: selain itu apakah ada  lagi? 

R: a=12 dan t=4 

P: Sebelum dek septian memilih option a, apakah dek septian juga membaca option 

yang lain? 

R: langsung pilih a bu, 
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P: Sekarang kita lanjut ke no 7. Kamu tahu perbedaan antara sisi dan panjang sisi? 

R: Kalau sisi untuk buat bangunnya sedangkan panjang sisi untuk menghitung keliling 

dan luasnya. 

P: Nah disebelah kanan soal  ada keterangan-keterangan. Apakah keterangan-

keterangan tersebut kamu baca sebelumnya? 

R: Hehee tidak dibaca bu, 

P: Ketika kamu menjawab option yang a. Apakah  kamu memirkan option yang lain? 

R: Tidak bu, 

P: Untuk materi keliling segitiga apakah sudah diajarkan oleh guru dikelas? 

R: Sudah. 

P:Sekarang kita lanjut ke no.11. 

P:kamu tahu perbedaan ruas garis, sinar garis, dan garis? 

R: .... 

P: Berbentuk apakah tinggi pada segitiga? 

R Ruas garis bu 

P: Sekarang lanjut ke no 3 uraian. Pada segitiga ada berapa alas. 

R: Ada tiga. 

P: Pada segitiga ada berapa sisi yang dapat diajadikan alas 3 bu. 

R: Nah kenapa kamu hanya menggambarkan 1 ruas garis tinggi? 

P: karena itu yang saya tahu bu. 

R: sekarang coba jelaskan ruas garis tinggi segitiga itu yang bagaimana? 

P: ya, yang gitu-gitu bu. 

R: lho kok gitu-gitu. Jelaskan dengan bahasamu sendiri 

P: yang tegak lurus bu. 

P: Apakah materi mengenai ruas garis tinggi pada segitiga sudah kamu terima? 

R: Sudah bu. 
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P: lanjut ke nomr 1a uraian,coba jelaskan pengertian segitiga. 

R: gabungan 3 ruas segitiga. 

P: Pada segitiga ada berapa sisi? Dan sisi segitiga berbentuk ruas garis, sinar garis, atau 

garis? 

R: ada 3 sisi, tidak tahu bu. 

P: Untuk nilai-nilai matematika pada materi sebelum-sebelumnya,  apakah sudah 

mencapai KKM. 

R: Ada yang sudah ada yang belum? 

P: Dari berapa kali ulangan. 

R: Lupa bu? 

P: Kira-kira berapa persen ? 

R: 50%. 

P: Pernah mengikuti remidial perbaikan? 

R: Pernah. 

P: berapa kali? 

R: Lima kali. 

P: Jika ada PR apakah kamu kerjakan? 

R: Dikerjakan yang bisa bu. 

P: sebelum mengikuti pembelajaran matematika sebelumnya dirumah apa yang kamu 

lakukan?belajar dulu tidak? 

R: tidak belajar dulu bu. 

P: dek septian pernah merasa ada materi yang kurang bisa dipahami? 

R: ada bu, 

P: apa yang kamu lakukan? 

R: tanya ke teman bu, kalau ngga ke guru. 

P: kamu lebih suka belajar kelompok apa individu? 

R: kelompok bu, 

P: untuk suasana beajar lebih suka yang ramai atau sepi? 
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R: sepi bu, 

P: kalau ada suara berisik merasa terganggu tidak? 

R: terganggu bu, 

P: Oke terimasih dek septian atas informasinya. 

R: sama-sama bu. 

 

5. Nama Responden  : Yessica.  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG 

Tanggal  :  26  Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

R:  Selamat siang dek Yessica. 
P : Siang bu, 
R : Pada kesempatan kali ini ibu akan mewawancarai dek Yessica terkait dengan 

hasil tes materi segitiga. 
R : iya bu, 
P : Sekarang coba lihat soal no 5, pada soal no.5. Disitu  yang ditanyakan? 
R : yang bukan merupakan ruas garis tinggi      . 
P : coba ingat kembali apa yangdimaksud ruas garis tinggi segitiga? 
R : ruas garis tinggi segitiga adalah ruas garis tinggi yang ditentukan oleh suatu 

titik sudut ke titik F pada sisi dihadapannya yang mungkin diperbeasar dan tegak 
lurus sisi dihadapannya. 

P : Berarti  pada       mana saja yang merupakan ruas garis tinggi     ? 
R : ZP, PQ, dan ZX 
P : kalau alas itu merupakan apanya dari segitiga? 
R : sisi-sisi pada segitiga bu, 
P : apakah materi tentang ruas garis tinggi segitiga sudah kamu  terima di kelas? 
R : sudah bu,  
P : pernahkah kamu merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan 
oleh guru? 
R : pernah bu, 
P : apa yang kamu lakukan? 
R : tanya temen bu, 
P : Jika dirumah misal dalam mengerjakan soal-soal latihan? 
R : tanya ke orang tua bu, 
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P : misal ada segitiga XYZ,  sisi didepan ∠  adalah? 
R : sisi   bu, 
P :Ketika guru menjelaskan mengenai sifat-sifat segitiga ataupun pengertian 
segitiga apakah kamu bisa memahaminya dengan baik ataukah diperlukan alat peraga? 
R : Perlu alat peraga bu, 
P : lanjut ke no 2 uraian,  selain berdasarkan panjang sisi-sinya,  berdasarkan 
ukuran sudutnya jenis-jenis segitiga juga bisa diklasifikasikan berdasarkan panjang sisi 
dan ukuran sudutnya. Coba sebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan 
ukuran sudutnya. 
R : emm,,, 
P : berarti masih bingung ya? 
R : iya bu. 
P : coba berikan satu contoh segitiga lancip dengan cara menyebutkan ketiga 
ukuran sudutnya. 
R : 60, 70, 50. 
P : nah sekarang perhatikan  𝐴𝐵𝐷, m∠𝐴 berapa? 
R : 68. 
P : m∠𝐵? 
R: 44. 
P: m∠𝐶? 
R: 68. 
P: untuk nilai-nilai matematika pada ulangan maupun UAS sebelumnya apakah sudah 
mencapai KKM? 
R: sudah? 
P: pernahkah kamu mengikuti remidial perbaikan? 
R: pernah. 
P: berapa kali? 
R: satu kali remidi bu, 
P: kamu lebih suka belajar di tempat yang sepi apa yang ramai? 
R: sepi tapiada hiburan 
P: lebih suka belajar individu apa kelompok? 
R: kelompok. 
P: baik terimakasih dek Yessica atas informasinya, terimakasih juga telah meluangkan 
waktunya untuk bersedia ibu wawancarai. 
R: sama-sama bu, 
 

6. Nama Responden  : Kuwinta Gadhis  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG  

Tanggal  : 26  Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  
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HASIL WAWANCARA 

P: selamat siang Gadhis. 

R: siang bu. 

P: Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa informasi berkaitan 

dengan jawaban yang dek Gadhis isi pada tes segitiga. Nah diharapkan dek Gadhis dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. 

R: Iya bu, 

P: kita mulai dari no. 3.  Jelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku dan 

segitiga tumpul! 

R: segitiga lancip salah satu sudutnya kurang dari 90. Segitiga siku-siku salah satu 

sudutnya sama dengan 90. Segitiga tumpul salah satu sudutnya lebih dari 90. 

P: kamu memilih option yang D. Perhatikan kata minimal. Jika minimal satu apakah dua 

boleh? 

R: boleh bu, 

P: ada segitiga dengan ukuran 40, 50,90. Berdasarkan ukuran sudutnya termasuk apakah 

segitiga tersebut? 

R: segitiga siku-siku. 

P: bagaimana dengan buku catatanmu, apakah sudah lengkap? 

R: kurang lengkap bu, 

P: ketika guru memberikan PR, apakah dek Gadhis selalu mengerjakan? 

R: kadang mengerjakan kadang tidak bu, 

P: ketika guru menjelaskan  ada beberapa materi yang  kurang bisa dek gadhis pahami. 

Apa yang dek gadhis lakukan? 

R: tanya teman. 

P: jika temannmu sama-sama tidak bisa? 

R: diem, 

P: apakah materi tentang sifat-sifat segitiga sudah kamu terima di kelas? 

R: sudah bu, 

P: Selain option yang kamu pilih, apakah kamu membaca dan memikirkan option 

lainnya? 

R: membaca sekilas saja bu,  
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P:  lanjut ke no 5.  Dalam kolom alasan kamu menuliskan bahwa 𝑃𝑄̅̅ ̅̅   tidak beraturan. 

Bagimana yang dimaksud dengan tidak beraturan? 

R: itu kan garis nya miring bu. 

P: sekarang coba jelaskan apa yangdimaksud ruas garis tinggi? 

R: emm. 

P:  dengan bahasamu sendiri. 

R: ruas garis dari sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya. 

P: Apakah materi tersebut sudah disampaikan oleh guru  di kelas? 

R: sudah. 

P: kila lanjut ke no 7. Kita lihat alasanmu . 

R: owh itu karena sayaterburu-buru bu,  

P: ok sekarang lanjut ke no 10. Apa rumus luas daerah persegi panjang? 

R: panjang kali lebar. 

P: Luas daerah segitiga berapa kali luas daerah persegi panjang? 

R: setengah. 

P: pada segitiga  ABC mana saja yang merupakan alas? 

R: AB, AC, BC. 

P: nah disitu  kamu memakai alas yang mana? 

R: AB+AD. 

P: apakah  AB+AD alas pada segitiga ABC. 

R: itu saya kurang fokus bu, 

P: bagaimana dengan nilai-nilai ulangan maupun nilai tes semester  satu apakah sudah 

memenuhi KKM? 

R: ada yang belum bu. 

P: berapa kali? 

R: Lupa bu. 

P: pernahkah kamu megikuti remidial  perbaikan? 

R: pernah bu, 
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P: berapa kali? 

R: tiga kali 

P: misalkan  ada segitiga  ABC. Sisi manakah yang terletak didepan ∠𝐶? 

R: AB 

P: sisi manakah yang terletak didepan ∠𝐴. 

R: 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ..  eh 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  bu,  

P: Sekarang kita lihat nomor 2 uraian. Kita ingat kemnbali bahwa macam-macam segitiga 

bisa kita kelompokan berdasarkan tiga cara, : yaitu: 1. Berdasarkan panjang sisi-sisinya, 

2. Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya,  

R: coba yang ketiga berdasarkan apa? 

P: Jadi yang ketiga adalah berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya.  

P: Pada segitiga ada berapa ruas garis tinggi? 

R: tiga. 

R: alas? 

P: tiga. 

R: nah itu kan yang kamu gambarkan baru dua. Yang satu bagaimana? 

R: tidak tahu bu. 

P: ya, cukup untuk wawancaranya. Terimakasih atas  informasi dan waktu yang telah dek 

Gadhis luangkan.. 

R: sama-sama bu, 

7. Nama Responden  : Riris Indah R.  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG 

Tanggal  :  26  Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  
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HASIL WAWANCARA 

P: Selamat siang riris. 

R: selamat siang bu. 

P: kita mulai dari no 3 ya. Coba jelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, 

segitiga tumpul. 

R: segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya   90. Segitiga siku-siku adalah 

segitiga yang ketiga ukuran sudutnya sama dengan 90. Segitiga tumpul adalah segitiga 

yang ketiga ukuran sudutnya lebih dari 90. 

P: ketika kamu memilih jawaban, apakah kamu menggunakan pengertian-pengertian 

tadi ntuk menentukan pernyataan yang benar? 

R: ada yang pake ada yang tidak bu, 

P: apakah materi teresbut sudah diajarkan oleh guru dikelas? 

R: sudah bu, 

P: bagaimana dengan buku catatanmu, apakah lengkap? 

R: sedikit lengkap bu. 

P: selain buku catatan apakah kamu punya buku lain untuk belajar? 

R: punya bu, ada buku paketdan fotocopyan yang dari bu Rahayu. 

P: OK. Sekarang kita lanjut ke no.5.Pada segitiga, ada berapa alas? 

R: tiga. 

P: ada berapa ruas garis tinggi? 

R: tiga. 

P: Coba sekarang perthatikan     . Yang merupakan alas segitga     , yang mana 

saja? 

R:   ̅̅̅̅ ,  𝑃̅̅̅̅ ,  𝑄̅̅ ̅̅ ̅. 

P: yang ruas garis tinggi yang mana? 

R:x bu,  

P: untuk nilai-nilai ulanganmu, ada ulangan harian, UTS, maupun UAS semester satu 

apakah sudah mencapai KKM? 

R: Tuntas bu, 

P: pernahkah kamu mengikuti remidial perbaikan?jika pernah berapa kali? 

R: pernah bu, empat kali. 
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P: Jika guru memberikan PR apakah kamu selalu mengerjakan ? 

R: dikerjakan bu, kadang di rumah kadang di sekolah. 

P: ketiga guru menjelaskan mengena jenis-jenis segitiga dan sifat-sifat segitiga, apakah 

kamu dapatmemahaminya dengan baik  tanpa menggunakan media video maupun alat 

peraga? 

R: yo, kadang bisa kadang bingung bu, 

P: kamu tahu perbedaan sisi dan panjang sisi? 

R: kalo panjang sisi itu salah satunya bu, kalau sisi itu ketiga-tiganya. 

P: kita lanjut ke no 10.  Bagaimanakah rumus untuk mencari luas persegi panjang? 

R: 2 (panjang + lebar) bu, 

P: luas daerah segitiga berapa kali luas daerah segitiga? 

R: tidak tahu bu, 

P: apa dasar kamu memilih option B.pada alasan kamu menuliskan “setahu saya seperti 

itu”. 

R: nebak bu. 

P: lanjut ke no.11. Apa perbedaan garis, sinar garis, dan ruasgaris? 

R:...... 

P: yang panjangnya terbatas? 

R: ruas garis. 

P: ruasgaris tinggi segitiga itu berbentuk garis, ruas garis, apa sinar garis? 

R: ruas garis. 

P: sebelum kamu memilih option A. Apakah kamu sudah membaca dan memikirkan 

option lainnya? 

R: sudah bu, tapi saya terburu-buru. 

P: Ruas garis tinggi segitiga ada berapa? 

R: 3. 

P: kenapa kamu  
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P: lanjut ke no.3 uraian.pada gambar segitiga tumpul yang kamu buat. Manakah yang 

merupakan alas? 

R: 𝐵 ̅̅ ̅̅ , 𝐵 ̅̅ ̅̅ , 𝐴 ̅̅ ̅̅ . 

P: apakah materi  tersebut sudah kamu terima di kelas? 

R: sudah bu. 

P: ketika guru menjelaskan di kelas tanpa menggunakan alat peraga kamu bisa 

memahami tidak? 

R: kadang paham, kadang susuah memahami 

R: kamu lebih suka belajar individu apa kelompok? 

P: kelompok. 

R: kamu lebih suka belajar dalam kondisi yang ramai apa sepi? 

P: sepi bu, 

R: Kalau ramai terganggu gak? 

P: terganggu. 

P: oke. Terimakasih atas informasinya dek  Riris.  

P: sama-sama bu. 

8. Nama Responden  : Evellya Zahra A.  

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG 

Tanggal  : 26  Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

P: Selamat siang Vella. 

R: selamat siang bu. 

P: kita mulai dari no 3 ya. Coba jelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, 

segitiga tumpul 
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P: pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa informasi terkait jawaban 

ujian yang telah kamu kerjakan pada Tes materi segitiga. nanti diharapkan dek vella 

menjawab dengan jujur sesuai dengan dek vellya. 

R : Iya bu, 

P: kita mulai dari no 3. Jelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga 

tumpul. 

R:  segitiga lancip adalah segitiga yang tiga sudutnya membentuk ukuran kurang dari 

   . Segitiga yang salah satu sudutnya membentuk ukuran sama dengan    . Segitiga 

tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk ukuran sudut lebih dari 

    .  

P: kalau segitiga tumpul harus salah satu ukuran sudutnya lebih dari 90,  apa boleh 

ketiganya? 

R: Boleh ketiganya, 

P: Sebelum kamu memilih option yang  A. apakah kamu membaca option yang lainnya. 

R: tidak bu, langsung pilih yang A. 

P: misalkan ada segitiga ABC. Sisi manakah yang terletak didepan sudut B ? 

R: Sisi a bu, 

P: Ketika guru menjelaskan mengenai segitiga, jenis-jenis segitiga, dan yang laiinya tanpa 

menggunakan media ataupun alat peraga kamu merasa kesusahan tidak dalam 

memahami? 

R: Iya kesusahan bu, 

P: Nilai-nilaimu sebelumnya bagaimana apakah sudah mencapai KKM? 

R: Kadang iya kadang tidak bu, 

P: Pernahkah kamu ikut remidial perbaikan? 

R: Pernah bu. 

P: Berapa kali? 

R: 4 kali. 

P: Jika ada PR apakah selalu kamu kerjakan? 

R: Sebagian dikerjakan bu, 
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P: Pernahkah kamu dikelas merasa kurang bisa memahami yang dijelaskan oleh guru? 

Apa yang kamu lakukan? 

R: Tanya teman.. 

P: Kalau temennya juga tidak tahu? 

R: Tanya temen lagi. 

P: Ketika di rumah jika ada PR atau latihan-latihan soal yang kamu tidak bisa 

mengerjakan bagaimana? 

R: Tanya kakak. 

P: Menurutmu apakah catatanmu lengkap? 

R: Lumayan bu, tapi ada berapa yang tidak tercatat jika tertinggal. 

P: Selain buku catatan, Apakah kamu mempunyai buku lain untuk belajar? 

R: Punya bu, ada buku paket dan fotocopyan. 

P: Lanjut ke soal no.6. Apakah pada dua daerah segitiga agar keduanya memiliki luas 

daerah yang sama harus alas dan tingginya sama? 

R: salah satu boleh  bu, 

P: Luas daerah segitiga adalah 24 satuan luas. Coba tentukan panjang alas dan tingginya! 

R:  a= 8 dan t=3 

P: apakah ada lagi ? 

R: a=6 dan t=4. 

P: sekarang yang luas daerahnya tidak sama dengan 24 satuan luas. 

R: a= 9 dan t=3. 

P: Apa rumus untuk mencari luas daerah persegi panjang? 

R:panjang kali lebar. 

P:luas daerah segitiga berapa kali luas daerah persegi panjang? 

R: setengah. 

P: pada no.10 dalam mencari luas daerah segitiga ABC, manakah sisi alas yang kamu 

gunakan dan manakah ruas garis tinggi yang kamu gunakan? 

R: alas= AB dan tinggi=AC 
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P: kamu tahu perbedaan garis, sinar garis, dan ruas garis? 

R: ... 

P: yang mempunyai panjang terbatas yang mana? 

R: garis yang terbatas bu. 

P: Apakah materi tersebut sudah kamu terima? 

R: sudah bu. 

P: Baik, terimakasih dek  Vella atas informasinya. 

R: sama-sama bu. 

9. Nama Responden  : Devita Norma 

Tempat  : Teras Perpustakaan SMP N 13 SEMARANG SMP N 13 

SEMARANG 

Tanggal  : 27  Mei 2015 

R : Pewawancara 

P : Responden  

HASIL WAWANCARA 

R: Selamat siang dek De Devita. 

P: Siang bu, 

R: Pada kesempatan kali ini ibu akan mewawancarai dek Devita terkait dengan hasil tes 

materi segitiga. 

R: iya bu, 

P: Sekarang kita mulai dari no.3. Jelaskan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, 

dan segitiga tumpul. 

R: Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90. Segitiga siku-siku 

adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk  90. Sedangkan segitiga tumpul 

adalah segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut lebih dari 90. 

P: Nah tadi kan kamu sudah menjelaskan bahwa segitiga siku-siku adalah segitiga yang 

salah satu sudutnya membentuk  ukuran sudut 90. Di situ kan kamu memilih option D. 

Disitu ada kata minimal, jika ada kalimat  minimal satu  apakah dua boleh? 

R: Boleh bu, 
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P: terus kenapa kamu memilih yang D. 

R: Gak konsen bu, 

P: Bagaimana dengan nilai-nilai ulangan maupun  nilai UTS dan UAS dek devi apakah 

sudah mencapai KKM? 

R: kadang sudah kadang tidak. 

P: apakah kamu pernah mengikuti remidial perbaikan?jika pernah berapa kali? 

R: pernah bu tiga kali. 

P: misal ada segitiga ABC. sisi manakah yang terletak didepan sudut A? 

R: AB. 

P: dek Devita lebih suka belajar individu apa kelompok? 

R: kelompok. 

P: Dek devita kalau belajar lebih suka suasana yang sepi apa yang ramai? 

R: Sepi, soalnya kalau ramai terkadang terganggu. 

P: Jika dek devita kurang bisa memahami apa guru jelaskan, apa  yang devi lakukan? 

R: tanya temen bu, 

P: kenapa tidak bertanya ke guru? 

R: Malu bu kalau tanya ke guru. 

P: untuk catatan apakah catatan matematika dek devita sudah lengkap? 

R: lengkap 

P: selain buku catatan apakah ada buku lain buat belajar? 

R: ada, ada buku paket, rumus pintar, dan fotocopyan. 

P: sekarang lanjut ke no.5. Ada berapa alas pada segitiga?ada berapa ruas garis tinggi 

padasegitiga? 

R: alas ada dua dan ruas garis tinggi ada dua. 

P:Pada soal no 5, apa yang ditanyakan? 

R: yang bukan merupakan ruas garis tinggi segitiga XYZ. 

P: pada segitiga XYZ yang merupakan alas yang mana? 

R: XY, YZ XQ, PZ, QP, WQ. 

P: yang merupakan ruas garis tinggi segitiga XYZ yang mana? 

R: ZX, ZP 
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R: coba, sebelumnya apa yang dimaksud  ruas garis tinggi segitiga? 

P: yang membentuk sudut 90.  

P: apakah materi tentang ruas garis tinggi sudah  kamu terima di kelas? 

R: Sudah. 

P: kita lanjut ke no.6.  dua daerah segitiga memiliki luas daerah yang sama apakah 

panjang alas dan tinggi segitiga harus sama? 

R: tingginya dan alasnya ga sama gapapa asalkan... lupa bu.. 

P: misal ada daerah segitiga dengan luas 24 satuan luas. Coba tentukan ukuran panjang 

alas dan tinggi segitiga! 

R: a=4, t=6 

P: selain itu apakah ada lagi? 

R: t=3, t=8. 

P: lanjut ke no 1 (a). Jelaskan pengertian segitiga. 

R: Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang dirangkai menjadi satu titik. 

P: dari penejlasanan kamu ada kalimat  dirangkai menjadi menjadi satu garis lurus. Coba 

jelaskan  

R:... 

P: apakah satu garis lurus dapat membentuk segitiga? 

R: tidak bu. 
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LAMPIRAN 27 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 REMIDIAL I 

  Nama Sekolah : SMP N 13 SEMARANG 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

   Alokasi Waktu : 2 x  45 menit  

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

C. Indikator Pembelajaran 

Kelompok A: 

1. Menemukan pengertian segitiga  

2. Menemukan pengertian segitiga lancip. 

3.  Menemukan pengertian segitiga siku-siku. 

4.  Menemukan pengertian segitiga tumpul. 

5.  Menentukan sisi alas pada segitiga. 

6.  Menentukan ruas garis yang merupakan ruas garis tinggi segitiga. 

7.  Menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga. 

8.  Menentukan pasangan alas dan ruas garis tinggi segitiga. 

9.  Menentukan syarat dua daerah segitiga agar memiliki luas daerah yang sama. 

10.  Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Kelompok B: 

1. Menemukan pengertian segitiga 

2. Menemukan pengertian segitiga lancip. 

3. Menemukan pengertian segitiga siku-siku. 

4. Menemukan pengertian segitiga tumpul. 
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5. Menentukan rumus keliling segitiga 

6. Menentukan syarat dua daerah segitiga agar memiliki luas daerah yang sama. 

7. Menjelaskan pengertian ruas garis tinggi segitiga. 

8. Menentukan ruas garis yang merupakan ruas garis tinggi segitiga. 

9. Menentukan pasangan alas dan ruas garis tinggi segitiga 

10. Menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga 

11. Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Kelompok C: 

1.  Menemukan pengertian segitiga sembarang. 

2.  Menemukan pengertian segitiga segitiga samakaki.  

3.  Menemukan pengertian segitiga segitiga samasisi. 

4.  Menemukan pengertian ruas garis tinggi segitiga. 

5.  Menentukan ruas garis yang merupakan ruas garis tinggi segitiga 

6. Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Individu S-25: 

1. Memahami konsep segitiga lancip 

2. Memahami konsep luas daerah segitiga 

Individu S-21 

1. Menemukan pengertian segitiga sembarang. 

2. Menemukan pengertian segitiga segitiga samakaki. 

3. Menemukan pengertian segitiga segitiga samasisi. 

4. Menentukan rumus keliling segitiga. 

5. Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

6. Menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga 

7. Menentukan pasangan alas dan ruas garis tinggi segitiga 

R. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran remidial dengan model Guided Discovery Learning 

berbantuan alat peraga dan LKS diharapkan siswa mampu.  
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Kelompok A: 

1. Menjelaskan pengertian segitiga  

2. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

3. Memahami ruas garis tinggi segitiga 

4. Menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga. 

5. Memahami konsep luas daerah segitiga. 

6. Memahami  macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Kelompok B: 

1. Menemukan pengertian segitiga 

2. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

3. Memahami keliling segitiga 

4. Memahami konsep luas daerah segitiga  

5. Memahami ruas garis tinggi segitiga 

6. Menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga 

7. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Kelompok C: 

1. Menemukan pengertian segitiga sembarang. 

2. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. 

3. Memahami ruas garis tinggi segitiga 

4. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

Individu S-25: 

1. Memahami segitiga lancip 

2. Memahami konsep luas daerah segitiga 

Individu S-21 

1. Memahami macam-macam  segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya 

2. Memahami rumus keliling segitiga. 
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3. Memahami macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

4. Memahami ruas garis tinggi segitiga 

5. Menggambarkan ruas garis tinggi segitiga 

S. Materi Ajar  

Segitiga 

T. Model Pembelajaran dan Cara Pengajaran Khusus 

Kelompok A: 

Strategi : Heuristik 

Metode : Diskusi kelompok, diskriminan dengan keanekaragaman 

contoh, drill Bimbingan Intensif. 

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penanaman konsep 

Kelompok B: 

Strategi : Heuristik 

Metode : Diskusi kelompok, diskriminan dengan keanekaragaman 

contoh,  demonstrasi, dan bimbingan intensif. 

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penanaman konsep 

Kelompok C: 

Strategi : Heuristik 

Metode : Diskusi kelompok, drill, diskriminan dengan keanekaragaman 

contoh.  

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penanaman  konsep 

Individu S-25: 

Strategi : Heuristik 

Metode : Penugasan, dan diskriminan dengan keanekaragaman contoh 

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penanaman  konsep 
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Individu S-21: 

Strategi : Heuristik 

Metode : Penugasan, dan diskriminan dengan keanekaragaman contoh 

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penanaman  konsep 

 

U. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 

1. Guru masuk kelas tepat waktu. 

2. Berdoa bersama. 

3. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik siswa, antara lain memeriksa 

kehadiran, mengecek kebersihan papan tulis, serta meminta siswa 

menyiapkan buku tulis. 

4. Guru memotivasi siswa. 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan diadakannya pembelajaran 

remidial. 

6. Guru menjelaskan materi prasyarat dan keterkaitan antara materi prasyarat 

dengan materi yang dipelajari. 

a. Menjelaskan kata minimal. (A) 

b. Konsep alas dalam  segitiga dan hubungana alas dalam menentukan ruas 

garis tinggi segitiga.(A,B,C) 

c.  Menyebutkan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya 

(A,B,C). 

d. Menyebutkan macam-macam segitiga berdasarkan ukuran sudutnya 

(A,B,C). 

e. Menyebutkan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan 

ukuran sudutnya (A,B, C). 

f. Perbedaan garis, sinar garis, dan ruas garis (C, S-21) 
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KEGIATAN INTI (60 menit) 

 Individu S-25 Individu S-21 

Kegiatan Fase 1 : Merumuskan masalah 

Menit ke -7 sd 9 

a) Guru mengorganisasikan siswa baik secara 

individu maupun kelompok berdasarkan hasil 

wawancara miskonsepsi yang telah dilakukan 

oleh guru. 

Menit ke 9 sd 10 

b) Guru membagikan kartu masalah yang berisi 

suatu  permasalahan untuk menimbulkan rasa 

penasaran siswa yaitu sebagai berikut. 

1) Ada sebuah segitiga yang salah satu ukuran 

sudutnya kurang dari 90. Apakah segitiga 

tersebut merupakan segitiga lancip? (berikan 

alasan secara singkat dan jelas). 

2) Seorang arsitek ingin membuat 5 taman 

berbentuk daerah segitiga  yang berbeda-beda 

yang memiliki luas 12.000   . Salah satu 

Fase 1 : Merumuskan masalah 

Menit ke -7 sd 9 

a) Guru mengorganisasikan siswa baik secara individu 

maupun kelompok berdasarkan hasil wawancara 

miskonsepsi yang telah dilakukan oleh guru. 

Menit ke 9 sd 10 

b) Guru membagikan kartu masalah yang berisi suatu  

permasalahan untuk menimbulkan rasa penasaran siswa 

yaitu sebagai berikut. 

1) Ada sebuah segitiga dengan panjang sisi 60, 60, 60. 

Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga 

samakaki?  (berikan alasan secara singkat dan jelas). 

2) Salah satu contoh jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi dan ukuran sudutnya adalah segitiga lancip 

sembarang. Sebutkan contoh-contoh yang lain! 

3) Tuliskan rumus keliling segitiga  

4) Gambarkan ketiga  ruas garis tinggi pada segitiga dan 
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ukuran dan bentuknya sebagai berikut: 

 

Bantulah aksitektur tersebut untuk menemukan 4 

bentuk taman lainnya. 

Menit ke 10 sd 20 

Fase 2 : Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c) Siswa  membuat jawaban sementara secara 

individu. 

Menit ke 20 sd 25 guru membimbing S-1 

Fase 3 : Mengumpulkan data (Menit ke 20 sd 35) 

d) Siswa mendapatkan alat peraga berupa alat 

peraga untuk menemukan  jenis-jenis segitiga 

berdasarkan ukuran sudutnya dan LKS. 

e) Siswa berusaha menemukan  jawaban yang benar 

dari hipotesis yang telah diperoleh dengan 

panduan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan 

tumpul dan memberi keterangan mengenai pasangan 

alas dan ruas garis tingginya. 

Menit ke 10 sd 25 

Fase 2 : Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c) Siswa  membuat jawaban sementara secara individu. 

Menit ke 25 sd 40 

Menit ke 30 sd 40 guru membimbing S-1 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

d) Peserta mendapatkan alat peraga dan LKS. 

e) Siswa berusaha menemukan  jawaban yang benar dari 

hipotesis yang telah diperoleh dengan alat peraga 

kemudian mengisi LKS (Lembar Kerja Siswa) yang 

berisi yang bertujuan untuk: 

1) Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi-sisi dan ukuran sudutnya. 

2) Menemukan pengertian segitiga samakaki. 

3) Menemukan konsep keliling segitiga 

4) Menemukan konsep ruas garis tinggi segitiga dan 

menemukan pengertian ruas garis tinggi segitiga. 
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petunjuk penggunaan alat peraga. 

f) Siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

LKS (Lembar Kerja Siswa). 

g) Guru berkeliling untuk memantau proses 

penemuan siswa dan memberikan bimbingan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan.  

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan (generalization) 

h) Siswa mengisi kolom-kolom kesimpulan yang 

ada di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

i) Siswa melakukan peninjauan kembali hipotesis, 

dan melakukan  perbaikan apabila tidak sesuai 

dengan kesimpulan yang diperoleh melalui 

penemuan. 

Menit ke 35 sd 60: Siswa mengerjakan soal 

pendalaman. 

Menit ke 60 sd 62 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

j) Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan 

hasil penemuannya untuk dipresentasikan 

f) Siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 

(Lembar Kerja Siswa)  secara individu. 

g) Guru berkeliling untuk memantau proses penemuan 

siswa dan memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan.  

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan (generalization) 

h) Siswa mengisi kolom-kolom kesimpulan yang ada di 

LKS (Lembar Kerja Siswa)  

Menit ke 40 sd 60: Siswa mengerjakan soal pendalaman. 

Menit ke 60 sd 62 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

i) Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hasil 

penemuannya untuk dipresentasikan didepan kelas. 

Menit ke 62 sd 80 

j) Guru mempersilahkan perwakilan satu kelompok dan 

satu individu untuk mempresentasikan hasil 

penemuannnya. 

k) Siswa yang tidak presentasi dipersilahkan untuk 

memberikan komentar atau pendapat. 
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didepan kelas. 

Menit ke 62 sd 80 

k) Guru mempersilahkan perwakilan satu kelompok 

dan satu individu untuk mempresentasikan hasil 

penemuannnya. 

l) Siswa yang tidak presentasi dipersilahkan untuk 

memberikan komentar atau pendapat. 

m) Guru membimbing jalannya presentasi. 

l) Guru membimbing jalannya presentasi. 

 

 Kelompok A Kelompok B 

Kegiatan Fase 1: Merumuskan masalah 

Menit ke -7 sd 9 

a. Guru mengorganisasikan siswa baik secara 

individu maupun kelompok berdasarkan hasil 

wawancara miskonsepsi yang telah dilakukan 

oleh guru. 

Menit 9 sd 10 

b. Guru membagikan kartu masalah yang berisi 

Fase 1 : Merumuskan masalah 

Menit ke -7 sd 9 

a. Guru mengorganisasikan siswa baik secara individu 

maupun kelompok berdasarkan hasil wawancara 

miskonsepsi yang telah dilakukan oleh guru. 

Menit ke 9-10 

b. Guru membagikan kartu masalah yang berisi suatu  

permasalahan untuk menimbulkan rasa penasaran siswa 
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suatu  permasalahan untuk menimbulkan rasa 

penasaran siswa yaitu dengan cara: 

1) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi- sisinya beserta pengertiannya. 

2) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya beserta pengertiannya. 

3) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran sudutnya beserta 

pengertiannya.  

4) Tuliskan pengertian ruas garis tinggi segitiga 

dan berilah satu contoh segitiga beserta ketiga 

ruas garis tingginya serta berilah penjelasan 

secara singkat dan jelas 

5)  

 

Bantulah aksitektur tersebut untuk menemukan 4 

yaitu dengan cara: 

1) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi- sisinya beserta pengertiannya. 

2) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran 

sudutnya beserta pengertiannya. 

3) Tuliskan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi 

dan ukuran sudutnya beserta pengertiannya.  

4) Tuliskan pengertian ruas garis tinggi segitiga dan 

berilah satu contoh segitiga beserta ketiga ruas garis 

tingginya serta berilah penjelasan secara singkat dan 

jelas. 

5) Tuliskan rumus keliling segitiga beerta 

keterangannya. 

6)  

 

Bantulah aksitektur tersebut untuk menemukan 4 bentuk 
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bentuk taman lainnya. 

Menit ke 10 sd 25 

Fase 2 : Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c. Siswa  membuat jawaban sementara secara 

kelompok. 

Menit ke 25 sd 60 

Menit ke 40 sd 50 guru membimbing Kelompok A 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

d. Setiap kelompok mendapatkan alat peraga 

meliputi yaitu alat peraga untuk menemukan  

macam-macam segitiga  

e. Siswa berusaha menemukan  jawaban yang 

benar dari hipotesis yang telah diperoleh 

dengan panduan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

dan petunjuk penggunaan alat peraga. 

f. Siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang 

ada di LKS (Lembar Kerja Siswa)  secara 

individu ataupun diskusi kelompok. 

g. Guru berkeliling untuk memantau proses 

taman lainnya. 

Menit ke 10 sd 25 

Fase 2 : Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c. Masing masing siswa  membuat jawaban sementara 

secara individu atau kelompok berdasarkan metode 

yang sesuai dengan hasil analisis miskonsepsi yang 

telah dilakukan oleh guru. 

Menit ke 25 sd 60 

Menit ke 50 sd 60 guru membimbing  Kelompok B 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

d. Setiap kelompok mendapatkan alat peraga meliputi: 

e. Alat peraga untuk menemukan  macam-macam 

segitiga  

f. Alat peraga untuk menemukan sifat-sifat segitiga. 

g. Siswa berusaha menemukan  jawaban yang benar 

dari hipotesis yang telah diperoleh dengan panduan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) dan petunjuk 

penggunaan alat peraga. 

h. Siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di 



368 
 

368 
 

penemuan siswa dan memberikan bimbingan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan.  

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan (generalization) 

h. Siswa mengisi kolom-kolom kesimpulan 

yang ada di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

i. Siswa meninjau kembali hipotesisi yangtelah 

dibuat dan memeperbaiki apabila jawabannya 

tidak tepat. 

Menit ke 60 sd 62 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

j. Guru membimbing siswa untuk 

mempersiapkan hasil penemuannya untuk 

dipresentasikan di depan kelas. 

Menit ke 62 sd 80 

k. Guru mempersilahkan perwakilan satu 

kelompok dan satu individu untuk 

mempresentasikan hasil penemuannnya. 

l. Siswa yang tidak presentasi dipersilahkan 

untuk memberikan komentar atau pendapat. 

LKS (Lembar Kerja Siswa)  secara individu ataupun 

diskusi kelompok. 

i. Guru berkeliling untuk memantau proses penemuan 

siswa dan memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan.  

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan (generalization) 

j. Siswa mengisi kolom-kolom kesimpulan yang ada di 

LKS (Lembar Kerja Siswa) . 

k. Siswa meninjau kembali hipotesisi yangtelah dibuat 

dan memeperbaiki apabila jawabannya tidak tepat. 

Menit ke 60 sd 62 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

l. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hasil 

penemuannya untuk dipresentasikan di depan kelas. 

Menit ke 62 sd 80 

m. Guru mempersilahkan perwakilan satu kelompok dan 

satu individu untuk mempresentasikan hasil 

penemuannnya. 

n. Siswa yang tidak presentasi dipersilahkan untuk 
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m. Guru membimbing jalannya presentasi. memberikan komentar atau pendapat. 

o. Guru membimbing jalannya presentasi. 

 

 Kelompok C 

Kegiatan Fase 1 : Merumuskan masalah 

Menit ke -7 sd 9 

a) Guru mengorganisasikan siswa baik secara individu maupun kelompok berdasarkan hasil wawancara miskonsepsi 

yang telah dilakukan oleh guru. 

Menit ke 9 sd 10 

b) Guru membagikan kartu masalah yang berisi suatu  permasalahan untuk menimbulkan rasa penasaran siswa yaitu 

sebagai berikut. 

1) Ada sebuah segitiga dengan panjang sisi 8, 8, 8. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga samakaki?  

(berikan alasan secara singkat dan jelas). 

2) Salah satu contoh jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya adalah segitiga lancip 

sembarang. Sebutkan contoh-contoh yang lain! 

3) Gambarkan ketiga  ruas garis tinggi pada segitiga dan tumpul dan memberi keterangan mengenai pasangan 

alas dan ruas garis tingginya. 

Menit ke 10 sd 20 



370 
 

370 
 

Fase 2 : Membuat jawaban sementara (hipotesis) 

c) Siswa  membuat jawaban sementara secara individu. 

Menit ke 20 sd 35 

Menit ke 25sd 30 guru membimbing S-1 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

d) Peserta mendapatkan alat peraga dan LKS. 

e) Siswa berusaha menemukan  jawaban yang benar dari hipotesis yang telah diperoleh dengan alat peraga kemudian 

mengisi LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi yang bertujuan untuk: 

5) Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi dan ukuran sudutnya. 

6) Menemukan pengertian segitiga samakaki. 

7) Menemukan konsep keliling segitiga 

8) Menemukan konsep ruas garis tinggi segitiga dan menemukan pengertian ruas garis tinggi segitiga. 

f) Siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS (Lembar Kerja Siswa)  secara individu. 

g) Guru berkeliling untuk memantau proses penemuan siswa dan memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan.  

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan (generalization) 

h) Siswa mengisi kolom-kolom kesimpulan yang ada di LKS (Lembar Kerja Siswa)  

Menit ke 35 sd 60: Siswa mengerjakan soal-soal latihan. 

Menit ke 60 sd 62 



371 
 

371 
 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

i) Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hasil penemuannya untuk dipresentasikan didepan kelas. 

Menit ke 62 sd 80 

j) Guru mempersilahkan perwakilan satu kelompok dan satu individu untuk mempresentasikan hasil penemuannnya. 

k) Siswa yang tidak presentasi dipersilahkan untuk memberikan komentar atau pendapat. 

Guru membimbing jalannya presentasi. 

 

Kegiatan Penutup (10) 

a. Siswa dengan bimbingan dan bantuan guru menyimpulkan penemuan yang telah dilakukan siswa dan menjawab 

hipotesis yang pada awal pelajaran dibuat oleh siswa. 

b. Guru memotivasi siswauntuk giat belajar 

c. Guru mengakhiri kegiatan belajar 
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E. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber :  

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

- Kusni. 2011. Geometri. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Alat : 

- Whiteboard, Boardmaker 

- Alat peraga, LKS (Lembar Kerja Siswa) 

F. Penilaian Hasil Belajar 

Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 5 Juni  2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 
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LAMPIRAN 28 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

REMIDIAL I 

Nama RPP  : Guided Discovery Learning 

Materi Pokok   : Segitiga  

Kelas    : VII  

Petunjuk :  

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1.  Identitas 

Memuat nama satuan 

pendidikan, mata pelajaran, 

kelas, materi pokok, dan 

alokasi waktu. 

         

2.  Kelengkapan Komponen 

RPP  

Komponen RPP meliputi: 

kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian 

kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode, 

pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar. 
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3.  Tujuan Pembelajaran 

a) Mencakup kemampuan 

dalam kompetensi dasar. 

         

 b) Kesesuaian dengan alokasi 

waktu. 
         

 c) Kejelasan rumusan tujuan 

pembelajaran. 
         

 d) Tujuan pembelajaran dapat 

dan mudah untuk diukur. 
         

4.  Perencanaan Materi 

Pembelajaran  

a) Materi ajar mengacu pada 

bahan ajar. 

         

 b) Pemilihan materi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

5.  Perencanaan/Pemilihan 

Model, Strategi, dan Metode 

Pembelajaran.  

a) Kesesuaian pemilihan 

model pembelajaran. 

         

 b) Kesesuaian pemilihan 

strategi pembelajaran. 
         

 c) Kesesuaian metode 

pembelajaran. 
         

6.  Perencanaan Kegiatan 

Pembelajaran  

a) Kegiatan pembelajaran 

mengacu pada sintak 

Guided Discovery 

Learning. 

         

 b)  Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

         

 c) Memuat kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penemuan. 

         

 d) Kesesuaian alokasi waktu 

pada masing-masing tahap 

kegiatan pembelajaran. 

         

7.  Perencanaan Kegiatan 

Penilaian  

e) Kegiatan penilaian yang 
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Skor total =64  Banyak aspek  = 18 

Skor penilaian                                 64:18=3,6 

a. Dapat digunakan tanpa revisi  

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi  

d. Belum/tidak dapat digunakan 

Saran Perbaikan: 

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

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

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

Semarang, 10  Juni 2015  

Observer, 

 

 

(Drs. Suhito, M.Pd.) 

 

KETERANGAN  

F. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik :5 (sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik  :4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik :3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang komunikatif)  

direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 f) Kesesuaian pemilihan jenis 

tugas, teknik, dan bentuk 

instrumen penilaian. 

         

8.  Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media 

dan buku sumber belajar. 

         

 Jumlah 18       
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Kurang Baik :2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  :1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

G. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

H. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

REMIDIAL I 

Nama RPP  : Guided Discovery Learning 

Materi Pokok   : Segitiga  

Kelas    : VII  

Petunjuk :  

3. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

4. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

9.  Identitas 

Memuat nama satuan 

pendidikan, mata pelajaran, 

kelas, materi pokok, dan 

alokasi waktu. 

         

10.  Kelengkapan Komponen 

RPP  

Komponen RPP meliputi: 

kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian 

kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode, 

pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar. 

         

11.  Tujuan Pembelajaran 

e) Mencakup kemampuan 
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dalam kompetensi dasar. 

 f) Kesesuaian dengan alokasi 

waktu. 
         

 g) Kejelasan rumusan tujuan 

pembelajaran. 
         

 h) Tujuan pembelajaran dapat 

dan mudah untuk diukur. 
         

12.  Perencanaan Materi 

Pembelajaran  

c) Materi ajar mengacu pada 

bahan ajar. 

         

 d) Pemilihan materi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

13.  Perencanaan/Pemilihan 

Model, Strategi, dan Metode 

Pembelajaran.  

d) Kesesuaian pemilihan 

model pembelajaran. 

         

 e) Kesesuaian pemilihan 

strategi pembelajaran. 
         

 f) Kesesuaian metode 

pembelajaran. 
         

14.  Perencanaan Kegiatan 

Pembelajaran  

g) Kegiatan pembelajaran 

mengacu pada sintak 

Guided Discovery 

Learning. 

         

 h)  Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

         

 i) Memuat kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penemuan. 

         

 j) Kesesuaian alokasi waktu 

pada masing-masing tahap 

kegiatan pembelajaran. 

         

15.  Perencanaan Kegiatan 

Penilaian  

k) Kegiatan penilaian yang 

direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

         

 l) Kesesuaian pemilihan jenis 

tugas, teknik, dan bentuk 
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Skor total =69  Banyak aspek  = 18 

Skor penilaian                                 64:18=3,83 

e. Dapat digunakan tanpa revisi  

f. Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

g. Dapat digunakan dengan banyak revisi  

h. Belum/tidak dapat digunakan 

Saran Perbaikan: 

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

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

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

Semarang, 10  Juni 2015  

Observer, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd.) 

 

KETERANGAN  

I. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik :5 (sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik  :4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik :3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang komunikatif)  

Kurang Baik :2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

instrumen penilaian. 

16.  Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media 

dan buku sumber belajar. 

         

 Jumlah 18    5 11 2 
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Tidak Baik  :1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

J. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

K. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LAMPIRAN 29 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Individu S-25 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS diharapkan siswa dapat 

memahami pengertian segitiga lancip dan konsep syarat 

dua daerah segitiga yang memiliki luas yang sama. 

 
Indikator:  

1.   Menemukan pengertian segitiga lancip. 

2. Memahami syarat dua  daerah segitiga agar memiliki luas yang sama. 

3.  



382 
 

 
 

A. Menemukan Pengertian Segitiga Lancip! 

PENDAHULUAN (APERSEPSI) 

 

 

 

 

 Sudut lancip adalah sudut dengan ukuran... 

 Sudut siku-siku adalah sudut dengan ukuran... 

 Sudut tumpul adalah sudut dengan ukuran... 

 Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya... 

 

KEGIATAN INTI 

 

1) Amatilah model 4a yang kalian peroleh! 

a. Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran sudut-sudut  yang kalian peroleh! 

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

b. Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya! 

 

 

 

 

 

c. Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

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

d. Apakah ketiga ukuran sudutnya merupakan sudut lancip? 

Mari ingat kembali tentang macam-

macam sudut! 
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2. Amatilah model 4b  yang kalian peroleh! 

a. Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

b. Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya  yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

 

 

c. Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)! 

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

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

d. Apakah ketiga ukuran sudutnya merupakan sudut lancip? 

 

 

3. Amatilah model 4c yang kalian peroleh! 

a. Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran sudut-sudutnya  yang kalian peroleh! 

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

b. Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut yang  kalian dapatkan! 
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c. Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

 

 

 

4. Amatilah model 4d  yang kalian peroleh! 

a. Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

b. Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya  yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

 

 

c. Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)! 

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

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

d. Apakah ketiga ukuran sudutnya merupakan sudut lancip? 
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5. Dari keempat model yang telah kalian peroleh, model 4a dan model 4d 

merupakan contoh model segitiga lancip sedangkan 4b, 4c merupakan bukan 

contoh segitiga lancip. 

 

 

 

 

 

 

B. Memahami syarat dua  daerah segitiga agar memiliki luas yang sama! 

1) Segitga ABC, panjang alas=  6 dan tinggi=8. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

2) Segitga PQR, panjang alas=  4  dan tinggi=12. Hitunglah Luas daerah 

yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

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

3) Segitga RST, panjang alas=  8 dan tinggi=6. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

4) Bagaimanakah hubungan antara  luas daerah yang dibatasi oleh Segitga 

ABC, luas daerah yang dibatasi oleh Segitga PQR, luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga RST? 

 

 

 

 

Simpulan 

Segitiga  Lancip adalah 
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Kesimpulan: Syarat dua atau lebih daerah segitiga agar memiliki luas yang 

sama adalah 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Individu S-21 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan 

alat peraga dan LKS diharapkan siswa  dapat : 

1. Memahami pengertian segitiga samakaki 

2. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang s 

isi  dan ukuran sudutnya. 

3.Menemukan ruas garis tinggi segitiga 

4.Memahami  keliling segitiga 
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A. Menemukan Pengertian Segitiga Samakaki!.  

a. Amatilah model  2a  yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

tuliskan ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama? 

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

 

 

 

 

Indikator: 

1. Menemukan pengertian segitiga samakaki 

2. Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

3. Menemukan pengertian ruas garis tinggi segitiga 

4. Dapat menggambarkan ketiga ruas garis tinggi segitiga tumpul. 

5. Menemukan rumus keliling segitiga 
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b. Amatilah model 2b  yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

tuliskan ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

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

 

c. Amatilah model 2c yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

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

. 
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Model 3b dan 3c merupakan contoh model segitiga samakaki, sedangkan model 

3a merupakan bukan contoh segitiga samakaki. 

 

 

 

 

 

B. Menemukan jenis-jenis Segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya! 

Dengan menggunakan alat peraga lidi coba lengkapi tabel berikut. Jika kalian 

tidak menemukan segitiga yang ditanyakan berilah tanda (-) 

 
Segitiga Lancip 

Segitiga siku-

siku 
Segitiga tumpul 

Segitiga 

Sembarang 

... ... ... 

Segitiga 

samakaki 

... ... ... 

Segitiga 

samasisi 

... ... ... 

 

Simpulan 

Segitiga Samakaki adalah.. . 
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C. Menemukan Pengertian Ruas garis Tinggi Segitiga 

a. Ruas garis tinggi pada Segitiga lancip 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga....................................................................

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

b. Ruas garis tinggi pada Segitiga siku-siku 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 
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2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’ Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas 

AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

5) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

6) Jika ada apakah itu? 

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

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

c. Ruas garis tinggi pada segitiga tumpul 
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1) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB. 

2) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

3) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

5) Jika ada apakah itu? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : Ruas garis tinggi Segitiga (altitude) 

adalah...........................................................................................

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

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

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

Pada Segitiga siku-siku ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

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

Pada segitiga tumpul  ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

............................................................................. 
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D. Menemukan Rumus Keliling Segitiga 

Pada model 1a-1c yang telah kalian buat ukurlah masing-masing panjang 

sisinya. 

Pada model 1a jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Pada model 1b jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Pada model 1c  jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Kesimpulan 

 

𝐾                 𝐴𝐵𝐶    

 

 

 

 

 

 

Dengan :   

𝑎   panjang sisi BC 

𝑏   panjang sisi AC 

𝑐   panjang sisi AB 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Kelompok A 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS diharapkan siswa dapat: 

1. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran 

sudutnya 

2. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi dan ukuran sudutnya. 

3. Memahami ruas garis segitiga 

4. Memahami syarta dua daerah segitiga yang memiliki 

luas daerah yang sama. 
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A. Menemukan Pengertian Segitiga 

Mari ingat kembali tentang pengertian garis, sinar garis, dan ruas garis. 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

 

Indikator:  

1.   Menemukan pengertian segitiga. 

2.  Menemukan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga 

tumpul. 

3.  Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

4. Menemukan pengertian ruas garis inggi segitiga. 

5. Dapat menggambar ruas garis tinggi segitiga. 
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KEGIATAN INTI 

Menemukan Pengertian Segitiga 

a. Amatilah Model 1a yang kalian peroleh! 

1) Apa nama benda  tersebut? 

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

2) Berbentuk apakah bangun ini? 

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

3) Kita misalkan potongan lidi-lidi yang menyusun segitiga adalah sisi 

segitiga. Ada berapa sisi  yang membentuk bangun tersebut? 

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

4) Merupakan apakah sisi-sisi bangun tersebut? 

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

5) Bagaimanakah kedudukan 3 titik yang menentukan bangun tersebut? 

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

 

 

 

 

 

 

B. Menemukan Jenis-Jenis Segitiga berdasarkan Ukuran Sudutnya 

a. Amatilah model 3a yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

Kesimpulan: 

Segitiga adalah... 



398 
 

 
 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

 

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

b. Amatilah model 3d yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam 

jenisnya (lancip, siku-siku, tumpul)! 
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Model 3a dan 3c merupakan contoh model segitiga lancip. 

 

 

 

 

 

c. Amatilah model 3b  yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut siku-siku? 

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

d. Amatilah model 3e  yang kalian peroleh! 

Simpulan 

Segitiga  Lancip adalah 
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5) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

6) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

8) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut siku-siku? 

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

Model 3b dan 3e adalah contoh model segitiga siku-siku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan: 

Segitiga  Siku-Siku adalah 
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e. Amatilah model 3c yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut tumpul? 

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

f. Amatilah model 3d yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut tumpul? 
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Model 3c dan 3 f merupakan model contoh segitiga tumpul. 

 

 

 

 

 

 

C. Menemukan Jenis-Jenis Segitiga berdasarkan Panjang Sisi dan Ukuran 

Sudutnya 

Dengan menggunakan alat peraga lidi coba lengkapi tabel berikut. Jika kalian 

tidak menemukan segitiga yang ditanyakan berilah tanda (-) 

 
Segitiga Lancip 

Segitiga siku-

siku 
Segitiga tumpul 

Segitiga 

Sembarang 
... ... ... 

Segitiga 

samakaki 
... ... ... 

Segitiga 

samasisi 
... ... ... 

  

 

Simpulan 

Segitiga  tumpul adalah 
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D. Menemukan Konsep Ruas Garis Tinggi Segitiga 

APERSEPSI 

Pada gambar diatas menggambarkan bahwa ruas garis AB ............................... 

ruas garis PQ. Ukuran sudut yang terbentuk akibat perpotongan ruas garis AB dan 

ruas garis PQ adalah... . 

 

Kegiatan inti 

a. Ruas garis tinggi pada Segitiga lancip 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga....................................................................

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

................................................. ...................................................................... 
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b. Ruas garis tinggi pada Segitiga siku-siku 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’ Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas 

AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

5) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

6) Jika ada apakah itu? 

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

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

c. Ruas garis tinggi pada segitiga tumpul 
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1) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB. 

2) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

3) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

5) Jika ada apakah itu? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Memahami Syarat Dua Daerah Segitiga memiliki Luas Daerah yang 

Sama 

1) Segitga ABC, panjang alas=  6 dan tinggi=8. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

Kesimpulan : Ruas garis tinggi (altitude) 

adalah...........................................................................................

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

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

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

Pada Segitiga siku-siku ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

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

Pada segitiga tumpul  ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

............................................ 
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2) Segitga PQR, panjang alas=  4  dan tinggi=12. Hitunglah Luas daerah 

yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

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

3) Segitga RST, panjang alas=  8 dan tinggi=6. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

4) Bagaimanakah hubungan antara  luas daerah yang dibatasi oleh Segitga 

ABC, luas daerah yang dibatasi oleh Segitga PQR, luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga RST? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: Syarat dua atau lebih daerah segitiga agar memiliki luas yang 

sama adalah 
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 LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Kelompok B 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS diharapkan siswa dapat: 

1. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran 

sudutnya 

2. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi dan ukuran sudutnya. 

3. Memahami ruas garis segitiga 

4. Memahami Konsep Keliling Segitiga 

5. Memahami syarat dua daerah segitiga yang memiliki 

luas daerah yang sama. 
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A. Menemukan Pengertian Segitiga 

Mari ingat kembali tentang pengertian garis, sinar garis, dan ruas garis. 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

 

Indikator:  

1.   Menemukan pengertian segitiga. 

2.  Menemukan pengertian segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga 

tumpul. 

3.  Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

4. Menemukan pengertian ruas garis inggi segitiga. 

5. Dapat menggambar ruas garis tinggi segitiga. 

6. Menemukan rumus Keliling Segitiga 

7. Menemukan  syarat dua  daerah segitiga agar memiliki luas yang sama. 
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Gambar diatas adalah  gambar...    

 

KEGIATAN INTI 

Menemukan Pengertian Segitiga 

a. Amatilah Model 1a yang kalian peroleh! 

1) Apa nama benda  tersebut? 

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

2) Berbentuk apakah bangun ini? 

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

3) Kita misalkan potongan lidi-lidi yang menyusun segitiga adalah sisi 

segitiga. Ada berapa sisi  yang membentuk bangun tersebut? 

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

4) Merupakan apakah sisi-sisi bangun tersebut? 

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

5) Bagaimanakah kedudukan 3 titik yang menentukan bangun tersebut? 

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

 

 

 

 

 

 

B. Menemukan Jenis-Jenis Segitiga berdasarkan Ukuran Sudutnya 

a. Amatilah model 3a yang kalian peroleh! 

Kesimpulan: 

Segitiga adalah... 



410 
 

 
 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

 

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

b. Amatilah model 3d yang kalian peroleh! 

4) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

5) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 
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6) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam 

jenisnya (lancip, siku-siku, tumpul)! 

 

 

 

Model 3a dan 3c merupakan contoh model segitiga lancip. 

 

 

 

 

 

c. Amatilah model 3b  yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan 

Segitiga  Lancip adalah 
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3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut siku-siku? 

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

d. Amatilah model 3e  yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut siku-siku? 

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

Model 3b dan 3e adalah contoh model segitiga siku-siku. 

 

 

 

 

Simpulan: 

Segitiga  Siku-Siku adalah 
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e. Amatilah model 3c yang kalian peroleh! 

5) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

6) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 

 

 

 

 

7) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

8) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut tumpul? 

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

f. Amatilah model 3d yang kalian peroleh! 

5) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah ukuran sudut-sudutnya 

kemudian tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

6) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut  kalian dapatkan 
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7) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

 

8) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut tumpul? 

Model 3c dan 3 f merupakan model contoh segitiga tumpul. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Menemukan Jenis-Jenis Segitiga berdasarkan Panjang Sisi dan Ukuran 

Sudutnya 

Dengan menggunakan alat peraga lidi coba lengkapi tabel berikut. Jika kalian 

tidak menemukan segitiga yang ditanyakan berilah tanda (-) 

 
Segitiga Lancip 

Segitiga siku-

siku 
Segitiga tumpul 

Segitiga 

Sembarang 
... ... ... 

Segitiga 

samakaki 
... ... ... 

Segitiga 

samasisi 
... ... ... 

 

Simpulan 

Segitiga  tumpul adalah 



415 
 

 
 

 

D. Menemukan Konsep Ruas Garis Tinggi Segitiga 

APERSEPSI 

Pada gambar diatas menggambarkan bahwa ruas garis AB ............................... 

ruas garis PQ 

Ukuran sudut yang terbentuk akibat perpotongan ruas garis AB dan ruas garis PQ 

adalah... . 

 

Kegiatan inti 

a. Ruas garis tinggi pada Segitiga lancip 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga....................................................................

................................................. ...................................................................... 
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4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

b. Ruas garis tinggi pada Segitiga siku-siku 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’ Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas 

AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

5) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

6) Jika ada apakah itu? 

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

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

c. Ruas garis tinggi pada segitiga tumpul 
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1) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB. 

2) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

3) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

5) Jika ada apakah itu? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : Ruas garis tinggi (altitude )) 

adalah...........................................................................................

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

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

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

Pada Segitiga siku-siku ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

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

Pada segitiga tumpul  ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

............................................ 
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E. Menemukan Rumus Keliling Segitiga 

Pada model 1a-1c yang telah kalian buat ukurlah masing-masing panjang 

sisinya. 

Pada model 1a jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Pada model 1b jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Pada model 1c  jumlah ukuran panjang ketiga lidinya= 

Kesimpulan 

 

Keliling segitiga ABC =  

 

F. Memahami Syarat Dua Daerah Segitiga memiliki Luas Daerah yang 

Sama 

1) Segitga ABC, panjang alas=  6 dan tinggi=8. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

2) Segitga PQR, panjang alas=  4  dan tinggi=12. Hitunglah Luas daerah 

yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

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

3) Segitga RST, panjang alas=  8 dan tinggi=6. Hitunglah Luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

Dengan :   

𝑎   panjang sisi BC 

𝑏   panjang sisi AC 

𝑐   panjang sisi AB 
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........................................................................................................................

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

4) Bagaimanakah hubungan antara  luas daerah yang dibatasi oleh Segitga 

ABC, luas daerah yang dibatasi oleh Segitga PQR, luas daerah yang 

dibatasi oleh Segitga RST? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: Syarat dua atau lebih daerah segitiga agar memiliki luas yang 

sama adalah 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Kelompok C 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  7 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan 

alat peraga dan LKS diharapkan siswa dapat: 

1. Memahami konsep segitiga samasiis 

2. Memahami jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi 

dan ukuran sudutnya. 

3. Memahami ruas garis segitiga 

 

Indikator:  

1.   Menemukan pengertian segitiga samsisi 

2.  Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran 

sudutnya. 

3. Menemukan pengertian ruas garis inggi segitiga. 

4. Dapat menggambar ruas garis tinggi segitiga. 
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A. Menemukan Pengertian Segitiga Samasisi!.  

a. Amatilah model  2a  yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

tuliskan ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama? 

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

 

 

 

 

b. Amatilah model 2b  yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

tuliskan ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan 
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3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

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

 

c. Amatilah model 2c yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

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

. 

d. Amatilah model 2c yang kalian peroleh! 

4) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

5) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

6) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

...................................................................................................................... 
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e. Amatilah model 2d yang kalian peroleh! 

1) Tulislah ukuran-ukuran panjang yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran-ukuran panjang sisinya yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

3) Apakah ada sisi-sisi yang panjangnya sama?Jika ada tuliskan nama sisi-

sisinya! 

 

 

Model 2c dan 2d merupakan contoh model segitiga samasisi, sedangkan model 2a 

dan 2b merupakan bukan contoh segitiga samakaki. 

 

 

 

 

 

Simpulan 

Segitiga Samasisi adalah.. . 
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B. Menemukan macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan 

ukuran sudutnya 

Dengan menggunakan alat peraga lidi coba lengkapi tabel berikut. Jika kalian 

tidak menemukan segitiga yang ditanyakan berilah tanda (-) 

 Segitiga 

Lancip 

Segitiga siku-

siku 

Segitiga tumpul 

Segitiga 

Sembarang 

... ... ... 

Segitiga 

samakaki 

... ... ... 

 

 

... ... ... 

 

C. Menemukan Konsep Ruas Garis Tinggi Segitiga 

APERSEPSI 

Pada gambar diatas menggambarkan bahwa ruas garis AB ............................... 

ruas garis PQ 

Ukuran sudut yang terbentuk akibat perpotongan ruas garis AB dan ruas garis PQ 

adalah... . 
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Kegiatan inti 

a. Ruas garis tinggi pada Segitiga lancip 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga....................................................................

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

b. Ruas garis tinggi pada Segitiga siku-siku 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’ Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas 

AB 
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3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

5) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

6) Jika ada apakah itu? 

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

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

c. Ruas garis tinggi pada segitiga tumpul 

 

 

 

1) Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB 

di A’, sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan 

alas AB. 

2) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

3) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.................................................................... 

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

4) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

5) Jika ada apakah itu? 
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................................................. ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : Ruas garis tinggi (altitude ) 

adalah...........................................................................................

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

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

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

Pada Segitiga siku-siku ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

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

Pada segitiga tumpul  ruas garis 

tingginya.......................................................................................

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

............................................ 
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LAMPIRAN 30 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU PEMBELAJARAN 

REMIDIAL 

GUIDED DISCOVERY LEARNING 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VII/ 2 (Dua) 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Nama Observer  : Yugiati, S.Pd. 

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu dengan memberikan cek ( ) pada kolom 

yang sesuai. 

No. Aspek Yang Dinilai 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1 Kegiatan Pendahuluan    

 a. Guru masuk kelas tepat waktu.          

 b. Berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

        

 c. Mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis siswa. 
         

 d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran remidial. 
         

 e. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
         

 f. Memberikan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan yang 

ada keterkaitan dengan materi 

yang akan dibelajarkan. 

         

2 Kegiatan Inti    

 a. Mengorganisasi Siswa untuk 

belajar melalui kelompok 

diskusi ataupun individu. 

         

 b. Guru menyampaikan suatu 

permasalahan untuk 

menimbulkan rasa penasaran 

Siswa. 

         

 c. Guru membimbing Siswa 

untuk menyusun hipotesis. 
         

 d. Guru menyediakan alat 

peraga. 
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 e. Guru menyediakan LKS 

(Lembar Kerja Siswa). 
         

 f. Guru membimbimbing siswa 

dalam menggunakan alat 

peraga dan mengisi LKS. 

         

 g. Guru mengarahkan Siswa 

dalam penemuan konsep 

melalui penggunaan alat 

peraga. 

         

 h. Guru membimbing Siswa 

untuk merumuskan 

kesimpulan. 

         

 i. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

penemuannya. 

         

 j. Memberi kesempatan pada 

Siswa untuk 

mempresentasikan 

penemuannya. 

         

 k. Memberikan kesempatan 

untuk Siswa untuk 

menanggapi presentasi. 

         

 l. Memberikan pertanyaan yang 

dapat yang  menggali banyak 

pengetahuan. 

         

 m. Membimbing 

keberlangsungan diskusi. 
         

 n. Mengkonfirmasi jawaban 

siswa. 
         

3 Penutup    

 o. Membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

         

 p. Memberikan Tes.          

Jumlah 22 1   4 13 5 

Skor total =89  Banyak aspek = 23 

Skor penilaian                                 :         

Saran Perbaikan: 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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Semarang, 12 Juni 2015  

Observer, 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 

KETERANGAN  

L. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 ( sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik   : 4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik  : 3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang 

komunikatif)  

Kurang Baik  : 2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  : 1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

M. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

N. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik  : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 



431 
 

 
 

LAMPIRAN 31 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN 

REMIDIAL I 

GUIDED DISCOVERY LEARNING 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Peneliti   : Siti Rahayu 

Pedoman Penilaian: 

Skor 1 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas    . 

Skor 2 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas       presentase aktivitas 

Siswa     . 

Skor 3 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas 40%   presentase aktivitas 

Siswa  60%. 

Skor 4 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas 60% < presentase aktivitas 

Siswa  80%. 

Skor 5 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas   80%. 

No Aktivitas yang diamati 
Terpenuhi Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1. Kegiatan Pendahuluan        

  a. Siswa menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

untuk mengikuti 

pembelajaran.  

         

 b. Siswa memperhatikan 

pemberian  motivasi 

oleh guru. 

         

 c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran.  

         

 d. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

terdapat di LKS  yang 

berkaitan dengan 

pengetahuan prasyarat 
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(apersepsi).  

2. Kegiatan Inti        

 e. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai alat peraga 

yang akan digunakan. 

         

 f. Siswa menempatkan 

diri pada masing-

masing kelompok yang 

sudah ditentukan.  

         

 g. Siswa membaca 

petunjuk penggunaan 

alat peraga. 

         

 h. Siswa mampu 

menggunakan alat 

peraga secara tepat 

sesuai dengan petunjuk 

yang ada. 

         

 i. Alat peraga mampu 

membantu siswa 

memahami konsep 

yang akan dicapai. 

         

 j. Alat peraga 

mendorong peserta 

didik mencoba 

menemukan konsep-

konsep   

         

 k. Alat peraga tidak 

menimbulkan adanya 

kesalahpahaman 

peserta didik. 

         

 l. Alat peraga 

membangkitkan 

kesemangatan peserta 

didik untuk belajar 

         

 m. Siswa  aktif 

menggunakan alat 

peraga untuk 

menemukan konsep 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

 n. Siswa menulisakan 

jawaban pertanyaan 

yang ada di LKS 
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 o. Siswa mampu 

mempresentasikan 

hasil penemuannya. 

         

3. Kegiatan Penutup        

 p. Siswa dapat membuat 

simpulan materi yang 

sudah dipelajari.  

         

 q. Siswa mengerjakan tes 

remidial pemahaman 

konsep segitiga 

         

 Jumlah 17    1 13 3 

Skor total =70   Banyak aspek =17 

Skor penilaian                                   :       :         

Saran Perbaikan: 

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

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

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

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

Semarang, 12 Juni 2015  

Observer,  

 

 

 

(Siti Rahayu) 

KETERANGAN  

O. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           
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P. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LAMPIRAN 32 

TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/ 2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Rizky Angga Lathifa 

 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

C. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

Kedua segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama maka sehingga.... 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r = a 

d.         

 

Alasan:........................................................................................................................

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

CRI* 0 1 2 3 4 5 
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....................................................................................................................................

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isilah CRI* secara jujur! 

1. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

 

 

 

 CRI* 0 1 2 3 4 5 

b.      

  

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Feodora Putri Hendyko 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan yang benar  mengenai  segitiga samasisi kecuali... . 

a. Panjang ketiga sisinya sama 

b. Ukuran ketiga sudutnya sama 

c. Minimal dua sudutnya kongruen 

d. Ketiga sudutnya kongruen  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

2. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah... . 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 
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CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isilah CRI* secara jujur! 

1. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

 

 

 CRI* 0 1 2 3 4 5 

b.      

  

 

 

 CRI* 0 1 2 3 4 5 

c.      

  

 

 

 
CRI* 0 1 2 3 4 5 
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2. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginya dan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

 

a. CRI* 0  1 2 3 4 5 

b. CRI* 0  1 2 3 4 5 

c. CRI* 0  1 2 3 4 5 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIALI 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/Genap 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Nur Itsni 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan yang benar  mengenai  segitiga samasisi kecuali... . 

a. Panjang ketiga sisinya sama 

b. Ukuran ketiga sudutnya sama 

c. Minimal dua sudutnya kongruen 

d. Ketiga sudutnya kongruen  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

2. Perhatikan gambar berikut: 

 

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB  

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 
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Keliling segitiga ABC adalah.... . 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 
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 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

b.      

  

 

 

 CRI* 0 1 2 3 4 5 

c.      

  

 

 

 CRI* 0 1 2 3 4 5 

2. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginya dan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

 

 

 

 

 

 

a. CRI* 0  1 2 3 4 5 

b. CRI* 0  1 2 3 4 5 

c. CRI* 0  1 2 3 4 5 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Evellya Zahra  

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga siku-siku ketiga ukuran sudutnya adalah    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari     . 

d. Pada segitiga siku-siku minimal salah satu ukuran sudutnya sama dengan 

   . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

2. Perhatikan gambar berikut! 
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Agar kedua segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama maka.... 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r = a 

d.         

 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik A, dengan panjang AB=11, BC=20, 

AC=13, dan CD=12,  AD=5. 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Berapakah luas daerah  𝐴𝐵𝐶? 

a.     satuan luas 

b.    satuan luas 

c.    satuan luas 

d.     satuan luas 
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4. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

b.      

  

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  
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c.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  
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REMIDIAL TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Harti/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Riris Indah R. 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga siku-siku ketiga ukuran sudutnya adalah    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari     . 

d. Pada segitiga siku-siku minimal salah satu ukuran sudutnya sama dengan 

   . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

.   

 

Yang bukan merupakan ruas garis 

tinggi  𝑋𝑌𝑍 adalah... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  
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CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

4. Perhatikan gambar berikut: 

 

Keliling segitiga ABC adalah.... . 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

5. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik A, dengan panjang AB=11, BC=20, 

AC=13, dan CD=12,  AD=5. 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 

Berapakah luas daerah  𝐴𝐵𝐶? 

a.     satuan luas 

b.    satuan luas 

c.    satuan luas 

d.     satuan luas 
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Alasan:........................................................................................................................

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

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

6. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginyadan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

 

 

 

 

 

 

a. CRI* 0  1 2 3 4 5 

b. CRI* 0  1 2 3 4 5 

c. CRI* 0  1 2 3 4 5 
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REMIDIAL TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Yessica Gloria C. 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

 

 

Yang bukan merupakan ruas garis tinggi 

 𝑋𝑌𝑍 adalah... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

5. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

 

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

b.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

c.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Devita Norma 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

B. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga siku-siku ketiga ukuran sudutnya adalah    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari     . 

d. Pada segitiga siku-siku minimal salah satu ukuran sudutnya sama dengan 

   . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

.   

Yang bukan merupakan ruas garis tinggi 

 𝑋𝑌𝑍 adalah... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  
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CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

Agar kedua segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama maka.... 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r=a 

d.         

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Tulislah pengertian segitiga! 

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

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

CRI* 0 1 2 3 4 5 

 

 



455 
 

 
 

2. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

 

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

b.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

c.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Septian Agung D.P 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

B. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga siku-siku ketiga ukuran sudutnya adalah    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari     . 

d. Pada segitiga siku-siku minimal salah satu ukuran sudutnya sama dengan 

   . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

2. Perhatikan gambar berikut! 
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Kedua segitiga diatas memiliki luas daerah  yang  sama sehingga... 

a. t=b dan r = a  

b. t=b dan s = c 

c. t=b atau  r=a 

d.         

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Perhatikan gambar berikut: 

 

Keliling segitiga ABC adalah.... . 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

 

 

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 
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4. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Tulislah pengertian segitiga! 

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

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

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

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

CRI* 0 1 2 3 4 5 

2. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 
Alasan 
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sudutnya 

a.      

  

 

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

b.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

c.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

 

3. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginyadan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

 

 

 

a. CRI* 0  1 2 3 4 5 

b. CRI* 0 1 2 3 4 5 

c. CRI* 0 1 2 3 4 5 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 Juni 2015 

Nama   : Kuwinta Gadhis 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga siku-siku ketiga ukuran sudutnya adalah    . 

b. Pada segitiga lancip ketiga ukuran sudutnya kurang dari    . 

c. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari     . 

d. Pada segitiga siku-siku minimal salah satu ukuran sudutnya sama dengan 

   . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Yang bukan merupakan ruas garis tinggi 

 𝑋𝑌𝑍 adalah... 

a. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  

b. 𝑃𝑍̅̅ ̅̅  

c. 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  

d. 𝑍𝑌̅̅ ̅̅  
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CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

Keliling segitiga ABC adalah.... . 

a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

5. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik A, dengan panjang AB=11, BC=20, 

AC=13, dan CD=12,  AD=5. 

 

 

Dengan :  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 

Berapakah luas daerah  𝐴𝐵𝐶? 

a.     satuan luas 

b.    satuan luas 

c.    satuan luas 

d.     satuan luas 
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CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

6. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Identifikasilah segitiga berikut ke dalam jenisnya secara tepat!  

 

 Nama segitiga berdasarkan 

panjang sisi dan ukuran 

sudutnya 

Alasan 

a.      

  

 

 

 



463 
 

 
 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

b.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  

c.      

  

 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5  
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LAMPIRAN 33 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP 

Remidial I 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes 

Kemampuan Pemahaman Konsep Remidial I”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

3.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal 

Remidial Pemahaman Konsep  

a) Kesesuaian materi tes sesuai 

dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas. 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep. 
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 c) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 d) Kesesuaian materi soal 

dengan materi pokok 

miskonsepsi. 

         

2. Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

e) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

         

 f)  Kejelasan pokok soal.          

 g) Kejelasan penyajian gambar, 

simbol, dan sejenisnya. 
         

 h) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 i) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

j) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

         

 k) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 l)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negative 

         

 m) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 n) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 o) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

         

 p) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 q)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya 
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3. Bahasa yang Digunakan  

r) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

         

 s) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 t) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

         

 Jumlah 20    5 15  

Skor total = 75  Banyak aspek = 20 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 3,75 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b)  Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 5 Juni 2015 

 Validator, 

 

 

(Drs. Suhito, M.Pd)   



467 
 

 
 

KETERANGAN  

Q. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

R. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

S. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan



468 
 

 
 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP 

Remidial I 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes 

Kemampuan Pemahaman Konsep Remidial I”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

3.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal 

Remidial Pemahaman Konsep  

a) Kesesuaian materi tes sesuai 

dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas. 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep. 

         

 c) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-
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kisi. 

 d) Kesesuaian materi soal 

dengan materi pokok 

miskonsepsi. 

         

2. Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

e) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

         

 f)  Kejelasan pokok soal.          

 g) Kejelasan penyajian gambar, 

simbol, dan sejenisnya. 
         

 h) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 i) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

j) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

         

 k) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 l)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negative 

         

 m) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 n) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 o) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

         

 p) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 q)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya 

         

3. Bahasa yang Digunakan  

r) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 
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dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

 s) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 t) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

         

 Jumlah 20    4 16  

Skor total = 76  Banyak aspek = 20 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 3,8 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 5 Juni 2015 

 Validator, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LAMPIRAN 34 

DESAIN ALAT PERAGA 

Contoh desain alat peraga segitiga dengan menggunakan potongan lidi 

 

Contoh alat peraga segitiga dengan menggunakan sedotan minuman 
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LAMPIRAN 35 

PETUNJUK PENGGUNAAN ALAT  PERAGA 

A.  Menemukan pengertian Segitiga 

Tujuan:  

 Siswa dapat memahami konsep segitiga. 

 Siswa dapat memahami konsep syarat panjang dari tiga ruas garis 

yang dapat membentuk segitiga 

1. Mintalah alat-alat dan  bahan sebagai berikut kepada gurumu: 

- 15  buah kertas bufalo 

- 20  helai lidi 

- 1 buah lem 

- 1 buah cutter 

- 3 buah karton berwarna 

2. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 9 cm, 10 cm, 11 cm.  

3. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo  

4. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1a. 

5. Amatilah model  bangun  yang  terbentuk. 

6. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

7. Potonglah 3 buah lidi sehingga dapat membentuk segitiga. 

8. Kemudian tempelkan di kertas bufalo. 

9. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1b. 

10. Ukurlah panjang masing-masing lidi pada model 1b. 

11. Potonglah 3 buah lidi sehingga tidak dapat membentuk segtiga 

12. Kemudian tempelkan di kertas bufalo. 

13. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1c 

14. Ukurlah panjang masing-masing lidi pada model 1c. 

15. Potonglah lidi dengan ukuran 5 cm, 12 cm, 13 cm 

16. Kemudian tempelkan di kertas bufalo sehingga membentuk bangun 

segitiga. 
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17. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1d 

18. Ukurlah panjang masing-masing lidi pada model 1d. 

19. Potonglah lidi dengan ukuran 7 cm, 3 cm, 12, cm. 

20. Kemudian tempelkan di kertas bufalo sehingga membentuk bangun 

segitiga. 

21. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1e 

22. Potonglah lidi dengan ukuran 7 cm, 3 cm, 12, cm. 

23. Kemudian tempelkan di kertas bufalo sehingga membentuk bangun 

segitiga. 

24. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 1e 

25. Jawablah pertanyaan yang ada di LKS  

B. Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya 

Tujuan : siswa dapat menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi-sisinya 

1. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang ketiganya berbeda-beda. Dengan 

syarat dapat membentuk segitiga 

2. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo. 

3. Amatilah segitiga yang terbentuk 

4. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 2a. 

5. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

6. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang kedua lidi adalah sama, dan panjang 

lidi yang ketiga sembarang. 

7. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo 

8. Amatilah model Segitiga yang terbentuk 

9. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 2b. 

10. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

11. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang ketiga lidi sama 

12. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo 
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13. Amatilah model Segitiga yang terbentuk 

14. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 2c 

15. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

16. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang ketiga lidi sama 

17. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo 

18. Amatilah model Segitiga yang terbentuk 

19. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 2d 

20. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

C. Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya 

Tujuan : Siswa dapat menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya 

1. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 10 cm, 11 cm, 12 cm.  

2. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo. 

3. Berilah nama model bangun tersebut dengan  nama model 3a. 

4. Amatilah model segitiga yang terbentuk. 

5. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

6. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 8 cm, 15 cm, 17 cm. 

7. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo 

8. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 3b. 

9. Amatilah model  Segitiga yang terbentuk. 

10. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

11. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 8 cm, 11 cm, 17 cm.  

12. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo. 

13. Amatilah Segitiga yang terbentuk. 

14. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 3c. 

15. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

16. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 9 cm, 10 cm, 11 cm.  
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17. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo. 

18. Berilah nama model bangun tersebut dengan  nama model 3d. 

19. Amatilah model segitiga yang terbentuk. 

20. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

21. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 5 cm, 12 cm, 13 cm. 

22. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo 

23. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 3e. 

24. Amatilah model  Segitiga yang terbentuk. 

25. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

26. Potonglah 3 buah lidi dengan panjang 9 cm, 10 cm, 18 cm.  

27. Susunlah lidi menjadi bangun segitiga dengan cara menempelkan lidi 

menggunakan lem diatas kertas bufalo. 

28. Amatilah Segitiga yang terbentuk. 

29. Berilah nama model bangun tersebut dengan nama model 3f. 

30. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa) 

D. Menemukan konsep keliling segitiga 

1. Dari model segitiga pada model 1a-1c yang telah kalian buat ukurlah 

masing-masing panjang sisinya. 

2. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

E. Menemukan konsep  luas daerah Segitiga 

Tujuan : Siswa dapat menemukan pengertian luas daerah segitiga 

1. Buatlah model daerah Segitiga dari karton berpetak yaitu model 8adan 

model 5b. 
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2. Jawablah pertanyaan yang terdapat di LKS (Lembar Kerja Siswa). 

Model 8a Model 8b Model 8c 

digunting 
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LAMPIRAN 36 

 

LEMBAR VALIDASI KELAYAKAN ALAT PERAGA 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VII/2  

Mata Pelajaran  : Matematika  

 

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu dengan memberikan cek ( ) pada kolom 

yang sesuai. 

No ASPEK YANG DINILAI 

SKALA PENILAIAN 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup tepat 

Sangat 

Tepat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Degree of concept 

accuration  

     

 a. Alat peraga dibuat sesuai 

dengan konsep yang 

akan dicapai  

      

 b. Alat peraga mampu 

membantu siswa 

memahami konsep yang 

akan dicapai 

    

  

 

 c. Alat peraga tidak 

menimbulkan adanya 

kesalahpahaman peserta 

didik 

      

2 Degree of inquiry       

 a. Alat peraga membantu 

peserta didik 

menemukan konsep-

konsep yang akan 

dicapai 

      

3 Degree of attractiveness:       

 a. Alat peraga mendorong 

peserta didik mencoba 

menemukan konsep-

konsep   

      

 b. Alat peraga       
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membangkitkan 

kesemangatan peserta 

didik untuk belajar 

3 Degree of economic:       

 a. Alat peraga mudah 

didapatkan  

      

 b. Alat peraga berharga 

ekonomis 

      

 Jumlah   2 6  

Skor total = 30  Banyak aspek = 8 

Skor penilaian (x) = skor total : banyak aspek = 30:8=3,75 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 5 Juni 2015 

Validator, 

 

 

 

 (Drs. Suhito, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik   : 3 ≤ x < 4  

Cukup Baik  : 2 ≤ x < 3  

Kurang Baik  : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI KELAYAKAN ALAT PERAGA 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VII/2  

Mata Pelajaran  : Matematika  

 

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu dengan memberikan cek ( ) pada kolom 

yang sesuai. 

No ASPEK YANG DINILAI 

SKALA PENILAIAN 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup tepat 

Sangat 

Tepat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Degree of concept 

accuration  

     

 d. Alat peraga dibuat sesuai 

dengan konsep yang 

akan dicapai  

      

 e. Alat peraga mampu 

membantu siswa 

memahami konsep yang 

akan dicapai 

    

  

 

 f. Alat peraga tidak 

menimbulkan adanya 

kesalahpahaman peserta 

didik 

      

2 Degree of inquiry       

 b. Alat peraga membantu 

peserta didik 

menemukan konsep-

konsep yang akan 

dicapai 

      

3 Degree of attractiveness:       

 c. Alat peraga mendorong 

peserta didik mencoba 

menemukan konsep-

konsep   

      

 d. Alat peraga 

membangkitkan 

kesemangatan peserta 

didik untuk belajar 

      

3 Degree of economic:       
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 c. Alat peraga mudah 

didapatkan  

      

 d. Alat peraga berharga 

ekonomis 

      

 Jumlah   1 7  

Skor total = 31  Banyak aspek = 8 

Skor penilaian ( ) = skor total : banyak aspek = 31:8=3,9 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 5 Juni 2015 

Validator, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik   : 3 ≤ x < 4  

Cukup Baik  : 2 ≤ x < 3  

Kurang Baik  : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LAMPIRAN 37 

RENCANA PEMBELAJARAN PEMBELARAN (RPP) 

GUIDED DISCOVERY LEARNING 

Remidial II 

(Kunjungan Rumah) 

Nama Sekolah                 : SMP N 13 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x  30 menit  

 

A. Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

2. Memahami ruas garis tinggi segitiga. 

3. Memahami konsep  keliling segitiga. 

4. Memahami konsep luas daerah Segitiga. 

D. Indikator Kemampuan Prasyarat 

1. Mengetahui jumlah ukuran sudut dalam segitiga 

2. Mengetahui ukuran sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. 

3. Dapat menggambarkan ruas garis yang tegak lurus. 

4. Memahami unsur-unsur dari segitiga. 

5. Mampu menentukan pasangan alas dan ruas garis tinggi secara benar 

6. Memahami perbedaan sisi dan panjang sisi. 

7. Mengetahui rumus luas daerah segitiga. 
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8. Memahami lambang-lambang dalam rumus luas daerah segitiga 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran remidial dengan model Guided Discovery Learning 

berbantuan alat peraga diharapkan: 

S-5, tujuan: 

1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

2. Memahami ruas garis tinggi segitiga. 

3. Memahami konsep  keliling segitiga. 

4. Memahami konsep luas daerah Segitiga. 

S-8, tujuan: 

1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

2. Memahami ruas garis tinggi segitiga. 

3. Memahami konsep  keliling segitiga. 

S-28, tujuan: 

1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. 

2. Memahami konsep luas daerah Segitiga. 

F. Materi Ajar 

Segitiga 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

Strategi : Heuristik 

Metode : Penemuan,  tanya jawab, bimbingan intensif, drill. 

Model : Guided Discovery Learning 

Pendekatan : Penemuan 
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H. Langkah-Langkah Kegiatan 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru datang ke rumah Siswa tepat waktu 

b. Berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran remidial dimulai. 

c. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik Siswa. 

d.  Guru memotivasi Siswa. 

e. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan diadakannya 

pembelajaran remidial. 

f. Guru memberikan apersepsi. 

1. Bertanya kepada Siswa tentang macam-macam sudut. 

2. Bertanya kepada Siswa jumlah ukuran sudut dalam segitiga 

3. Bertanya kepada Siswa keterkaitan ukuran sudut dalam segitiga 

dalam hubungannya untuk menentukan pengertian segitiga. 

4. Menanyakan perbedaan garis, sinar garis, dan ruas garis, serta 

menanyakan hubungannnya dengan ruas garis tinggi segitiga. 

5. Bertanya kepada Siswa, “Pada segitiga ada berapa sisi?”, lalu guru 

menjelaskan bahwa setiap sisi-sisi tersebut dapat dijadikan alas.  

6. Bertanya kepada Siswa, “Pada segitiga ada berapa titi sudut?”, lalu 

guru menjelaskan bahwa dari titik sudut dapat dibuat dengan tepat 

satu ruas garis tinggi segitiga 

7. Menjelaskan kepada Siswa perbedaan sisi dan panjang sisi. 

8. Bertanya kepada Siswa rumus luas daerah segitiga. 
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KEGIATAN INTI (40 menit) 

 S-28 S-8 S-5 

Titik Tekan 

Remidial 

Miskonsepsi 

1. Ciri-ciri  segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya. 

2. Pengertian ruas garis tinggi 

segitiga 

3. Menentukan alas dan ruas garis 

tinggi pada segitiga. 

4. Rumus keliling segitiga 

5. Syarat dua daerah segitiga agar 

memiliki luas daerah yang 

sama. 

1. Ciri-ciri segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya. 

2. Penentuan pasangan alas dan 

tinggi pada segitiga dalam 

penerapannya untuk menghitung 

luas daerah segitiga. 

1. Ciri-ciri segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya. 

2. Rumus keliling segitiga. 

3. Syarat dua daerah segitiga 

agar memiliki luas daerah 

yang sama. 

Metode Penemuan, Tanya  Jawab, drill. Penemuan, Tanya Jawab Penemuan, Tanya Jawab, drill 

Kegiatan Fase 1 : Merumuskan masalah 

1. Guru memberikan pertanyaan : 

a. Tuliskan pengertian segitiga 

siku-siku, segitiga lancip, 

dan segitiga tumpul. 

b. Sebutkan ciri-ciri segitiga 

Fase 1 : Merumuskan masalah 

1. Guru memberikan pertanyaan : 

a. Tuliskan pengertian segitiga 

siku-siku, segitiga lancip, dan 

segitiga tumpul. 

b. Sebutkan ciri-ciri segitiga 

Fase 1 : Merumuskan masalah 

1. Guru memberikan 

pertanyaan : 

a. Tuliskan pengertian 

segitiga siku-siku, 

segitiga lancip, dan 
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lancip, siku-siku, dan 

tumpul.  

c. Gambarlah segitiga lancip, 

siku-siku, tumpul beserta 

ketiga ruas garis tingginya 

dan berilah keterangan 

mengenai pasangan alas dan 

ruas garis tingginya dengan 

benar. 

d. Tulislah rumus keliling 

segitiga dan berilah 

keterangan. 

e. Ada tiga daerah segitiga 

yang berbeda. Misalkan 

ketiga daerah segitiga 

tersebut memiliki luas 

daerah yang sama yaitu 24 

satuan luas, tentukan 

masing masing panjang alas 

lancip, siku-siku, dan tumpul.  

c. Gambarlah segitiga lancip, 

siku-siku, tumpul beserta 

ketiga ruas garis tingginya 

dan berilah keteranga 

mengenai pasangan alas dan 

ruas garis tingginya dengan 

benar. 

Fase 2 : Membuat jawaban 

sementara (hipotesis) 

a. Siswa menjawab secara mandiri 

pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru. 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

a. Siswa mendapatkan LKS dan alat 

peraga dari Guru. 

b. Dengan bimbingan guru Siswa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang adadi LKS. 

segitiga tumpul. 

b. Sebutkan ciri-ciri segitiga 

lancip, siku-siku, dan 

tumpul.  

c. Tulislah rumus keliling 

segitiga dan berilah 

keterangan. 

d. Ada tiga daerah segitiga 

yang berbeda. Misalkan 

ketiga daerah segitiga 

tersebutmemiliki luas 

daerah yang sama, 

tentukan masing masing 

panjang alas dan panjang 

ruas garis tingginya. 

Fase 2 : Membuat jawaban 

sementara (hipotesis) 

2. Siswa menjawab secara 

mandiri pertanyaan-
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dan panjang ruas garis 

tingginya. 

Fase 2 : Membuat jawaban 

sementara (hipotesis) 

a. Siswa menjawab secara mandiri 

pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru. 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

a. Guru memberikan LKS dan alat 

peraga segitiga yang terbuat 

dari sedotan. 

b. Dengan bimbingan guru Siswa 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada di LKS. 

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan 

(generalization) 

a. Siswa mengisi kolom-kolom 

kesimpulan yang ada di LKS. 

b. Guru membimbing Siswa 

Fase 4 : Perumusan kesimpulkan 

(generalization) 

a. Siswa mengisi kolom-kolom 

kesimpulan yang ada di LKS. 

b. Guru membimbing Siswa dalam 

menuliskan kesimpulan-

kesimpulan. 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

a. Siswa membacakan hasil 

pekerjaannya pada LKS. 

b. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menggali 

banyak pengetahuan. Yaitu:  

1) Pada segitiga  lancip 

mungkinkah ada lebih dari 

satu sudut yang ukurannya 

   . 

2) Pada Segitiga tumpul 

mungkinkah ada lebih dari 

pertanyaan yang diberikan 

guru. 

Fase 3 : Mengumpulkan data 

3. Siswa mendapatkan LKS dan 

alat peraga dari Guru. 

4. Dengan bimbingan guru 

Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang adadi LKS. 

Fase 4 : Perumusan 

kesimpulkan (generalization) 

5. Siswa mengisi kolom-kolom 

kesimpulan yang ada di LKS. 

6. Guru membimbing Siswa 

dalam menuliskan 

kesimpulan-kesimpulan. 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

7. Siswa membacakan hasil 

pekerjaannya pada LKS. 

8. Guru memberikan latihan 
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dalam menuliskan kesimpulan-

kesimpulan. 

Fase 5 : Mengkomunikasikan  

a. Siswa membacakan hasil 

pekerjaannya pada LKS. 

b. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menggali 

banyak pengetahuan.Yaitu:  

1) Pada segitiga lancip 

mungkinkah ada lebih dari 

satu sudut yang ukurannya 

   . 

2) Pada Segitiga tumpul 

mungkinkah ada lebih dari 

satu sudut yang ukurannya 

lebih dari    . 

3) Bagaimana rumus untuk 

menghitung luas daerah 

segitiga? 

satu sudut yang ukurannya 

lebih dari    . 

3) Perhatikan gambar berikut: 

Manakah yang merupakan 

ruas garis tinggi segitiga 

mana yang bukan merupakan 

ruas garis tinggi segitiga? 

4) Guru menyajikan gambar tiga 

buah segitiga lancip dalam 

posisi yang berbeda-beda. 

Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta memberi 

keterangan mengenai 

pasangan alas dan ruas garis 

tingginya. 

5)  Guru menyajikan gambar 

tiga buah segitiga siku-siku 

dalam posisi yang berbeda-

soal yang berisi pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut: 

1) Pada segitiga lancip 

mungkinkah ada lebih 

dari satu sudut yang 

ukurannya    . 

2) Pada Segitiga tumpul 

mungkinkah ada lebih 

dari satu sudut yang 

ukurannya lebih dari    . 

9. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

menggali banyak 

pengetahuan dengan tanya 

jawab. Yaitu:  

1) Perhatikan gambar 

segitiga berikut! 
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4) Daerah segitiga A memiliki 

panjang alas 16 satuan dan 

tinggi 8 satuan. Daerah 

segitiga B memiliki panjang 

alas 31 satuan dan tinggi 4 

satuan. Hitunglah luas 

daerah segitiga A dan luas 

daerah segitiga B. 

Kesimpulan apa yang dapat 

kalian peroleh? 

c. Guru memberikan latihan soal 

yang berisi pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut: 

1) Perhatikan gambar berikut: 

Manakah yang merupakan 

ruas garis tinggi segitiga 

mana yang bukan 

merupakan ruas garis tinggi 

segitiga? 

beda. Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta memberi 

keterangan mengenai 

pasangan alas dan ruas garis 

tingginya. 

6) Guru menyajikan gambar tiga 

buah segitiga tumpul dalam 

posisi yang berbeda-beda. 

Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta memberi 

keterangan mengenai 

pasangan alas dan ruas garis 

tingginya. 

 

 

Pada segitiga PQR diatas: 

2) Sebutkan sisi-sisi pada 

segitiga PQR. 

3) Sebutkan panjang sisi- 

panjang sisi pada segitiga  

PQR. 

4) Pada  poin a) dan poin b), 

apakah jawaban anda 

berbeda? Jika berbeda 

apakah perbedaan sisi 

dan panjang sisi? 

5) Hitunglah keliling 

segitiga PQR. 

6) Pada saat kalian 
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2) Guru menyajikan gambar 

tiga buah segitiga lancip 

dalam posisi yang berbeda-

beda. Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta 

memberi keterangan 

mengenai pasangan alas dan 

ruas garis tingginya. 

3)  Guru menyajikan gambar 

tiga buah segitiga siku-siku 

dalam posisi yang berbeda-

beda. Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta 

memberi keterangan 

mengenai pasangan alas dan 

ruas garis tingginya. 

4) Guru menyajikan gambar 

menghitung keliling 

segitiga, apakah yang 

kalian gunakan? Sisi atau 

panjang sisi?  

7) Bagaimana rumus untuk 

menghitung luas daerah 

segitiga? 

8) Daerah segitiga A 

memiliki panjang alas 16 

satuan dan tinggi 8 

satuan. Daerah segitiga B 

memiliki panjang alas 31 

satuan dan tinggi 4 

satuan. Hitunglah luas 

daerah segitiga A dan 

luas daerah segitiga B. 

Kesimpulan apa yang 

dapat kalian peroleh? 

panjang sisi? 
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tiga buah segitiga tumpul 

dalam posisi yang berbeda-

beda. Siswa diminta untuk 

menggambarkan ketiga ruas 

garis tingginya serta 

memberi keterangan 

mengenai pasangan alas dan 

ruas garis tingginya. 

5) Perhatikan gambar segitiga 

berikut! 

 

Pada segitiga PQR diatas: 

a) Sebutkan sisi-sisi pada 

segitiga PQR. 

b) Sebutkan panjang sisi- 
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panjang sisi pada 

segitiga  PQR. 

c) Pada  poin a) dan poin 

b), apakah jawaban anda 

berbeda? Jika berbeda 

apakah perbedaan sisi 

dan panjang sisi? 

d) Hitunglah keliling 

segitiga PQR. 

e) Pada saat kalian 

menghitung keliling 

segitiga, apakah yang 

kalian gunakan? Sisi 

atau panjang sisi? 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 

d. Siswa dengan bimbingan dan bantuan guru menyimpulkan penemuan 

yang telah dilakukan Siswa dan menjawab hipotesis yang pada awal 

pelajaran dibuat oleh Siswa. 

e. Guru memotivasi Siswa untuk giat belajar 

f. Guru mengakhiri kegiatan belajar 

g. Siswa mengerjakan tes remidial pemhaman konsep 

 

G. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber :  

- Clemens, S.R, P.G. O’Daffer., & T.J. Cooney. 1984. Geometry with 

Applications and Problem Solving. California: Addison-Wesley Publishing 

Company. 

Alat : 

- Alat peraga, LKS (Lembar Kerja Siswa) 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Instrumen Tes Pemahaman Konsep Remidial II 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

(Yugiati, S.Pd.) 

 NIP 19711223 200501 2 008 

 Semarang, 1 Juli  2015 

Peneliti, 

 

 

 

(Siti Rahayu) 

NIM 4101411129 
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LAMPIRAN 38 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

REMIDIAL II 

Nama RPP  : Guided Discovery Learning 

Materi Pokok   : Segitiga  

Kelas    : VII  

Petunjuk :  

5. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

6. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1.  Identitas 

Memuat nama satuan 

pendidikan, mata pelajaran, 

kelas, materi pokok, dan 

alokasi waktu. 

         

2.  Kelengkapan Komponen 

RPP  

Komponen RPP meliputi: 

kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian 

kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode, 

pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar. 
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3.  Tujuan Pembelajaran 

i) Mencakup kemampuan 

dalam kompetensi dasar. 

         

 j) Kesesuaian dengan alokasi 

waktu. 
         

 k) Kejelasan rumusan tujuan 

pembelajaran. 
         

 l) Tujuan pembelajaran dapat 

dan mudah untuk diukur. 
         

4.  Perencanaan Materi 

Pembelajaran  

e) Materi ajar mengacu pada 

bahan ajar. 

         

 f) Pemilihan materi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

5.  Perencanaan/Pemilihan 

Model, Strategi, dan Metode 

Pembelajaran.  

g) Kesesuaian pemilihan 

model pembelajaran. 

         

 h) Kesesuaian pemilihan 

strategi pembelajaran. 
         

 i) Kesesuaian metode 

pembelajaran. 
         

6.  Perencanaan Kegiatan 

Pembelajaran  

m) Kegiatan pembelajaran 

mengacu pada sintak 

Guided Discovery 

Learning. 

         

 n)  Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

         

 o) Memuat kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penemuan. 

         

 p) Kesesuaian alokasi waktu 

pada masing-masing tahap 

kegiatan pembelajaran. 

         

7.  Perencanaan Kegiatan 

Penilaian  

q) Kegiatan penilaian yang 
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Skor total =64  Banyak aspek  = 18 

Skor penilaian                                 64:18=3,6 

a. Dapat digunakan tanpa revisi  

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi  

d. Belum/tidak dapat digunakan 

Saran Perbaikan: 

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

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

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

Semarang, 5  Juli 2015  

Observer, 

 

 

(Drs. Suhito, M.Pd.) 

 

direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 r) Kesesuaian pemilihan jenis 

tugas, teknik, dan bentuk 

instrumen penilaian. 

         

8.  Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media 

dan buku sumber belajar. 

         

 Jumlah 18       
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik :5 (sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik  :4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik :3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang komunikatif)  

Kurang Baik :2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  :1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

REMIDIAL II 

Nama RPP  : Guided Discovery Learning 

Materi Pokok   : Segitiga  

Kelas    : VII  

Petunjuk :  

7. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

8. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1.  Identitas 

Memuat nama satuan 

pendidikan, mata pelajaran, 

kelas, materi pokok, dan 

alokasi waktu. 

         

2.  Kelengkapan Komponen 

RPP  

Komponen RPP meliputi: 

kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian 

kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode, 

pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar. 

         

3.  Tujuan Pembelajaran 

a) Mencakup kemampuan 
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dalam kompetensi dasar. 

 b) Kesesuaian dengan alokasi 

waktu. 
         

 c) Kejelasan rumusan tujuan 

pembelajaran. 
         

 d) Tujuan pembelajaran dapat 

dan mudah untuk diukur. 
         

4.  Perencanaan Materi 

Pembelajaran  

g) Materi ajar mengacu pada 

bahan ajar. 

         

 h) Pemilihan materi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

5.  Perencanaan/Pemilihan 

Model, Strategi, dan Metode 

Pembelajaran.  

j) Kesesuaian pemilihan 

model pembelajaran. 

         

 k) Kesesuaian pemilihan 

strategi pembelajaran. 
         

 l) Kesesuaian metode 

pembelajaran. 
         

6.  Perencanaan Kegiatan 

Pembelajaran  

s) Kegiatan pembelajaran 

mengacu pada sintak 

Guided Discovery 

Learning. 

         

 t)  Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

         

 u) Memuat kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penemuan. 

         

 v) Kesesuaian alokasi waktu 

pada masing-masing tahap 

kegiatan pembelajaran. 

         

7.  Perencanaan Kegiatan 

Penilaian  

w) Kegiatan penilaian yang 

direncanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

         

 x) Kesesuaian pemilihan jenis          
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Skor total =69  Banyak aspek  = 18 

Skor penilaian                                 64:18=3,83 

a. Dapat digunakan tanpa revisi  

b. Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

c. Dapat digunakan dengan banyak revisi  

d. Belum/tidak dapat digunakan 

Saran Perbaikan: 

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

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

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

Semarang, 5  Juli 2015  

Observer, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd.) 

 

tugas, teknik, dan bentuk 

instrumen penilaian. 
 

 

 

8.  Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media 

dan buku sumber belajar. 

         

 Jumlah 18    5 11 2 



508 
 

 
 

KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik :5 (sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik  :4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik :3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang komunikatif)  

Kurang Baik :2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  :1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan 
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LAMPIRAN 39 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Guided Discovery Learning 

Remidial II 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester   : VII (Tujuh) / 2 (Dua) 

Alokasi waktu  :  25  menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta  menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

 

Tujuan: 

Melalui pembelajaran penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS diharapkan 

peserta didik dapat: 

1. memahami pengertian segitiga dan  jenis-

jenis segitiga berdasarkan ukuran sudut-

sudutnya. (S-5, S-8, S-30) 

2. Memahami ruas garis tinggi segitiga(S-5, S-

8, S-30) 

3. Memahami syarat dua daerah segitiga yang 

memiliki luas sama. (S-5, S-8, S-30) 

4. Memahami keliling segitiga 
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PENDAHULUAN (APERSEPSI) 

 

 

 

 Mari ingat kembali tentang pengertian garis, sinar garis, dan ruas garis. 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

 

 

Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

Mari ingat kembali tentang macam-

macam sudut! 

Indikator:  

1. Menemukan pengertian segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul 

2. Menemukan pengertian ruas garis tinggi segitiga 

3. Menentukan ruas garis yang merupakan contoh dan bukan contoh ruas 

garis tinggi segitiga. 

4. Menentukan pasangan ruas garis tinggi dan alas pada segitiga secara 

benar 

5. Menemukan syarat dua daerah segitiga agar memiliki luas daerah yang 

sama 

6. Menemukan rumus keliling segitiga 
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Gambar diatas adalah  gambar...    

Dapat dilambangkan dengan... 

Dari ketiga objek  diatas yang memiliki panjang terbatas adalah.... 

 

 

 

Gambar diatas menggambarkan bahwa ruas garis AB ............................... ruas 

garis PQ 

Ukuran sudut yang terbentuk akibat perpotongan ruas garis AB dan ruas garis PQ 

adalah... ... 

 

Pada gambar diatas buatlah ruas garis dari P yang tegak lurus 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
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Pada gambar diatas buatlah ruas garis dari R yang tegak lurus 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

 

Pada gambar diatas buatlah ruas garis dari R yang tegak lurus 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

 

KEGIATAN INTI 

A. Menemukan Jenis-Jenis Segitiga Berdasarkan Ukuran Sudutnya! 

a. Amatilah model 3a yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran sudut-sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya! 
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3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

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

 

4) Apakah ketiga ukuran sudutnya merupakan sudut lancip? 

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

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

b. Amatilah model 3d yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran sudut-sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya! 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

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

 

4) Apakah ketiga ukuran sudutnya merupakan sudut lancip? 

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

...................................................................................................................... 
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c. Amatilah model 3b  yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya  yang kalian dapatkan! 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

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

 

4) Apakah ada sudut yang merupakan sudut siku-siku? 

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

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

d. Amatilah model 3e  yang kalian peroleh! 

1) Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah  sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran-ukuran sudut  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudutnya  yang kalian dapatkan! 
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3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

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

 

4) Apakah ada sudut yang merupakan sudut siku-siku? 

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

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

e. Amatilah model 3c yang kalian peroleh! 

1)  Dengan menggunakan busur derajad, ukurlah sudut-sudutnya kemudian 

tulislah ukuran sudut-sudutnya  yang kalian peroleh! 

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

2) Gambarkanlah segitiga tersebut dan beri nama titik-titik sudutnya dan 

ukuran sudut-sudut yang  kalian dapatkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klasifikasikan ukuran sudut-sudut yang kalian peroleh kedalam jenisnya 

(lancip, siku-siku, tumpul)!  

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

........................................................................................................................ 
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Simpulan 

1. Segitiga lancip adalah 

 

2. Segitiga siku-siku adalah 

 

3. Segitiga  tumpul adalah 

4) Apakah ada ukuran sudutnya yang merupakan sudut tumpul? 

 

 

 

Model 3a, 3d merupakan cntoh model segitiga lancip. Model 3b, 3e merupakan 

contoh segitiga. siku-siku. Model 3c, 3f  merupakan contoh segitiga tumpul. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Menemukan Konsep Ruas Garis Tinggi Segitiga 

a. Ruas garis tinggi pada segitiga lancip 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 
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2)    Buatlah  ruas garis dari  A dan tegak lurus BC sehingga memotong BC di A’ 

Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas BC. 

3) Buatlah  ruas garis dari  B dan tegak lurus AC sehinga memotong..........di....... 

Sehingga...............................................................................................................

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

5. Buatlah  ruas garis dari C dan tegak lurus AB sehinga memotong..........di....... 

Sehingga............................................................................................................... 

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

b. Ruas garis tinggi pada Segitiga siku-siku 

1) Perhatikan  𝐴𝐵𝐶 berikut: 

 

2)   Buatlah  ruas garis melalui  A dan tegak lurus AB sehingga memotong AB di 

A’ 

Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas AB 

3) Buatlah  ruas garis melalui  B dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.......................................................................... 

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

4) Buatlah  ruas garis melalui  C dan tegak lurus AB sehinga 

memotong..........di.......Sehingga.......................................................................... 

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

5) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

6) Jika ada, apakah itu? 
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.............................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

c. Ruas garis tinggi pada segitiga tumpul 

 

 

 

1)    Buatlah  ruas garis dari  A dan tegak lurus BC sehingga memotong BC di A’ 

Sehingga AA’ disebut ruas garis tinggi (altitude)   𝐴𝐵𝐶  dengan alas BC 

2) Buatlah  ruas garis dari B dan tegak lurus AC sehinga memotong..........di....... 

Sehingga............................................................................................................... 

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

3) Buatlah  ruas garis dari C dan tegak lurus AB sehinga memotong..........di....... 

Sehingga............................................................................................................... 

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

4) Apakah ada hal khusus yang kalian peroleh? 

5) Jika ada apakah itu? 

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

. 
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C.Keliling Segitiga 

1. Pada model 1a-1c yang telah kalian buat ukurlah masing-masing panjang 

sisinya. 

 

2.   Pada model 1a jumlah panjang ketiga lidinya = 

Pada model 1b jumlah panjang ketiga lidinya = 

Pada model 1c jumlah panjang ketiga lidinya = 

 

Kesimpulan 

 

Keliling segitiga ABC =  

Dengan :   

𝑎   panjang sisi BC 

𝑏   panjang sisi AC 

𝑐   panjang sisi AB 

 

Kesimpulan : Ruas garis tinggi segitiga (altitude) 

adalah...............................................................................................

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

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

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

Pada Segitiga siku-siku ruas garis 

tingginya...........................................................................................

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

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

Pada segitiga tumpul  ruas garis 

tingginya...........................................................................................
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D. SYARAT DUA ATAU LEBIH DAERAH SEGITIGA AGAR MEMILIKI 

LUAS YANG SAMA 

1) Segitga ABC, panjang alas=  6 dan tinggi=8. 

Hitunglah Luas daerah yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

2) Segitga PQR, panjang alas=  4  dan tinggi=12. 

Hitunglah Luas daerah yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

3) Segitga RST, panjang alas=  8 dan tinggi=6. 

Hitunglah Luas daerah yang dibatasi oleh Segitga ABC. 

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

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

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

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

4) Bagaimanakah hubungan antara  luas daerah yang dibatasi oleh Segitga ABC, 

luas daerah yang dibatasi oleh Segitga PQR, luas daerah yang dibatasi oleh 

Segitga RST? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: Syarat dua atau lebih daerah segitiga agar memiliki luas 

yang sama adalah 
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LAMPIRAN 40 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  

GUIDED DISCOVERY LEARNING 

REMIDIAL II 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VII/ 2 (Dua) 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Nama Observer  : Fidyan Fauziyyah Zain 

Petunjuk : Berilah penilaian Bapak/Ibu dengan memberikan cek ( ) pada kolom 

yang sesuai. 

No. Aspek Yang Dinilai 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1 Kegiatan Pendahuluan    

 a. Guru datang ke lokasi subjek 

tepatwaktu 
         

 b. Berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 
         

 c. Mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis siswa. 
         

 d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran remidial. 
         

 e. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
         

 f. Memberikan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan yang 

ada keterkaitan dengan materi 

yang akan dibelajarkan. 

         

2 Kegiatan Inti    

 g. Mengorganisasi Siswa untuk 

belajar individu. 
         

 h. Guru menyampaikan suatu 

permasalahan untuk 

menimbulkan rasa penasaran 

Siswa. 

         

 i. Guru membimbing Siswa 

untuk menyusun hipotesis. 
         

 j. Guru menyediakan alat 

peraga. 
         

 k. Guru menyediakan LKS 

(Lembar Kerja Siswa). 
         

 l. Guru membimbimbing siswa          
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dalam menggunakan alat 

peraga dan mengisi LKS. 

 m. Guru mengarahkan Siswa 

dalam penemuan konsep 

melalui penggunaan alat 

peraga. 

         

 n. Guru membimbing Siswa 

untuk merumuskan 

kesimpulan. 

         

 o. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

penemuannya. 

         

 p. Memberikan pertanyaan yang 

dapat yang  menggali banyak 

pengetahuan. 

         

 q. Mengkonfirmasi jawaban 

siswa. 
         

3 Penutup    

 r. Membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

         

 s. Memberikan Tes.          

Jumlah 19     12 7 

Skor total =83  Banyak aspek = 19 

Skor penilaian                                 :         

Saran Perbaikan: 

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

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

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

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

 

Semarang, 09 Juli 2015  

Observer,  

 

 

(Fidyan Fauziyyah Zain) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 ( sangat jelas, sangat tepat, bahasa yang digunakan 

komunikatif)  

Baik   : 4 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan komunikatif)  

Cukup Baik  : 3 (jelas, tepat, bahasa yang digunakan kurang 

komunikatif)  

Kurang Baik  : 2 (kurang jelas, kurang tepat, bahasa yang digunakan 

kurang  komunikatif)  

Tidak Baik  : 1 (tidak jelas, tidak tepat, bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           
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LAMPIRAN 41 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN 

REMIDIAL II 

GUIDED DISCOVERY LEARNING 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Peneliti   : Siti Rahayu 

Pedoman Penilaian: 

Skor 1 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas    . 

Skor 2 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas       presentase aktivitas 

Siswa     . 

Skor 3 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas 40%   presentase aktivitas 

Siswa  60%. 

Skor 4 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas 60% < presentase aktivitas 

Siswa  80%. 

Skor 5 : Banyak Siswa yang melakukan aktivitas   80%. 

No Aktivitas yang diamati 
Terpenuhi Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1. Kegiatan Pendahuluan        

  a. Siswa menyiapkan 

kondisi fisik dan psikis 

untuk mengikuti 

pembelajaran.  

         

 b. Siswa memperhatikan 

pemberian  motivasi 

oleh guru. 

         

 c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran.  

         

 d. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

terdapat di LKS  yang 
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berkaitan dengan 

pengetahuan prasyarat 

(apersepsi).  

2. Kegiatan Inti        

 e. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai alat peraga 

yang akan digunakan. 

         

 f. Siswa membaca 

petunjuk penggunaan 

alat peraga. 

         

 g. Siswa mampu 

menggunakan alat 

peraga secara tepat 

sesuai dengan petunjuk 

yang ada. 

         

 h. Alat peraga mampu 

membantu siswa 

memahami konsep 

yang akan dicapai. 

         

 i. Alat peraga 

mendorong peserta 

didik mencoba 

menemukan konsep-

konsep   

         

 j. Alat peraga tidak 

menimbulkan adanya 

kesalahpahaman 

peserta didik. 

         

 k. Alat peraga 

membangkitkan 

kesemangatan peserta 

didik untuk belajar 

         

 l. Siswa  aktif 

menggunakan alat 

peraga untuk 

menemukan konsep 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

         

 m. Siswa menulisakan 

jawaban pertanyaan 

yang ada di LKS 

         

 n. Siswa mampu 

mempresentasikan 

hasil penemuannya. 
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3. Kegiatan Penutup        

 o. Siswa dapat membuat 

simpulan materi yang 

sudah dipelajari.  

         

 p. Siswa mengerjakan tes 

remidial pemahaman 

konsep segitiga 

         

 Jumlah 16     3 13 

Skor total =77  Banyak aspek =16 

Skor penilaian                                   :       :      5 

Saran Perbaikan: 

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

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

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

Semarang, 9 Juli 2015  

Observer,  

 

 

 

(Siti Rahayu) 

KETERANGAN  

A. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

B. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  
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Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LAMPIRAN 42 

 

TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL II 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  :15  menit 

Hari/ tanggal  : Jumat, 10 Juli 2015 

Nama   : Evellya Zahra  

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... 

a. Pada segitiga tumpul ketiga ukuran sudutnya lebih dari    . 

b. Pada segitiga siku-siku salah satu ukuran sudutnya adalah    . 

c. Pada segitiga lancip salah satu ukuran sudutnya sama dengan     . 

d. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari    . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

.................................................................................................................................... 
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2. Diketahui  Segitiga ABC tumpul dititik B, dengan panjang BD=3, AD=4, 

BC=6, dan BE=4,5. 

 

 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah..... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga 

b. Ruas garis dari titik sudut yang tegak lurus sisi dihadapannya 

c. Garis yang  tegak lurus pada sisi-sisi yang dimiliki oleh segitiga 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

Berapakah luas daerah  𝐴𝐵𝐶? 

a. 11 satuan luas 

b.     satuan luas 

c.    satuan luas 

d.    satuan luas 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL II 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 45  menit 

Hari/ tanggal  : Jumat, 10 Juli 2015 

Nama   : Septian Agung D.P 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

2. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga tumpul ketiga ukuran sudutnya lebih dari    . 

b. Pada segitiga siku-siku salah satu ukuran sudutnya adalah    . 

c. Pada segitiga lancip salah satu ukuran sudutnya sama dengan     . 

d. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari    . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

.................................................................................................................................... 
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3. Perhatikan gambar berikut! 

 

Dengan: 

   = panjang alas segitiga I 

  = panjang alas segitiga II 

  = panjang ruas garis tinggi  segitiga I 

  = panjang ruas garis tinggi  segitiga II 

Apakah kedua daerah segitiga  tersebut memiliki luas daerah yang sama? 

Mengapa? 

a. Tidak, karena       .  

b. Ya,    
 

 
  . 

c. Tidak ,       

d. Ya,             

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

4. Perhatikan gambar berikut: 

 

Keliling segitiga ABC adalah.... . 

Dengan :  

 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   sisi AB 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅   sisi BC 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sisi AC 

𝐵𝐶   panjang sisi BC 

𝐴𝐶   panjang sisi AC 

𝐴𝐵   panjang sisi AB 
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a. 𝐾  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. 𝐾  𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶 

c. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  𝐴𝐶̅̅ ̅̅   

d. 𝐾  
 

 
 𝐴𝐵  𝐵𝐶  𝐴𝐶  

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

5. Pengertian ruas garis tinggi segitiga yang  tepat adalah...... 

a. Garis yang tegak lurus  salah satu sisi  pada segitiga ( mungkin diperluas) 

b. Ruas garis dari suatu titik sudut ke titik F  pada sisi dihadapannya 

(mungkin diperluas)  yang tegak lurus sisi dihadapannya. 

c.  Garis dari suatu titik sudut ke titik F  pada sisi dihadapannya (mungkin 

diperluas)  yang tegak lurus sisi dihadapannya. 

d. Sinar garis dari titik sudut yang  tegak lurus sisi dihadapannnya ( mungkin 

diperluas). 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar secara singkat 

dan  jelas dan isislah CRI* secara jujur! 

1. Gambarlah segitiga tumpul beserta ketiga ruas garis tingginyadan berilah 

penjelasan! (beri tanda tegak lurus untuk dua ruas garis yang tegak lurus). 

 

CRI* 0  1 2 3 4 5 
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TES PEMAHAMAN KONSEP SEGITIGA 

REMIDIAL II 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 20  menit 

Hari/ tanggal  : Jumat, 10 Juli 2015 

Nama   : Devita Norma 

*Keterangan Tingkat Keyakinan (CRI) 

0 = Tidak tahu  3=yakin 

1= sedikit tahu  4=hampir  benar 

2=  kurang yakin 5= Pasti benar 

B. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda (x), isilah CRI* 

dengan jujur,  dan berikan alasannya secara singkat dan jelas! 

1. Pernyataan berikut yang benar adalah.... . 

a. Pada segitiga tumpul ketiga ukuran sudutnya lebih dari    . 

b. Pada segitiga siku-siku salah satu ukuran sudutnya adalah    . 

c. Pada segitiga lancip salah satu ukuran sudutnya sama dengan     . 

d. Pada segitiga tumpul minimal salah satu ukuran sudutnya kurang dari    . 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

....................................................................................................................................
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2. Perhatikan gambarberikut! 

 

Dengan: 

   = panjang alas segitiga I 

  = panjang alas segitiga II 

  = panjang ruas garis tinggi segitiga I 

  = panjang ruas garis segitiga II 

Apakah kedua daerah segitiga  tersebut memiliki luas daerah yang sama? 

Mengapa? 

a. Tidak, karena       .  

b. Ya,    
 

 
  . 

c. Tidak ,       

d. Ya,             

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan:........................................................................................................................

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

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

3. Perhatikan gambar berikut: 

 

Yang bukan merupakan ruas garis 

tinggi  𝐴𝐵𝐶 adalah... 

a. 𝐶𝐹̅̅ ̅̅  

b. 𝐹𝐸̅̅ ̅̅  

c. 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  

d. 𝐵𝐹̅̅ ̅̅  



535 
 

 
 

CRI* 0 1 2 3 4 5 

Alasan: 

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

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

.................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 43 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP 

Remidial II 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

2.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal 

Remidial Pemahaman Konsep  

a) Kesesuaian materi tes sesuai 

dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas. 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep. 
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 c) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 d) Kesesuaian materi soal 

dengan materi pokok 

miskonsepsi. 

         

2. Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

e) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

         

 f)  Kejelasan pokok soal.          

 g) Kejelasan penyajian gambar, 

simbol, dan sejenisnya. 
         

 h) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 i) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

j) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

         

 k) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 l)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negatif 

         

 m) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 n) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 o) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

         

 p) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 q)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya. 
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3. Bahasa yang Digunakan  

r) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 

ganda. 

         

 s) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 t) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

         

 Jumlah 20    4 16  

Skor total = 76 Banyak aspek = 20 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 3,8 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b)  Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 1 Juli 2015 

Validator, 

 

 

 

(Drs. Suhito, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP 

Remidial II 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester : VII/1  

Mata Pelajaran : Matematika  

Standar Kompetensi  

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk  

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai 

dengan bobot nilai yang telah disediakan.  

2.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan 

butir revisi pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang 

divalidasi. 

No ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal 

Remidial Pemahaman Konsep  

a) Kesesuaian materi tes sesuai 

dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas. 

         

 b) Kesesuaian materi soal 

dengan aspek Pemahaman 

Konsep. 

         

 c) Kesesuaian materi soal 

dengan indikator dan kisi-

kisi. 

         

 d) Kesesuaian materi soal          
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dengan materi pokok 

miskonsepsi. 

2. Konstruksi Soal Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar  

e) Kejelasan petunjuk cara 

mengerjakan soal. 

         

 f)  Kejelasan pokok soal.          

 g) Kejelasan penyajian gambar, 

simbol, dan sejenisnya. 
         

 h) Kejelasan penggunaan 

kalimat tanya atau kalimat 

perintah pada soal. 

         

 i) Ada pedoman penskoran.          

 Untuk soal pilihan ganda 

j) Rumusan pokok soal dan 

pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan 

saja. 

         

 k) Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
         

 l)  Pokok soal bebas dari 

pernyataan yang bersifat 

negatif 

         

 m) Pilihan jawaban homogen 

dan logis ditinjau dari segi 

materi 

         

 n) Panjang pilihan jawaban 

relatif sama 
         

 o) Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

         

 p) Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau 

kronologisnya 

         

 q)  Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal 

sebelumnya 

         

3. Bahasa yang Digunakan  

r) Kalimat yang digunakan 

komunikatif, mudah 

dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran 
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ganda. 

 s) Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

         

 t) Untuk pilihan ganda pilihan 

jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang 

sama, kecuali merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

         

 Jumlah 20    4 16  

Skor total = 78  Banyak aspek = 20 

Skor penilaian     = skor total : banyak aspek = 3,9 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi.  

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi.  

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan.  

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi)  

Saran perbaikan:  

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

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

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

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

Semarang, 1 Juli 2015 

 Validator, 

 

 

(Drs. Edy Soedjoko, M.Pd) 
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KETERANGAN  

A. Kriteria Skala Penilaian  

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional)  

Baik   : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional)  

Cukup Baik  : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional)  

Kurang Baik  : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional)  

Tidak Baik  : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria ( ) 

Sangat Baik  :         5 

Baik   :            

Cukup Baik  :            

Kurang Baik  :           

C. Kriteria Rekomendasi  

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi  

Baik   : Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup Baik  : Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Kurang Baik  : Belum/tidak dapat digunakan
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LAMPIRAN 44 
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LAMPIRAN 45 
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LAMPIRAN 46 
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LAMPIRAN 47 
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LAMPIRAN 48 

 

 

 

  

 



549 
 

 
 

LAMPIRAN 49 

 

 

LAMPIRAN 50 
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LAMPIRAN 51 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-25 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 52 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-12 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 53 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-30 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 54 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-21 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 55 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-28 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 56 

SCAN HASIL PEKERJAAN S-5 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 57 

HASIL PEKERJAAN S-8 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 58 

HASIL PEKERJAAN S-16 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 59 

HASIL PEKERJAAN S-24 PADA TES DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 60 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Coba Tes kelas VII F (28-4-2014)        Tes Diagnostik VII E (13-2-2014)  

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan S-28 (23-05-2015)      Wawancara dengan S-16 (26-05-2015) 

 

 

 

 

 

 

Remidial I Kelompok A (12-06-2015)    Remidial II Kelompok C (12-06-2015) 
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Remidial I Individu S-25 (12-06-2015)      Remidial II S-8 (09-07-2015) 

 

Remidial II S -28 (09-07-2015)  Remidial II S -5 (09-07-2015) 




