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ABSTRAK
Wardani, M R. 2015. Keefektifan Model Pembelajaran Time Token dengan
Performance Assessment terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
pada Materi Lingkaran. Skripsi. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs.
Edy Soedjoko, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Putriaji Hendikawati, S.Si.,
M.Pd., M.Sc.
Kata kunci : Time Token, Performance Assessment, Komunikasi Matematis
Rendahnya peringkat Indonesia dalam survei TIMSS dan studi PISA
menunjukkan kemampuan komunikasi matematis siswa di Indonesia masih
rendah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP
Negeri 2 Ambarawa diperoleh informasi bahwa kemampuan komunikasi
matematis siswa masih rendah dan siswa masih kesulitan dalam mempelajari
materi lingkaran. Model pembelajaran yang sering digunakan guru matematika di
SMP Negeri 2 Ambarawa adalah model pembelajaran ekspositori. Selama
pembelajaran menggunakan model pembelajaran ekspositori, kemampuan
komunikasi matematis siswa masing kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keefektifan model pembelajaran Time Token terhadap kemampuan
komunikasi matematis siswa pada materi lingkaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang
digunakan adalah Posttes-Only Control Design yang melibatkan dua kelompok
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi penelitian ini adalah
semua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ambarawa. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah simple random sampling. Kelas VIII A sebagai kelas
eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data
yaitu teknik dokumentasi dan pemberian tes kemampuan komunikasi matematis.
Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan
komunikasi matematis siswa dengan penerapan model pembelajaran Time Token
dengan Performance Assessment dapat mencapai ketuntasan belajar. Rata-rata
kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model pembelajaran Time
Token dengan Performance Assessment lebih baik daripada rata-rata kemampuan
komunikasi matematis siswa dengan model pembelajaran ekspositori dengan
Performance Assessment. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa
model pembelajaran Time Token terhadap kemampuan komunikasi matematis
siswa pada materi lingkaran efektif. Saran yang dapat disumbangkan berkaitan
dengan penelitian ini adalah model pembelajaran Time Token dapat digunakan
sebagai alternatif pembelajaran untuk menumbuhkembangkan kemampuan
komunikasi matematis siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan

negara. Seperti yang tercantum dalam Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003
bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan

siswa,

memberikan

keteladanan,

membangun

kemauan,

membangun kreativitas dalam pembelajaran. Diharapkan, pendidikan dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan
tersebut tidak mungkin terlepas dari kegiatan pembelajaran di kelas.
Salah satu upaya pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas

adalah

melalui

pendidikan

matematika.

Sebagaimana

yang

diungkapkan Setiawan (2013), matematika disebut sebagai ratunya ilmu
maksudnya bahwa sebagai sumber dari ilmu yang lain. Dan perkembangan
matematika tidak tergantung pada bidang studi lain. Matematika merupakan ilmu
yang mendasar dan ada pada setiap bidang ilmu. Matematika mempunyai potensi
yang sangat besar untuk memberikan berbagai macam kemampuan dan sikap
yang diperlukan oleh manusia agar bisa hidup secara cerdas dalam lingkungan,
dan bisa mengelola berbagai hal yang ada di dunia ini dengan sebaik–baiknya.
Kemampuan yang diperoleh dari belajar matematika adalah kemampuan
mengamati, pengukuran, menyajikan, dan menganalisis data, membedakan hal–
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hal yang relevan dan tidak relevan, menalar secara logis, dan menimbulkan sikap
yang teliti, bertanggung jawab, tekun, bekerja cermat, kritis, logis, dan ekonomis.
Suyitno (2011:1), mengungkapkan bahwa matematika merupakan mata
pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Kemahiran matematika
dipandang sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran pada
jenjang lebih lanjut atau untuk mengatasi masalah dalam kehidupannya sehari–
hari.
Senada dengan pendapat–pendapat sebelumnya, dalam BSNP (2006)
tercantum bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari
perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin ilmu, dan memajukan daya pikir manusia.
Sedangkan menurut Hudojo (2003: 35), matematika adalah suatu alat
untuk mengembangkan cara berpikir, sehingga matematika sangat diperlukan baik
untuk kehidupan sehari–hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK yang
membuat matematika perlu dibekalkan kepada setiap siswa sejak pendidikan
dasar, bahkan sejak pendidikan usia dini. Oleh karena itu, matematika merupakan
ilmu yang penting untuk diajarkan di sekolah.
Pada hakikatnya, pembelajaran (belajar dan mengajar) merupakan proses
komunikasi antara guru dan siswa, sedangkan komunikatornya adalah guru dan
siswa. Jika siswa menjadi komunikator terhadap siswa lain dan guru sebagai
fasilitator, akan terjadi proses interaksi dengan kadar pembelajaran yang tinggi
(Hamdani, 2011: 72).
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Komunikasi matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran
matematika dan menjadi salah satu standar kompetensi lulusan siswa dari
pendidikan sekolah dasar sampai menengah sebagaimana tertuang dalam Permen
22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan dalam bidang matematika:
(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat
dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti,
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.; (3) memecahkan masalah
yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan

model,

dan

menafsirkan

solusi

yang

diperoleh;

(4)

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai
kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan
minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah. Begitu juga dalam kurikulum Matematika Depdiknas, yaitu
(1) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya
melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan,
perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi; (2) mengembangkan aktivitas kreatif
yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan
pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta
mencoba-coba; (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah; (4)
mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunasikan
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gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam
menjelaskan gagasan.
Sumarmo (2010:3) mengatakan bahwa daya matematik yang memuat
kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, koneksi, komunikasi, dan
penalaran matematik yang lebih tinggi dari doing math merupakan kemampuan
yang perlu dimiliki siswa yang belajar matematika pada jenjang sekolah manapun.
Selain itu, menurut Fachrurazi (2011:78), kemampuan komunikasi yang
kurang dikembangkan menyebabkan siswa sulit dalam menyampaikan ide-ide
matematikanya sehingga sulit juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan
matematika.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi matematis tidak dapat
dipisahkan dari pembelajaran matematika. Program pembelajaran matematika
sekolah harus menekankan siswa untuk: (1) mengatur dan mengaitkan
mathematical thinking melalui konsep; (2) mengkomunikasikan mathematical
thinking secara koheren (tersusun secara logis) dan jelas kepada teman–
temannya, guru, dan orang lain; (3) menganalisis dan menilai mathematical
thinking dan strategi yang dipakai orang lain; dan (4) menggunakan bahasa
matematika untuk mengekspresikan ide–ide matematika secara benar (NCTM,
2000).
Kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa di Indonesia dapat
dilihat dari rendahnya peringkat Indonesia dalam Programme for International
Student Assessment (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian
dan Pengembangan) yaitu pada tahun 2000 menduduki peringkat 39 dari 41
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negara dengan skor 367, sementara pada tahun 2003 menduduki peringkat 38 dari
40 negara dengan skor 360, dan pada tahun 2006 menduduki peringkat 50 dari 57
negara dengan skor 391. Padahal soal–soal matematika dalam studi PISA lebih
banyak mengukur kemampuan bernalar, pemecahan masalah, berargumentasi dan
berkomunikasi daripada soal–soal yang mengukur kemampuan teknis baku yang
berkaitan dengan ingatan dan perhitungan semata (PPPPTK, 2011:51). Ini artinya
kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki siswa di Indonesia masih lemah.
Laporan hasil studi untuk TIMSS dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan diperoleh data tahun 2003
menunjukkan kondisi yang hampir sama. Indonesia menduduki peringkat ke-35
dari 46 negara dengan skor 411, sementara tahun 2007 menempati urutan ke-36
dari 49 negara dengan skor 397, dan data terakhir tahun 2011 Indonesia pada
posisi 5 besar dari bawah (bersama Syria, Maroko, Oman, Ghana) yaitu peringkat
ke-36 dari 40 negara.
Hasil tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa matematika merupakan
mata pelajaran yang tidak disukai siswa karena dianggap sulit. Banyak faktor
yang menyebabkan matematika dianggap sulit, diantaranya adalah karakteristik
matematika yang bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan lambang–
lambang dan rumus yang membingungkan. Selain itu, beberapa pelajar tidak
menyukai matematika karena matematika penuh dengan hitungan dan miskin
komunikasi.
Lingkaran

merupakan

salah

satu

materi

yang

diajarkan

dalam

pembelajaran matematika SMP kelas VIII. Berdasarkan wawancara yang telah
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dilakukan dengan salah satu guru matematika kelas VIII SMP 2 Ambarawa,
dalam materi tersebut siswa masih kurang antusias dalam proses pembelajaran
maupun mengerjakan soal. Nilai rata–rata untuk materi lingkaran yang diperoleh
tahun lalu adalah 65. Nilai ini menunjukkan hasil yang masih rendah. Hal ini
dikarenakan siswa yang kesulitan mengubah permasalahan sehari–hari ke dalam
bentuk model matematika dan sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan
komunikasi matematis siswa yang masih rendah.
Dengan melihat kenyataan yang menunjukkan pentingnya kemampuan
komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika termasuk dalam
membangun minat siswa dalam mempelajari matematika, diperlukan suatu model
pembelajaran yang membiasakan siswa untuk memahami simbol–simbol dan
bahasa matematika. Model pembelajaran kooperatif akan dapat meningkatkan
interaksi antarsiswa sehingga mampu mengurangi rasa kurang gemar atau
kesulitan pada mata pelajaran matematika dengan adanya rasa kebersamaan.
Sementara, aktivitas berbicara (komunikasi oral) diharapkan dapat membantu
siswa untuk terbiasa menerjemahkan simbol dan bahasa matematika ke dalam
bahasa sehari–hari yang mudah dipahami. Salah satu model pembelajaran yang
memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi
matematis adalah model pembelajaran Time Token.
Model pembelajaran Time Token merupakan suatu program yang didesain
untuk membantu siswa dalam hal efektivitas penggunaan bahasa sehari–hari
dalam mengungkapkan ide–ide matematika agar siswa mengalami peningkatan
dalam memahami dan menggunakan bahasa matematika. Sedangkan menurut
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Ibrahim (2000:51), Time Token adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan oleh
seorang guru dalam pembelajaran kooperatif. Dengan menggunakan kartu–kartu
untuk berbicara, Time Token dapat membantu membagikan peran serta lebih
merata pada setiap siswa.
Dalam menilai hasil belajar siswa alangkah baiknya jika dilihat bagaimana
kinerja siswa dalam mengkomunikasikan bahasa matematis saat mengerjakan
persoalan matematika. Dalam menentukan hasil yang telah dicapai siswa
sebaiknya tidak hanya dilihat pada hasil akhirnya saja, tetapi bagaimana proses
siswa menemukan hasil akhir tersebut. Belajar merupakan proses bukan hasil, jadi
dengan mengutamakan langkah apa saja yang diambil atau ditentukan siswa, guru
akan lebih mengetahui sejauh mana perkembangan siswa tersebut. Performance
Assessment atau penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan
mengamati strategi yang digunakan siswa. Dengan Performance Assessment akan
diketahui

bagaimana

siswa

menggunakan

bahasa

matematika

dalam

mengkomunikasikan pemecahan masalah matematika.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Time Token
dengan Performace Assessment terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa Kelas VIII SMP pada Materi Lingkaran”

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah utama dalam

penelitian ini adalah apakah implementasi model pembelajaran Time Token
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dengan Performance Assessment terhadap kemampuan komunikasi matematis
siswa kelas VIII SMP 2 Ambarawa pada materi lingkaran efektif. Rumusan
masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
(1) Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan model
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment dapat mencapai
ketuntasan pada materi lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 2 Ambarawa
tahun ajaran 2014/2015?
(2) Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment dapat mencapai
ketuntasan pada materi lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 2 Ambarawa
tahun ajaran 2014/2015?
(3) Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment lebih baik
daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment?

1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1)

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Ambarawa.

(2)

Materi yang diujikan adalah lingkaran.

(3)

Kemampuan matematika yang dilihat hasilnya adalah kemampuan
komunikasi matematis.
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1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

(1) Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan model
pembelajaran ekspositori dengan Performace Assessment tidak mencapai
ketuntasan pada materi lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 2 Ambarawa
tahun ajaran 2014/2015;
(2) Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan model
pembelajaran Time Token dengan Performace Assessment dapat mencapai
ketuntasan pada materi lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 2 Ambarawa
tahun ajaran 2014/2015;
(3) Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan
model pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment lebih baik
dari kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment.

1.5

Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat

yang diharapkan adalah sebagai berikut:
(1) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika dan
menambah pengalaman siswa dalam kegiatan pembelajaran.
(2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai masukan agar guru dapat
menerapkan

model

pembelajaran

Time

Token

dengan

Performance
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Assessment sehingga siswa dapat mencapai kemampuan komunikasi
matematis yang maksimal.
(3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan
mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Ambarawa dan masukan tentang model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas
pada khususnya dan memajukan program sekolah pada umumnya.
(4) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk melakukan
pembaharuan dalam melakukan proses pembelajaran di kelas ketika menjadi
guru mata pelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya.
(5) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan sumbangan
pemikiran untuk penelitian selanjutnya tentunya tentang implementasi
keefektifan model pembelajaran Time Token atau pembelajaran yang
menggunakan Performance Assessment.

1.6

Penegasan Istilah
Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari adanya salah penafsiran

terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun
batasan-batasan istilah tersebut adalah sebagai berikut.
1.6.1

Keefektifan
Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya atau ada

perubahannya. Keefektifan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu
keberhasilan pembelajaran lingkaran dengan menggunakan model pembelajaran
Time Token dengan Performance Assessment.
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Keefektifan pembelajaran model Time Token dengan Performance
Assessment adalah tercapainya tujuan belajar sebagai akibat dari keberhasilan
pembelajaran model Time Token dengan Performance Assessment pada proses
belajar mengajar materi lingkaran. Penggunaan model pembelajaran Time Token
dengan Performance Assessment dikatakan berhasil apabila:
(1) Kemampuan komunikasi

matematis

siswa yang memperoleh materi

pembelajaran dengan model pembelajaran Time Token dengan Performance
Assessment dapat mencapai ketuntasan.
(2) Kemampuan komunikasi

matematis

siswa yang memperoleh materi

pembelajaran dengan model pembelajaran Time Token dengan Performance
Assessment lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang
memperoleh materi pembelajaran dengan pembelajaran ekspositori.
1.6.2

Model Pembelajaran
Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih
baik. Pembelajaran merupakan suatu cara dan proses hubungan timbal balik siswa
dan guru yang secara aktif melakukan kegiatan.
Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada
pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan
pembelajaran,

tahap-tahap

kegiatan

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

di

dalam

pembelajaran,

lingkungan
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1.6.3

Model Pembelajaran Time Token
Model pembelajaran Time Token adalah teknik pembelajaran yang

menggunakan metode kooperatif yang di dalamnya melakukan sebuah aktivitas
kerja sama dan saling membantu untuk memahami suatu materi. Teknik ini sangat
efisien untuk pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan siswa secara
merata dalam membaca, menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat dan tidak
membuat salah seorang siswa atau salah satu kelompok mendominasi
pembelajaran karena dibatasi oleh waktu tertentu dan mampu berinteraksi dengan
lingkungan belajarnya dengan berorientasi seperti sebuah permainan. Sehingga
teknik ini sesuai digunakan untuk menguji pengetahuan, pemahaman, kecakapan
siswa, dan keterampilan sosial siswa. Siswa bekerja secara berkelompok namun
tiap siswa dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
serta memberikan suasana yang menyenangkan di tengah – tengah proses
pembelajaran.
Time Token adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan oleh seorang
guru dalam pembelajaran kooperatif. Dengan menggunakan kartu–kartu untuk
berbicara, Time Token dapat membantu membagikan peran serta lebih merata
pada setiap siswa (Ibrahim, 2000: 51).
1.6.4

Performance Assesment (Penilaian Kinerja)
Penilaian ini berguna untuk mengamati bagaimana pemahaman siswa

terhadap konsep yang telah diajarkan dan bagaimana kemampuan mereka untuk
mengaplikasikan procedural knowledge dan skill mereka (Airasian, 2005:235).
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1.6.5

Kemampuan Komunikasi Matematis
Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian

suatu informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak
langsung (Fachrurazi, 2011: 76).
Komunikasi matematika adalah suatu cara untuk mengungkapkan ide-ide
matematik baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda,
menyajikan dalam bentuk aljabar atau menggunakan simbol matematika (NCTM,
2000:60). Sedangkan menurut Asikin (2011:1), komunikasi matematik dapat
diartikan sebagai suatu peristiwa saling berhubungan atau dialog yang terjadi
dalam lingkup kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. Pengalihan pesan di sini
dapat berupa materi pembelajaran matematika dengan pihak yang terlibat adalah
guru dan siswa.
Komunikasi sangat penting dalam pembelajaran sebab komunikasi adalah
sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan,
gambar/sketsa, diagaram, atau grafik. Ini diperlukan agar siswa mampu
mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya serta kreasi
siswa melalui presentasi, membuat laporan dan/atau unjuk karya (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan).
Sementara menurut Clark (2005:1) komunikasi matematika mempunyai
peran penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan dapat
berperan sebagai berikut:
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(1) alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman
matematika pada siswa,
(2) alat untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika
siswa,
(3) alat

pengembangan

pemecahan

masalah,

peningkatan

penalaran,

menumbuhkan rasa percaya diri, serta peningkatan keterampilan sosial.
1.6.6

Ketuntasan Belajar
Kentuntasan belajar dapat dianalisis secara perorangan (individual)

maupun secara kelas (klasikal). Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa
telah mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
(Sudrajat, 2008). Dalam penelitian ini, KKM individual siswa kelas VIII pada
mata pelajaran matematika adalah 75, sedangkan ketuntasan klasikal dalam satu
kelas adalah sekurang–kurangnya 75% dari seluruh siswa dalam suatu kelas yang
telah mencapai KKM individual. Besaran KKM tersebut merupakan kriteria yang
digunakan pada mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Ambarawa.
Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar dalam aspek kemampuan
komunikasi matematis tercapai apabila sekurang – kurangnya 75% siswa yang
berada pada kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi
Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian
awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.
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1.7.1

Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan,

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar, dan daftar lampiran.
1.7.2 Bagian Isi
Bagian isi adalah bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu
sebagai berikut.
BAB 1

: Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan
masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah, dan sistematika penulisan
skripsi.

BAB 2

: Tinjauan pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB 3

: Metode penelitian, berisi jenis penelitian, subjek penelitian, variabel
penelitian, metode pengumpulan data, desain penelitian, instrumen
penelitian, analisis instrumen, dan analisis data.

BAB 4

: Hasil penelitian dan pembahasan.

BAB 5

: Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran.

1.7.3 Bagian Akhir
Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Belajar
Djamarah (2002: 11) mengemukakan bahwa belajar adalah proses

perubahan perilaku karena pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan
adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan
maupun sikap.
Sedangkan menurut Dimyati (2002: 7), belajar merupakan tindakan dan
perilaku siswa yang kompleks. Belajar hanya dialami oleh siswa sendiri karena
siswa adalah penemu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.
Menurut Hudojo (2003), kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan
intelektual siswa berlangsung bertahap secara kualitatif. Walaupun perkembangan
itu nampaknya berjalan dengan sendirinya, tetapi perlu diarahkan sebab
perkembangan tersebut dapat dibantu atau terhalang oleh keadaan lingkungan.
Agar pembelajaran dapat berlangsung, diperlukan beberapa unsur belajar.
unsur-unsur belajar menurut Rifa‟i & Anni (2009: 84) adalah sebagai berikut.
(1)

Pembelajar yaitu berupa siswa, warga belajar, atau peserta pelatihan.

(2)

Rangsangan (stimulus) indra pembelajar misalnya warna, suara, sinar, dan
sebagainya. Agar pembelajar dapat belajar optimal ia harus memfokuskan
pada stimulus tertentu yang diminati.
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(3)

Memori pembelajar yaitu berisi berbagai kemampuan seperti pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap.

(4)

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori (respon).

2.1.2

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

bersifat teoritis dan telah terurai kebenarannya melalui eksperimen (Sugandi,
2004: 7). Teori belajar yang mendukung penelitian ini antara lain sebagai berikut.
2.1.2.1 Teori Piaget
Piaget (Suherman, 2003) mengemukakan tiga prinsip utama dalam
pembelajaran, antara lain:
(1) Belajar aktif
Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan
terbentuk dari dalam subjek belajar. Sehingga untuk membantu perkembangan
kognitif anak perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak
dapat belajar sendiri, misalkan melakukan percobaan, memanipulasi simbolsimbol, mengajukan pertanyaan dan menjawab sendiri, serta membandingkan
penemuan sendiri dengan penemuan temannya.
(2) Belajar lewat interaksi sosial
Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi
interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama akan
membantu

perkembangan

kognitif

anak.

Dengan

interaksi

sosial,

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pendangan, artinya
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khasanah kognitif anak akan diperkaya dengan macam-macam sudut pandang
dan alternatif tindakan.
(3) Belajar lewat pengalaman sendiri
Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada
pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk bekomunikasi. Jika
hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif
anak cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya
berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh siswa apabila siswa
dengan objek/orang dan siswa selalu mencoba membentuk pengertian dari
interaksi tersebut.
Siswa akan memahami materi bila siswa aktif sendiri membentuk atau
menghasilkan pengertian dan hal-hal yang diinderanya, penginderaan dapat
terjadi melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.
Pengertian yang dimiliki siswa merupakan bentukannya sendiri dan bukan
hasil bentukan dari orang lain.
2.1.2.2 Teori Thorndike
Edward L.Thorndike sebagaimana dikutip dalam Suherman (2003: 29-30)
mengemukakan beberapa hukum belajar antara lain sebagai berikut.
1. Hukum kesiapan (law of readiness) menerangkan bagaimana kesiapan
seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak akan lebih
berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar.
2. Hukum latihan (law of exercise) menyatakan bahwa jika hubungan
antara stimulus dan respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan
semakin kuat, sedangkan makin jarang hubungan stimulus-respon
dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi.
3. Hukum pengaruh (law of effect) menyatakan bahwa jika terdapat
asosiasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang
disajikan akan tertanam lebih lama dalam ingatan anak. Penghargaan
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dari guru akan memberi kepuasan pada siswa, dan siswa cenderung
untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah
dicapainya.
Hukum latihan (law of exercise) dan hukum pengaruh (law of effect) dalam
teori belajar Thorndike sangat mendukung penelitian penggunaan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment dalam meningkatkan
hasil belajar aspek kemampuan komunikasi matematis. Pembelajaran Time Token
menekankan pembelajaran dengan banyak berlatih mengubah bahasa matematika
ke dalam bahasa sehari – hari dan sebaliknya sesuai dengan hukum latihan (law of
exercise). Performance Assessment mendorong siswa untuk mengerjakan soal
dengan bahasa matematika dan sistematika yang benar. Hal ini sesuai dengan
hukum pengaruh (law of effect) dalam teori belajar Thorndike.
2.1.3

Pengertian Model Pembelajaran
Menurut Joyce, sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007:5), bahwa model

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai
pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam
tutorial dan untuk menentukan perangkat–perangkat pembelajaran termasuk di
dalamnya buku–buku, film, computer, dan lain–lain. Model pembelajaran
mempunyai empat ciri khusus yaitu: (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh
para pencipta atau pengembangnya; (2) tujuan pembelajaran yang akan dicapai;
(3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar
tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.
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2.1.4

Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang
berdasarkan paham kontruktivis. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang
tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap
anggota harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi
pelajaran (Hamdani, 2011: 30).
Menurut Roger & David Johnson, sebagaimana dikutip oleh Suprijono
(2009: 58), tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam pembelajaran kooperatif
harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah: (1) positive independence (saling
ketergantungan

positif);

(2)

personal

responsibility

(tanggung

jawab

perseorangan); (3) face to face promotive interaction (interaksi promotif); (4)
interpersonal skill (komunikasi antaranggota); dan (5) group processing
(pemrosesan kelompok).
Pembelajaran kooperatif memiliki ciri–ciri sebagai berikut: (1) setiap
anggota memiliki peran; (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa;
(3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga
teman–teman sekelompoknya; (4) guru membantu mengembangkan keterampilan
–keterampilan interpersonal kelompok; dan (5) guru hanya berinteraksi dengan
kelompok saat diperlukan (Hamdani, 2011: 31)
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Langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Suyatno (2009: 52)
adalah sebagai berikut.
(1)

Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa.

(2)

Menyajikan informasi.

(3)

Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.

(4)

Membimbing kelompok belajar dan bekerja.

(5)

Evaluasi.

(6)

Memberikan penghargaan.

2.1.5

Pembelajaran Ekspositori
Pembelajaran dengan ekspositori merupakan pembelajaran yang biasa

dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Pada pembelajaran
ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang
guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai
materi secara optimal. Karakteristik dari pembelajaran ekspositori adalah:
(1) Pembelajaran dilakukan dengan menyampaikan materi pelajaran secara
verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama, sehingga sering
diidentikan dengan ceramah.
(2) Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi yang sudah jadi,
seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal.
(3) Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri.
Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat
memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi
yang telah diuraikan.
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Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran dengan ekspositori adalah:
(1) Tahap persiapan, meliputi guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan
tujuan pembelajaran dan mengulas materi pelajaran sebelumnya.
(2) Tahap penyajian, yaitu tahap guru menyampaikan materi pelajaran kepada
siswa dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti.
(3) Korelasi, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa.
(4) Menyimpulkan, yaitu memahami inti dari materi pelajaran yang telah
disajikan.
(5) Mengaplikasikan, yaitu unjuk kemampuan siswa setelah menerima materi.
2.1.6

Model Pembelajaran Time Token
Time Token adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan oleh seorang

guru dalam pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kartu–kartu untuk
berbicara, Time Token dapat membantu membagikan peran serta lebih merata
pada setiap siswa (Ibrahim, 2000: 51).
Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh Wahyuni (2013: 3), Time
Token Arends adalah model pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk
mengembangkan keterampilan partisipasi siswa. Model pembelajaran Time Token
bertujuan agar masing–masing anggota kelompok diskusi mendapatkan
kesempatan untuk memberikan kontribusinya dan mendengarkan pandangan serta
pemikiran angota lain.
Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses umpan balik
kepada siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan
mengembangkannya sesuai dengan pengetahuan siswa. Teknik ini lebih
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mengutamakan pemahaman dari siswa melalui diskusi atau pertukaran pendapat
antara anggota kelompoknya dan bukan didominasi dengan aktivitas menghafal.
Aktivitas ini menjadikan kerja kelompok semakin efisien dan mendukung
perkembangan pengetahuan siswa lewat berbagai macam cara berfikir di setiap
siswa. Model pembelajaran Time Token adalah teknik pembelajaran yang
menggunakan metode kooperatif yang di dalamnya melakukan sebuah aktivitas
kerja sama dan saling membantu untuk memahami suatu materi. Teknik ini sangat
efisien untuk pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan siswa secara
merata dalam membaca, menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat dan tidak
membuat salah seorang siswa atau salah satu kelompok mendominasi
pembelajaran karena dibatasi oleh waktu tertentu dan mampu berinteraksi dengan
lingkungan belajarnya dengan berorientasi seperti sebuah permainan. Sehingga
teknik ini sesuai digunakan untuk menguji pengetahuan, pemahaman, kecakapan
siswa, dan keterampilan sosial siswa. Siswa bekerja secara kelompok namun tiap
siswa dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru serta
memberikan suasana yang menyenangkan di tengah – tengah proses
pembelajaran. Hal ini akan memudahkan guru untuk memantau sejauh mana
pemahaman tiap siswa pada materi yang telah disampaikan (Fanani, 2013:830831).
Menurut Ibrahim (2000: 51), langkah model pembelajaran Time Token
adalah:
(1) Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima orang.
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(2) Siswa diberikan kupon berbicara dengan nilai 10 atau 15 detik waktu
berbicara (dapat disesuaikan)
(3) Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing–masing
kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kupon (jumlah bergantung pada
sukar tidaknya tugas yang diberikan).
(4) Seorang siswa memonitor interaksi dan meminta pembicara untuk
menyerahkan satu kupon apabila ia telah menghabiskan waktu yang
ditetapkan di kupon itu.
(5) Apabila seorang siswa telah menghabiskan kuponnya, siswa itu tidak dapat
berbicara lagi.
(6) Jika semua kupon habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh
mengambil kesepakatan untuk membagi kupon lagi dan mengulangi.
2.1.7

Performance Assessment (Asesmen Kinerja)
Menurut Sa‟dijah (2009: 93), asesmen kinerja sebagai metode pengujian

yang meminta siswa untuk membuat jawaban atau hasil yang menunjukkan
kinerja mereka sehingga dapat diketahui pengetahuan mereka. Asesmen kinerja
dalam matematika meliputi presentasi tugas matematika, proyek atau investigasi,
wawancara (interview), dan melihat hasil (product). Sedangkan menurut Airasian
dalam Masrukan (2013: 32), asesmen yang mampu membuat siswa memberikan
suatu jawaban atau suatu hasil yang mendemonstrasikan atau mempertunjukkan
segala pengetahuan dan keterampilan atau kinerja disebut asesmen unjuk kinerja.
Menurut Phopham, sebagaimana dikutip oleh Masrukan (2013: 33), untuk
mengevaluasi apakah penilaian kinerja tersebut sudah dianggap berkualitas baik,
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maka paling tidak harus diperhatikan tujuh kriteria, diantaranya adalah: (1)
generability, artinya adalah apakah kinerja siswa (students performance) dalam
melakukan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan
kepada tugas–tugas lain; (2) authenticity, artinya apakah tugas yang diberikan
tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktik
kehidupan sehari–hari; (3) multiple foci, artinya apakah tugas yang diberikan
kepada siswa sudah mengukur lebih dari satu kemampuan-kemampuan yang
diinginkan (more than one instructional outcomes); (4) teachability, artinya tugas
yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha
mengajar guru di kelas. Jadi tugas yang diberikan adalah tugas–tugas yang relevan
dengan yang dapat diajarkan guru di dalam kelas; (5) fairness, artinya apakah
tugas yang diberikan sudah adil (fair) untuk semua siswa (6) feasibility, artinya
apakah tugas–tugas yang diberikan dalam penilaian kinerja memang relevan untuk
dilaksanakan mengingat faktor–faktor seperti biaya, ruangan (tempat), waktu, atau
peralatannya, dan (7) scorability, artinya apakah tugas yang diberikan nanti dapat
diskor dengan akurat dan reliabel.
Dua

karakter

dasar

Performance

Assessment

menurut

Maertel,

sebagaimana dikutip oleh Masrukan (2013: 32), yaitu: (1) peserta tes diminta
untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu prosedur
atau terlibat dalam suatu aktivitas (perbuatan), misalnya melaksanakan langkah–
langkah menggambar garis bagi dalam sebuah segitiga; dan (2) ketepatan
prosedur lebih penting daripada hasilnya.
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Manfaat asesmen kinerja untuk siswa menurut Stenmark sebagaimana
dikutip oleh Sa‟adah (2009: 94), antara lain: (1) memberikan kesempatan siswa
untuk memperlihatkan kemampuan siswa baik kecepatan maupun ketepatan; (2)
melakukan pengorganisasian dan pemikiran siswa sendiri; (3) memahami bahwa
matematika bukanlah „serangkaian peraturan untuk diingat dan diikuti‟ tapi lebih
kepada proses yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah; (4)
meningkatkan motivasi; dan (5) mengetahui kekuatan dan kegunaan matematika.
Sedangkan menurut Ott, sebagaimana dikutip dari Masrukan (2013: 33), manfaat
dari penerapan asesmen kinerja antara lain: (1) asesmen kinerja menekankan
siswa untuk berlomba dengan dirinya sendiri daripada dengan siswa lain; (2)
dapat menambah pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukan; (3)
dapat menghilangkan ketakutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban
benar atau salah; (4) dapat menuntun pembelajaran selanjutnya karena tidak
terpisah dari pembelajaran; dan (5) membuat pembelajaran lebih relevan ke
kehidupan siswa dan dunia nyata.
Palm (2008: 3) menambahkan Performance Assessment memiliki
kemungkinan lebih baik dalam menilai skill yang kompleks dan komunikasi
siswa. Dengan kata lain, Performance Assessment ini bertujuan agar dapat melihat
bagaimana siswa merencanakan pemecahan pemecahan masalah, melihat dan
mengamati bagaimana siswa menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013: 16).
Dalam Performance Assessment, rubrik merupakan hal yang sangat
penting. Pada umumnya penilaian kinerja dilengkapi dengan rubrik sebagai
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kriteria penilaiannya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2006: 16). Lebih
lanjut, Moskal (2003) mengatakan bahwa Performance Assessment harus adil dan
bebas dari bias. Oleh karena itu, diperlukan rubrik sebagai perangkat kriteria
penskoran dalam penilaian kinerja. Selanjutnya, terdapat dua macam rubrik yang
dapat menjadi acuan penilaian yaitu holistik dan analitik. Rubrik holistik
menggambarkan kualitas kinerja untuk tiap level sedangkan rubrik analitik
memberikan nilai untuk komponen tugas (Sa‟dijah, 2009: 93). Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan rubrik analitik. Berikut disajikan contoh rubrik analitik
untuk penilaian kinerja.
Tabel 2.1 Contoh Rubrik Analitik
Kriteria
Pemahaman masalah

1
Tidak memahami

Perencanaan strategi

Strategi salah

Jawaban salah
Jawaban yang
didapat
(Sumber: Sa‟dijah, 2009:94)
2.1.8

2
Memahami
sebagian
Sebagian strategi
salah
Sebagian jawaban
benar

3
Dapat memahami
Strategi benar
Jawaban benar

Kemampuan Komunikasi Matematis
Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian

suatu informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak
langsung (Fachrurazi, 2011: 76).
Fachrurazi (2011: 81) menyatakan bahwa komunikasi matematis
merefleksikan pemahaman matematis dan merupakan bagian dari daya matematis.
Siswa–siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis
tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam
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mengerjakan matematika ketika mereka diminta untuk memikirkan ide–ide atau
berbicara dan mendengarkan siswa lain dalam berbagi ide, strategi, dan solusi.
Adapun indikator kemampuan komunikasi siswa menurut NCTM (dalam
Fachrurazi: 2011) dapat dilihat dari:
(1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan
mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual;
(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide
matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya;
(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan
struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubunganhubungan dengan model-model situasi.
Ahmad, et al. (2008: 29) menyatakan bahwa cara efektif untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi adalah secara tertulis, hal ini disebabkan
karena secara formal penggunaan bahasa dapat diimplementasikan secara lebih
mudah secara tertulis. Selain itu, Ahmad juga menyatakan bahwa dalam
memecahkan suatu masalah dengan cara mengkomunikasikan langkah–langkah
secara efektif dari dirinya agar mampu dipahami oleh orang lain. Siswa
diperbolehkan untuk mengaplikasikan berbagai strategi dalam menyelesaikan
suatu masalah dengan cara yang menurut mereka nyaman, karena suatu masalah
dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, kemampuan
komunikasi matematis yang akan diteliti hanya pada aspek tertulis yang meliputi:
(1) kemampuan menyatakan ide, situasi, dan relasi matematis dengan kehidupan
nyata, gambar, dan aljabar secara tertulis.
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(2) kemampuan menginterpretasi ide-ide matematis secara tertulis.
(3) kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika,
dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan
matematika.
(4) kemampuan dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan tahap-tahap yang
terstruktur.
2.1.9

Materi Lingkaran

2.1.9.1 Keliling Lingkaran
Perhatikan gambar 2.1 dengan seksama.

A

A’

A

A’

A

Gambar 2.1 Keliling Lingkaran
Sebuah model lingkaran dengan titik A berada di seberang lengkung
lingkaran. Model lingkaran tersebut dipotong pada titik A. Kemudian lengkung
model lingkaran diluruskan sehingga diperoleh garis lurus AA‟, selanjutnya
diukur panjang garis tersebut dengan mistar. Panjang garis lurus tersebut
merupakan

keliling

lingkaran.

Jadi

keliling

lingkaran

adalah

panjang

busur/lengkungan pembentuk lingkaran. Nilai dari (keliling : diameter) adalah
sama untuk semua lingkaran. Nilai tersebut tidak pasti, hanya merupakan nilai
pendekatan dan ditulis dengan lambang

(dibaca: pi).
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, dengan

atau

.

Kondisi di atas dapat ditulis sebagai berikut:
Rumus Keliling Lingkaran
atau

, dengan

: keliling lingkaran,
: jari-jari lingkaran,dan
: diameter lingkaran

2.1.9.2 Luas Bidang Lingkaran
Luas bidang lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling
lingkaran, membatasi suatu daerah tertentu yang berada di dalamnya. Perhatikan
Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Bidang Lingkaran
Luas bidang lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus umum luas
bidang lingkaran. Untuk menemukan rumus umum luas bidang lingkaran dapat
ditemukan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah luas bidang
lingkaran dengan pendekatan luas bidang persegi panjang.
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Ikuti langkah berikut. (1) Buatlah sebuah model lingkaran dan bagi model
lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter,
dan berilah warna yang berbeda. (2) Bagilah model lingkaran tersebut menjadi
juring-juring dengan besar sudut pusat masing-masing 30o. (3) Bagilah salah satu
juring yang terjadi menjadi dua bagian yang sama. (4) Guntinglah model
lingkaran tersebut sesuai dengan juring-juring yang terjadi. (5) Letakkan
potongan-potongan juring tersebut secara berdampingan seperti tampak pada
Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

Gambar 2.3 Juring Lingkaran 1

Gambar 2.4 Juring lingkaran 2

Jika bidang lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang tak terhingga
banyaknya, kemudian juring-juring tersebut dipotong dan disusun seperti Gambar
2.4, maka akan membentuk bangun persegi panjang dengan panjang sama dengan
setengah keliling lingkaran dan lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran sehingga
luas bangun tersebut adalah sebagai berikut.
Misal

: luas lingkaran,
: jari-jari lingkaran, dan
: diameter lingkaran.
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Maka:

= luas persegi panjang
= panjang lebar
= keliling lingkaran jari-jari lingkaran
=

=

.

Jadi, luas bidang lingkarang dapat ditemukan dengan rumus

2.2

.

Kerangka Berpikir
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak dapat terlepas

dari kehidupan sehari-hari. Matematika yang diajarkan di sekolah terdiri atas
geometri, aljabar, peluang, statistika, kalkulus, dan trigonometri. Dalam
mempelajari geometri, siswa terkadang mengalami kesulitan ketika harus
mempelajari objek yang bersifat abstrak.
Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 2
Ambarawa, diketahui bahwa secara umum hasil belajar siswa kelas VIII sudah
cukup baik, namun hasil belajar untuk materi lingkaran masih belum maksimal.
Hal ini terutama disebabkan karena siswa terkendala soal–soal cerita yang
merupakan aplikasi dari suatu konsep. Para siswa masih mengalami kesulitan
untuk mengubah permasalahan sehari–hari ke dalam bentuk model matematika
dan sebaliknya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kemampuan komunikasi
matematis siswa yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Fachrurazi
(2011:78)

bahwa

kemampuan

komunikasi

yang

kurang

dikembangkan

menyebabkan siswa sulit dalam menyampaikan ide-ide matematikanya sehingga
sulit juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika.
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Rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa tersebut diperkuat
dengan hasil survei yang dilakukan oleh PISA dan TIMSS yang memperoleh hasil
bahwa Indonesia menempati urutan yang tergolong kurang baik. Dalam
Programme for International Student Assessment (Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan), pada tahun 2000, Indonesia
menduduki peringkat 39 dari 41 negara dengan skor 367, sementara pada tahun
2003 menduduki peringkat 38 dari 40 negara dengan skor 360, dan pada tahun
2006 menduduki peringkat 50 dari 57 negara dengan skor 391. Padahal soal–soal
matematika dalam studi PISA lebih banyak mengukur kemampuan bernalar,
pemecahan masalah, berargumentasi dan berkomunikasi daripada soal–soal yang
mengukur kemampuan teknis baku yang berkaitan dengan ingatan dan
perhitungan semata (PPPPTK, 2011:51). Senada dengan hasil survei PISA,
laporan hasil studi untuk TIMSS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan diperoleh data tahun 2003 menunjukkan
kondisi yang hampir sama. Indonesia menduduki peringkat ke-35 dari 46 negara
dengan skor 411, sementara tahun 2007 menempati urutan ke-36 dari 49 negara
dengan skor 397, dan data terakhir tahun 2011 Indonesia pada posisi 5 besar dari
bawah (bersama Syria, Maroko, Oman, Ghana) yaitu peringkat ke-36 dari 40
negara.
Untuk memecahkan masalah pembelajaran di atas perlu dilakukan upaya
yang antara lain berupa penggunaan model pembelajaran inovatif yang dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembelajaran kooperatif
diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Sebagaimana
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pendapat Piaget (Suherman, 2003) bahwa belajar bersama akan membantu
perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan kognitif
anak akan mengarah ke banyak pendangan, artinya khasanah kognitif anak akan
diperkaya dengan macam-macam sudut pandang dan alternatif tindakan.
Pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk melatih kemampuan komunikasi
matematis siswa adalah model pembelajaran Time Token. Time Token merupakan
model

pembelajaran

kooperatif

yang

membantu

siswa

untuk

dapat

mengungkapkan pendapatnya mengenai apa yang sedang dipelajari. Model
pembelajaran ini membiasakan siswa untuk mentransfer bahasa matematika
dengan simbol–simbol matematis ke dalam bahasa sehari–hari siswa dan
sebaliknya, sesuai dengan hukum latihan (law of exercise) Edward Thorndike.
Diharapkan dengan pembiasaan tersebut, siswa lebih mahir dalam mentransfer
bahasa matematika dengan simbol–simbol matematis ke dalam bahasa sehari–hari
siswa sekaligus bahasa sehari–hari ke dalam bahasa matematika. Sehingga pada
akhirnya siswa dapat mencapai ketuntasan belajar dalam kemampuan komunikasi
matematisnya.
Seringkali ditemukan siswa belajar matematika hanya mekanis saja.
Mereka belajar suatu prosedur dan algoritma hanya untuk menjawab pertanyaan
dalam tes konvensional dengan sedikit mengerti atau kadang–kadang tidak
mengerti sama sekali mengapa, dan bagaimana suatu prosedur dilakukan, sering
siswa menjawab benar, tapi tidak tahu mengapa jawaban itu benar, terutama soal
pilihan ganda atau benar salah banyak siswa yang menjawab berdasarkan terkaan
saja (Iryanti,2004: 5). Untuk itu diperlukan asesmen yang menitikberatkan pada
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proses, salah satunya dengan Performance Assessmet (asesmen kinerja).
Performance Assessment mendorong siswa untuk mengerjakan soal dengan
bahasa matematika dan sistematika yang benar. Hal ini sesuai dengan hukum
pengaruh (law of effect) dalam teori belajar Thorndike.
Asesmen kinerja adalah asesmen yang memberi kesempatan siswa
menunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan
kemungkinan jawaban yang tersedia. Dengan demikian, asesmen kinerja
merupakan salah satu asesmen yang meminta siswa untuk menunjukkan kinerja
mereka sehingga dapat diketahui pengetahuan mereka. Menurut Iryanti (2004: 6),
asesmen kinerja memiliki kelebihan dapat mengungkapkan potensi siswa dalam
memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun
lisan. Sehingga dengan penerapan pembelajaran Time Token dengan Performance
Assessment (asesmen kinerja) diharapkan kemampuan komunikasi matematis
siswa pada materi lingkaran menjadi lebih baik serta mencapai ketuntasan.
Kerangka berpikir dari gagasan di atas dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.
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Kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah,
pembelajaran belum tuntas secara klasikal

Dalam pembelajaran menggunakan metode ekspositori sehingga
siswa kurang terlatih dalam menerjemahkan/mentransfer bahasa
matematika ke dalam bahasa sehari – hari dan sebaliknya
menggunakan bahasa matematika dalam pemecahan masalah
Pendapat Piaget
bahwa interaksi
sosial mengarahkan
perkembangan
kognitif anak ke
banyak pandangan
karena kognitif
anak diperkaya
oleh macammacam sudut
pandang dan
alternatif tindakan.
Pembelajaran Time
Token
menekankan
pembelajaran
dengan
banyak
berlatih mengubah
bahasa matematika
ke dalam bahasa
sehari – hari dan
sebaliknya sesuai
dengan
hukum
latihan (law of
exercise) Edward
Thorndike.

Pembelajaran Time
Token
adalah
pembelajaran
kooperatif
yang
melatih siswa untuk
mengungkapkan
bahasa matematika
dalam bahasa yang
sering
digunakan
dalam
kehidupan
sehari – hari dan
sebaliknya.

Performance
Assessment (Penilaian
Kinerja) menjadikan
siswa memahami apa
yang diketahui dan
dilakukan
serta
terbiasa menggunakan
bahasa
matematika
dengan benar dalam
memahami
maupun
memecahkan masalah.

Kemampuan komunikasi matematis siswa diharapkan lebih baik dan
pembelajaran tuntas secara klasikal

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berpikir

Performance
Assessment
mendorong siswa
untuk mengerjakan
soal dengan
bahasa matematika
dan sistematika
yang benar. Hal ini
sesuai dengan
hukum pengaruh
(law of effect)
dalam teori belajar
Thorndike.
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2.3

Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1)

Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Ambarawa dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori dengan
Performance Assessment tidak mencapai ketuntasan klasikal.

(2)

Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Ambarawa dengan menggunakan model pembelajaran Time Token dengan
Performance Assessment dapat mencapai ketuntasan klasikal.

(3)

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment lebih baik dari
kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian

3.1.1

Populasi
Populasi adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin, hasil menghitung

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu
dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatsifatnya (Sudjana, 2005: 6). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas VIII SMP Negeri 2 Ambarawa tahun ajaran 2014/2015.
3.1.2

Sampel
Sampel adalah bagian dari karakteristik yang terdapat dalam populasi yang

akan diteliti (Sugiyono, 2010: 118). Apabila populasi besar dan peneliti tidak
dapat meneliti seluruh anggota populasi karena keterbatasan tertentu, maka
peneliti dapat melakukan penelitian dengan mengambil sampel yang representatif
dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
simple random sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa
kedudukan siswa dalam kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat
nilai, jenis kelamin siswa, dan golongan siswa, sehingga siswa sudah tersebar
secara acak dalam kelas yang ditentukan. Selain itu, banyaknya siswa dalam kelas
relatif sama, siswa diajar oleh guru yang sama, dan siswa mendapat waktu
pelajaran yang sama.
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Arikunto (2010: 134) mengemukakan bahwa populasi dengan banyak
anggota lebih dari 100 dapat diterapkan penelitian sampel dengan banyaknya
elemen 20% sampai dengan 25% dari populasi atau lebih menyesuaikan dengan
kemampuan peneliti, luas wilayah pengamatan, dan besarnya resiko.
Sampel dalam penelitian ini adalah sekelompok siswa yang terhimpun
dalam satu kelas sebagai kelompok kontrol dan sekelompok siswa yang terhimpun
dalam satu kelas sebagai kelompok eksperimen. Perlakuan yang diberikan kepada
kelompok eksperimen adalah model pembelajaran Time Token dengan sedangkan
perlakuan perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol adalah model
pembelajaran ekspositori.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah mengambil dua kelompok
secara acak untuk dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Teknik ini digunakan dengan memperhatikan ciri – ciri pada kelas tersebut, yaitu:
(1) Siswa diampu oleh guru yang sama;
(2) Pembagian kelas tidak berdasarkan unggulan atau bukan berdasarkan
rangking, sehingga siswa tersebut terpilih secara acak pada kelas – kelas yang
telah ditentukan;
(3) Nilai ulangan tengah semester ke dua kelas VIII berdistribusi normal dan
homogen yang hasil analisis uji normalitas dan uji homogenitasnya dapat
dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.
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3.2

Variabel Penelitian
Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus dalam penelitian untuk

diamati.Variabel sebagai suatu atribut dari sekelompok orang atau objek yang
merupakan variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu
(Sugiyono, 2012: 3).Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
3.2.1

Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau

berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 4).Dalam penelitian ini, variabel
bebasnya adalah model pembelajaran yang diterapkan.
3.2.2

Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 4). Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah kemampuan komuniksi matematis siswa pada materi
lingkaran.

3.3

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2010: 160). Adapun

metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
3.3.1

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh

dokumen dan data–data yang mendukung penelitian yang berupa nama – nama
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siswa sebagai populasi dan sampel penelitian beserta nilai UAS semester gasal
tahun pelajaran 2014/2015 yang akan dianalisis untuk mengetahui kemampuan
awal siswa kelas sampel.
3.3.2

Metode Tes
Dalam penelitian ini data–data yang diperlukan diperoleh dengan

menggunakan metode tes. Tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
setelah pelaksanaan pembelajaran. Tes ini diberikan kepada kedua kelas yaitu
kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan instrumen tes yang sama untuk
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi lingkaran. Tes
yang digunakan di sini berupa tes soal uraian yang sebelumnya sudah
diujicobakan di kelas lain. Hasil tes kemampuan komunikasi siswa diolah untuk
menguji kebenaran dari hipotesis penelitian.

3.4

Desain Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan model eksperimen. Menurut

Sugiyono (2010: 107), metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu
terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam
penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PosttestOnly Control Design. Adapun gambaran desain penelitian yang dilaksanakan pada
Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Posstest-Only Control Design
Kelompok

Perlakuan

Post-Test

Acak

Eksperimen

X

T

Acak

Kontrol

T

Keterangan
X = pembelajaran model Time Token dengan Performance Assessment
T= tes hasil kemampuan komunikasi matematis

3.4

Prosedur Penelitian
Langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut : (1) mengambil data nilai ujian akhir semester gasal tahun pelajaran
2014/2015 sebagai data awal; (2) berdasarkan nilai data akhir semester gasal
tahun 2014/2015 ditentukan 2 kelas sampel yaitu kelas VIII A sebagai kelas
eksperimen dan VIII D sebagai kelas kontrol dengan menggunakan teknik simple
random sampling; (3) menganalisis data awal pada sampel penelitian dengan uji
normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata – rata; (4) menyusun kisi – kisi
tes; (5) menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi–kisi; (6) menyusun
instrumen tes pada kelas uji coba; (7) menganalisis data hasil uji coba instrumen
untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda
soal; (8) menentukan soal – soal yang memenuhi syarat berdasarkan hasil analisis
data uji coba instrumen; (9) menyusun rencana pembelajaran model Time Token
dengan Performance Assesment pada kelas eksperimen dan pembelajaran
ekspositori pada kelas kontrol; (10) melaksanakan pembelajaran pada kelas
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eksperimen dan kelas kontrol; (11) melaksanakan tes kemampuan komunikasi
matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; (12) menganalisis data hasil
tes; dan (13) menyusun hasil penelitian.

3.5

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010: 148). Dalam
penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu instrumen tes.
3.5.1

Materi
Materi pada penelitian ini adalah lingkaran. Soal tes yang digunakan

berbentuk soal uraian untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa
pada materi lingkaran.

3.5.2

Metode Penyusunan Perangkat Tes
Penulisan butir soal mengikuti kaidah – kaidah sebagai berikut: (1)

melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini, materi yang
diujikan adalah materi lingkaran; (2) menentukan tipe soal, dalam penelitian ini
tipe soal yang digunakan adalah soal uraian; (3) menentukan jumlah butir soal; (4)
menentukan alokasi waktu; (5) membuat kisi-kisi soal; (6) menulis butir soal; (7)
menulis kunci jawaban dan pedoman penskoran; (8) mengujicobakan instrumen;
(9) menganalisis hasil uji coba dalam hal reliabilitas, validitas, taraf kesukaran,
dan daya pembeda tiap-tiap butir soal; (10) memilih item soal yang sudah teruji
berdasarkan analisis yang sudah dilakukan.
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3.6

Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian

3.6.1

Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan

suatu tes. Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki
oleh sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu
totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut).
Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur.
Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti
memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.

rxy 

NX

NXY  (X )(Y )
2



 (X ) 2 NY 2  (Y ) 2



(Arikunto, 2012: 87)

Keterangan:
rxy

: koefisien korelasi skor butir soal dan skor total.

N

: banyaknya subjek.

ΣX

: banyaknya butir soal.

ΣY

: jumlah skor total.

ΣXY : jumlah perkalian skor butir dengan skor total.
ΣX2

: jumlah kuadrat skor butir soal.

ΣY2

: jumlah kuadrat skor total.
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Setelah rxy, selanjutnya untuk dapat diputuskan instrumen tersebut valid
atau tidak , harga tersebut dikonsultasikan ke tabel harga kritik r product moment.
Jika harga rxy lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak
signifikan atau tes tidak valid (Arikunto,2007:75).
Berdasarkan perhitungan validitas soal dengan bantuan Ms.Excel
diperoleh hasil bahwa dari 8 soal kemampuan komunikasi matematis bentuk
uraian yang diujicobakan, 6 soal valid dan 2 soal tidak valid. 6 butir soal yang
valid adalah soal nomor 1,3,4,5,6, dan 7. Sedangkan 2 butir soal yang tidak valid
adalah nomor 2 dan 8 (Lampiran 19).
3.6.2

Reliabilitas
Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes

dikatakan memiliki taraf kepercayaan yang tinggi apabila tes tersebut dapat
memberikan hasil yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat
dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2012:
100).
Dalam menilai soal uraian tidak dapat dilakukan hanya dengan menilai
“benar” atau “salah”. Suatu butir soal uraian menghendaki gradualisasi penilaian,
misalnya saja soal nomor 1 penilaian terendah 0 dan tertinggi 8, tetapi butir soal
nomor 2 nilai tertinggi hanya 5 dan sebagainya (Arikunto, 2012: 122).
Rumus yang digunakan dikenal dengan rumus Alpha yaitu :
(

)(

)
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Dengan rumus varians (

):
∑

∑

Keterangan:
: reliabilitas yang dicari
: jumlah varians skor tiap-tiap item
: varians total
: banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes
: jumlah peserta tes.
∑

: jumlah skor item

∑

: jumlah kuadrat skor item

(Arikunto, 2012:123)
Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga
dikonsultasikan dengan harga rtabel pada tabel
signifikansi

. Jika

kemudian

product moment dengan taraf

maka item tes yang diujicobakan reliabel

(Arikunto,2007: 112)
Berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan bantuan Ms.Excel diperoleh
hasil rhitung =0,937 sedangkan rtabel = 0,279 dengan n=34 dan taraf signifikansi
didapat
22).

artinya soal instrumen tersebut reliabel (Lampiran
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3.6.2

Tingkat Kesukaran
Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dengan indeks. Untuk
menghitung tingkat kesukaran soal berbentuk uraian, dapat menggunakan rumus
sebagai berikut (Arifin, 2012: 135).

= tingkat kesukaran

Tabel 3.1 Kriteria Indeks Kesukaran Soal
Tingkat Kesukaran

Kriteria

0,00 – 0,30

Soal sukar

0,31 – 0,70

Soal sedang

0,71 – 1,00

Soal mudah

(Arifin, 2012:135)
Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang tingkat
kesukarannya termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan perhitungan tingkat
kesukaran soal dengan bantuan Ms.Excel diperoleh hasil 3 butir soal termasuk
dalam kriteria mudah, yaitu butir soal nomor 2, 3, dan 8. Sedangkan butir soal
yang lain, yaitu butir soal nomor 1, 4, 5, 6, dan 7, termasuk dalam kriteria sedang
(Lampiran 21).
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3.6.3

Daya Beda
Daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan
rendah) (Arikunto, 2012: 226). Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk
uraian adalah dengan menggunakan rumus berikut ini.
̅

̅

Keterangan:
: Daya Beda
̅

: Rata-rata Skor Kelompok Atas

̅

: Rata-rata Skor Kelompok Bawah
: Skor maksimal
Tabel 3.2 Kriteria Daya Beda

Interval
0,19 ke bawah
0,20 – 0,29
0,30 – 0,39
0,40 ke atas

Kriteria
kurang baik, soal harus dibuang
cukup, soal perlu perbaikan
Baik
sangat baik

(Arifin, 2012:133)
Berdasarkan perhitungan daya pembeda dengan bantuan Ms.Excel
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) satu buah soal dengan daya pembeda baik,
yaitu soal nomor 1; (2) empat buah soal dengan daya beda cukup, yaitu soal
nomor 4, 5, 6, dan 7; (3) tiga buah soal dengan daya beda jelek, yaitu soal nomor
2, 3, dan 8 (Lampiran 20).
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3.7

Analisis Data Awal
Dalam penelitian ini, nilai UAS semester gasal kelas VIII SMP Negeri 2

Ambarawa tahun ajaran 2014/1025 digunakan sebagai data awal untuk
menentukan sampel penelitian. Analisis tahap awal meliputi uji normalitas dan uji
homogenitas sebagai berikut.
3.7.1

Uji Normalitas
Uji normalitas perlu dilakukan untuk membuktikan asumsi bahwa data

berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah
sebagai berikut.

H0

: data berdistribusi normal

H1

: data tidak berdistribusi normal.
Menurut Priyatno (2008: 29), langkah-langkah pengujian normalitas pada

program SPSS sebagai berikut.
(1)

Masuk program SPSS.

(2)

Klik variable view pada SPSS data editor.

(3)

Pada kolom name ketik variabel-variabel yang digunakan untuk mewakili
kelas eksperimen dan kelas kontrol.

(4)

Pada kolom label baris pertama ketik eksperimen, baris kedua ketik kontrol.

(5)

Untuk kolom-kolom lain boleh dihiraukan (isian default).

(6)

Buka data view pada SPSS data editor.

(7)

Ketikkan data sesuai kelasnya (variabelnya).
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(8)

Klik Analyze-Descriptive Statistic-Explore.

(9)

Klik semua variabel, masukkan kotak dependent list.

(10) Klik Plots.
(11) Klik Normality plots with test, kemudian klik continue.
(12) Klik OK.
Pengujian statistik dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini menggunakan taraf
signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih
dari 0,05.
Berdasarkan

pengujian

normalitas

data

awal

kelas

eksperimen

menggunakan SPSS, pada tes Kolmogorov-Smirnov diperoleh signifikansi 0,2.
Taraf signifikansi tersebut lebih dari 0,05 sehingga data awal kelas eksperimen
dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan untuk pengujian normalitas data awal
kelas kontrol, pada tes Kolmogorov-Smirnov diperoleh signifikansi 0,071. Taraf
signifikansi tersebut lebih dari 0,05 sehingga data awal kelas kontrol juga
dinyatakan berdistribusi normal (Lampiran 6).
3.7.2

Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk menyelidiki apakah kedua kelompok

yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki varians yang sama atau tidak,
jika kedua kelompok mempunyai varians yang sama maka dikatakan kedua
kelompok homogen.
Adapun rumus yang digunakan adalah sbagai berikut.
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(Sudjana, 2005: 250)
Hipotesis statistika dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut.
:

(kedua kelompok sampel homogen)

:

(kedua kelompok sampel tidak homogen)

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika
taraf nyata 5%, dkpembilang =

dan dkpenyebut =

dengan
.

Berdasarkan perhitungan homogenitas data awal kelas eksperimen dan
kelas kontrol dengan bantuan Ms.Excel diperoleh nilai
. Karena

dan
maka H0 diterima.

Artinya data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen (Lampiran 7).
3.7.3

Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kondisi

awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan sama atau
tidak. Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji t.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
̅̅̅
√
Dengan

̅̅̅
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Keterangan:
:
̅̅̅

: rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen;

̅̅̅

: rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas kontrol;
: jumlah siswa pada kelas eksperimen;
: jumlah siswa pada kelas kontrol;

s

: simpangan baku;
: simpangan baku kelas eksperimen;
: simpangan baku kelas kontrol.
Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.
:

(rata-rata kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol sama)

:

(rata-rata kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol

berbeda)
Kriteria pengujiannya adalah terima
didapat dari daftar distribusi

jika

dengan

, di mana
dan peluang

.
Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata data awal kelas
eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan Ms.Excel diperoleh nilai
dan

. Jelas bahwa

. Dengan

demikian H0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol (Lampiran 8).
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3.8 Analisis Data Akhir
Analisis data akhir digunakan untuk menguji hipotesis I, hipotesis II, dan
hipotesis III.
3.8.1

Uji Normalitas
Uji normalitas perlu dilakukan untuk membuktikan asumsi bahwa data

berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah
sebagai berikut.

H0

: data berdistribusi normal

H1

: data tidak berdistribusi normal.
Menurut Priyatno (2008: 29), langkah-langkah pengujian normalitas pada

program SPSS sebagai berikut.
(1)

Masuk program SPSS.

(2)

Klik variable view pada SPSS data editor.

(3)

Pada kolom name ketik variabel-variabel yang digunakan untuk mewakili
kelas eksperimen dan kelas kontrol.

(4)

Pada kolom label baris pertama ketik eksperimen, baris kedua ketik kontrol.

(5)

Untuk kolom-kolom lain boleh dihiraukan (isian default).

(6)

Buka data view pada SPSS data editor.

(7)

Ketikkan data sesuai kelasnya (variabelnya).

(8)

Klik Analyze-Descriptive Statistic-Explore.

(9)

Klik semua variabel, masukkan kotak dependent list.
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(10) Klik Plots.
(11) Klik Normality plots with test, kemudian klik continue.
(12) Klik OK.
Pengujian statistik dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini menggunakan taraf
signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih
dari 0,05.
3.8.2

Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data akhir kelas

eksperimen dan kelas kontrol homogen. Langkah-langkah uji homogenitas ini
yakni mencari varians data masing-masing kelas, kemudian varians terbesar
dibagi dengan varians terkecil.
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.
:
:
Untuk menentukan homogenitas dapat digunakan rumus berikut.

Kriteria pengujian hipotesis
dan dk pembilang
3.8.3

ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel dengan α=5%

– 1 serta dk penyebut

- 1.

Uji Hipotesis I
Hipotesis I diuji dengan menggunakan uji proporsi (uji satu pihak) untuk

mengetahui ketuntasan belajar klasikal pada kelas kontrol.
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Hipotesis statistika dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut.
artinya proporsi nilai kemampuan komunikasi matematis
kurang dari atau sama dengan 75%;
artinya proporsi nilai kemampuan komunikasi matematis
mencapai 75%.
Untuk menghitung statistikanya digunakan rumus sebagai berikut.

√
dengan:
z

: uji proporsi (z hitung)

x

: banyaknya siswa yang telah mencapai KKM
: presentase ketuntasan belajar klasikal (ditetapkan sebesar 75%)

n

: banyaknya siswa

Dengan taraf signifikan 5% kriteria pengujiannya adalah tolak
, dimana

jika zhitung

diperoleh distribusi normal baku dengan peluang

(Sudjana, 2005: 235).
3.8.4

Uji Hipotesis II
Hipotesis II diuji dengan menggunakan uji proporsi (uji satu pihak) untuk

mengetahui ketuntasan belajar klasikal pada kelas eksperimen.
Hipotesis statistika dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut.
artinya proporsi nilai kemampuan komunikasi matematis
kurang dari atau sama dengan 75%;
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artinya proporsi nilai kemampuan komunikasi matematis
mencapai 75%.
Untuk menghitung statistikanya digunakan rumus sebagai berikut.

√
dengan:
z

: uji proporsi (z hitung)

x

: banyaknya siswa yang telah mencapai KKM
: presentase ketuntasan belajar klasikal (ditetapkan sebesar 75%)

n

: banyaknya siswa
Dengan taraf signifikan 5% kriteria pengujiannya adalah tolak

zhitung

, dimana

jika

diperoleh distribusi normal baku dengan peluang

(Sudjana, 2005: 235).
3.9.5

Uji Hipotesis III
Hipotesis III diuji dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata pihak

kanan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik kemampuan
komunikasi matematis antara kelas yang menggunakan model pembelajaran Time
Token dengan Performance Assessment atau kelas yang menggunakan
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment.
Hipotesis dalam uji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai berikut.
:

(rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang
menggunakan model Time Token dengan Performance Assessment
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kurang dari atau sama dengan rata-rata tes kemampuan komunikasi
matematis siswa yang menggunakan pembelajaran ekspositori
dengan Performance Assessment).
:

(rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang
menggunakan model Time Token dengan Performance Assessment
lebih dari rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis siswa
yang menggunakan pembelajaran ekspositori dengan Performance
Assessment)

Untuk menguji hipotesis ini, digunakan rumus sebagai berikut.

√
dengan

Keterangan:
: rata-rata data kelompok eksperimen
: rata-rata data kelompok kontrol
s2

: simpangan baku gabungan

n1

: banyaknya data kelompok eksperimen

n2

: banyaknya data kelompok kontrol
Dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2, kriteria pengujiannya

adalah terima Ho jika

(Sudjana, 2005: 239).

BAB 5
PENUTUP
5.1.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, diperoleh

simpulan bahwa model pembelajaran Time Token dengan Performance
Assessment terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi
lingkaran efektif. Simpulan ini didasarkan pada tiga indikator sebagai berikut.
1.

Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan model
pembelajaran ekspositori dengan Performance Assessment tidak mencapai
ketuntasan belajar.

2.

Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment dapat mencapai
ketuntasan belajar.

3.

Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment lebih baik
daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa dengan
penerapan model Time Token dengan Performance Assessment .

5.2.

Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia

pendidikan sebagai usaha meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan
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khususnya matematika. Saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut.
(1) Guru matematika SMP Negeri 2 Ambarawa dalam menyampaikan materi
lingkaran dapat menerapkan model pembelajaran Time Token dengan
Performance Assessment untuk meningkatkan kemampuan komunikasi
matematis matematis siswa.
(2) Guru matematika SMP Negeri 2 Ambarawa dapat menerapkan model
pembelajaran Time Token dengan Performance Assessment pada materi
pokok pembelajaran matematika lainnya untuk menumbuhkembangkan
kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun perlu diperhatikan tingkat
kesukaran materi dan jumlah siswa di kelas dengan waktu yang tersedia.
Apabila materi sulit atau jumlah siswa terlalu banyak, model pembelajaran
Time Token tidak sesuai diterapkan.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKPERIMEN
(KELAS VIII A)
SMP N 2 AMBARAWA TAHUN AJARAN 2014/ 2015

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

KODE
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
E-32
E-33
E-34

NAMA SISWA
ADINDA HAPSARI
AFINA RIFDA QATRUNNADA
ANA ROCHAYATI
ANISA FEBRIANTI
ANJANI FITRIANA PRAMESTI
ANNY FITRIA DEVI
APRODHITA ANINDYA PUTRI
AZANA ROSE VERA
CANTIKA REIHAN AJENG S
DAMAR JATI
DENDY DAFFA NAVYLIO K
FAHRI DARU ARDIANTO
FARREL TEGAR GIOVANNI
FAUZIAH SYIFA NURJANAH
FRISCA DYNASTI PUTRI
HERDIMAS WICAKSANA
INDAH WULANDARI
IRVAN MAULANA
IZAM SYAHRUL ALAM
KHOFIFATUS SAIDAH
KRISHNA ADJI NARENDRA
LOREN MAYA SAFIRA
M ADITYA RIFKI PUTRA
MEFRI ERINSI LUIGA
MUHAMMAD YUSUF IBNU S
NABILA FIRDA ALFANI
NAUFAL PRAMODYA SAKTI W
PRAYOGA EKA PERMANA
PUTRI OKTAVIYANY
QOIDAH NUR SETIA RISTIN
SALSABILLA LISTIYA SURYA
SHELLA GITA ANDINI
VITARA DYAH AYUWARA SINDY
WAHYU RAHMAT FERDIANTO

84

Lampiran 2

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL
(KELAS VIII D)
SMP N 2 AMBARAWA TAHUN AJARAN 2014/ 2015
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

KODE
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34

NAMA SISWA
ADINDA DIRA AYU PRAMESTI
ADITYA WISNU SODIKIN
ALDI ALFIANSYAH
AMALIA ADNINDYA
ANAN TRI KURNIAWAN
AZIZ WILDAN HAKIM
BAGAS ARDHY SURYA KUSUMA
CAHYA BAGUS WINASIS
DANNIS AFRYANI
DESTIA NAUFAL TSARY
DEVANI INDAH MIRANTI
DHANIAR PINASTIKA ALVIA
ENI RAHMAWATI PERMATA SARI
FARAH WAHYU PUTRI ANJANI
HANIF DIMAS HANDARU MUKTI
HELWA ARINI NURJANAH
INDAH KURNIA OKTASARI
IRA CHANDRA SARI
KHUSNUL MUBAROQ
LINTANG NUNGKI NURMAIDA
MELINDA DWI LESTARI
MUNIFATUL MAHFUD ZULHAIDA
OKTA RIZQI AFRIZAL
OKTALIYA AYU LESTARI
RAHADYAN SURYA KARESTUNAN
RATRI AURI LUKITA
RIZKY FRENANDO PUTRA
RONA ZAHRO HAMID
RURI ARIFAH NOR RANIAWATI
SANDY MAULANA PANGESTU
SEH TRI ATMOJO
SETYAWAN DIKKY PRATAMA
SHAFA AILSA HASDANI
YULIA RENI ANJANI
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Lampiran 3

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VIII B)
SMP N 2 AMBARAWA TAHUN AJARAN 2014/ 2015
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

KODE
U-01
U-02
U-03
U-04
U-05
U-06
U-07
U-08
U-09
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
U-19
U-20
U-21
U-22
U-23
U-24
U-25
U-26
U-27
U-28
U-29
U-30
U-31
U-32
U-33
U-34
U-35
U-36

NAMA SISWA
ADHESTALINI INTAN GALDHIRA
AGISTA AYUNINGTYAS
ALDHI WIDI ATMOKO SIDIQ
ALFA ANGGORO MUKTI
ALVIANITA DEWI SARASWATI
ANASTASYA CITRA AYU
ANNISA ALIFATUL KHASANAH
ASTI KHOERUNISA
ATIKA NOVITA SARI
BONDAN ABINOWO
DAFFA SADEWA
DENI KHOIRUL UMAM
ELZA NURUL HANDANY
FAJAR EKO SETIAWAN
FAJAR HUSNI WIJAYA
FARA SELLA PUTRI FADHILAH
FARISA ADDIN PANGESTI
HIFA AISYAH PUTRI ARIYANTO
JAUHARIYATI
MARSEKAL SEMBARA
MEGA HARDIKA OCTAVIANA PUTRI
MUCH NUR EKA KUSUMAHENDRA
MUHAMMAD ALIEFIANA RIZ'QI
MUHAMMAD ALWI HASAN
NOVIA LARASATI
NOVIKA DITASYA PUTRI
RADEN RAIHAN PRADIPTA ANDIKA P
RENNY NUR AFIDA
REVIAN FARHAN
SHELLYA DEWI AGUSTIN
SURYANTO
TIARA AYU DHIYA ULHAQ
TONI WIJAYA
WAHYU ADI NUGRUHO
YUDHA BAGUS SETYAJI
ZACHWA NUGRAI GUSTI
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Lampiran 4

DAFTAR NILAI UTS GENAP MATEMATIKA
KELAS VIII SMP N 2 AMBARAWA
Eksperimen
Kode Siswa
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
E-32
E-33
E-34

Nilai
57,5
62,5
50,0
50,0
55,0
50,0
62,5
70,0
60,0
52,5
55,0
60,0
85,0
62,5
47,5
65,0
42,5
60,0
62,5
60,0
67,5
60,0
55,0
55,0
70,0
50,0
50,0
55,0
70,0
52,5
57,5
62,5
65,0
55,0

Kontrol
Kode Siswa
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34

Nilai
60,0
65,0
55,0
47,5
40,0
50,0
50,0
65,0
70,0
47,5
65,0
55,0
47,5
55,0
50,0
55,0
65,0
55,0
60,0
57,5
55,0
65,0
65,0
65,0
57,5
50,0
50,0
52,5
65,0
40,0
47,5
40,0
60,0
60,0
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Lampiran 5

DAFTAR NILAI TES KOMUNIKASI MATEMATIS
SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
KELAS VIII SMP N 2 AMBARAWA
Eksperimen
Kode Siswa
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
E-32
E-33
E-34

Nilai
8,64
8,18
7,88
8,48
9,39
7,27
7,58
7,12
8,64
8,64
8,33
8,33
8,18
8,64
8,18
7,88
10,00
9,09
6,36
5,76
7,88
9,39
9,70
9,85
8,79
8,48
9,70
8,03
7,58
8,64
8,03
7,73
8,48
8,48

Kontrol
Kode Siswa
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34

Nilai
7,27
8,33
7,58
9,39
6,52
8,03
6,82
6,82
7,88
7,88
8,33
6,82
6,82
6,52
5,91
6,67
9,09
8,79
8,48
8,03
7,27
7,27
8,18
8,03
6,97
7,88
6,67
6,52
6,36
6,82
7,88
8,03
7,12
6,97
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Lampiran 6
HASIL UJI NORMALITAS DATA AWAL (UTS)
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Descriptives
Statistic
Kontrol

Mean
95% Confidence Interval for
Mean

55.5147
Lower Bound

52.6920

Upper Bound

58.3374

5% Trimmed Mean

55.6863

Median

55.0000

Variance

1.38741

65.447

Std. Deviation

Eksperimen

Std. Error

8.08992

Minimum

40.00

Maximum

70.00

Range

30.00

Interquartile Range

15.00

Skewness

-.236

.403

Kurtosis

-.701

.788

58.6765

1.41309

Mean
95% Confidence Interval for

Lower Bound

55.8015

Mean

Upper Bound

61.5514

5% Trimmed Mean

58.3415

Median

58.7500

Variance
Std. Deviation

67.892
8.23967

Minimum

42.50

Maximum

85.00

Range

42.50

Interquartile Range

10.00

Skewness
Kurtosis

.829

.403

1.882

.788
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Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Kontrol

Df

.144

Eksperimen

.115

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

34

.071

.940

34

.063

34

*

.947

34

.103

.200

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Hipotesis:
H0

: data berdistribusi normal

H1

: data tidak berdistribusi normal

Uji Statistik :
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan α = 5%
Kriteria Pengujian Hipotesis :
Terima H0 jika Sig > α dengan interval kepercayaan adalah 95% sehingga α =
5%= 0,05. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil
tes kelas eksperimen yang dapat dilihat pada Sig = 0,071 > 0,05 dan juga nilai
probabilitas hasil tes kelas kontrol yang dapat dilihat pada Sig = 0,200 > 0,05,
maka H0 diterima.
Jadi data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.

90

Lampiran 7
UJI HOMOGENITAS DATA AWAL

Hipotesis:
2
2
:  1   2 ( kedua data homogen).
2
2
:  1   2 (kedua data tidak homogen).

Kriterianya adalah H0 ditolak apabila Fhitung ≥

dengan taraf signifikan

⁄

0,05. Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus sebagai berikut.

Hasil perhitungan:

Varians

⁄

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

67,89

65,45

= 1,776.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai
⁄

= 1,776. Karena Fhitung <

⁄

= 1,037 dan

maka terima H0. Artinya tidak

terdapat perbedaan varians atau kedua data homogen.
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Lampiran 8
UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL ANTARA
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL

Hipotesis:
Ho :

(tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas)

Ho :

(ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas)

Pengujian:
Diketahui

, dan varians homogen, maka menggunakan rumus

berikut.
̅̅̅

̅̅̅

√

Sehingga :
̅̅̅
√

̅̅̅
√

Diperoleh bahwa thitung = 0,0911 dan ttabel dengan dk = n1 + n2 - 2 = 34+ 34
-2 = 66 dan taraf signifikansi = 5% yakni sebesar 1,9965. Berdasarkan hal
tersebut, ternyata

. Dengan demikian Ho diterima yang

berarti tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelas yang akan diberi perlakuan.

Lampiran 9

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMP N 2 Ambarawa

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: VIII/Genap

Alokasi Waktu

: 2 pertemuan (3x 40 menit)

Standar Kompetensi : Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.

Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

Indikator

 Menemukan
Mengidentifik
asi unsur,
keliling, dan
luas lingkaran

nilai phi
Lingkaran

 Menentukan
rumus

Pembelajaran
 Menyimpulkan nilai Phi
dengan menggunakan

Teknik
Tes

Bentuk
Uraian

Tertulis

benda yang berbentuk

Contoh Instrumen
1. Hitung keliling

Alokasi

Sumber dan Alat

Waktu

Belajar

3x40‟

lingkaran
 Menentukan
luas

Sember

lingkaran dengan

 Buku Paket

jari – jari 10 cm.

 Buku referensi

lingkaran

lain

 Menemukan rumus

keliling

rumus

Penilaian

Kegiatan

Alat

keliling lingkaran dengan

 LKS

menggunakan alat peraga

 Alat Peraga

 Menemukan rumus luas
lingkaran

Tes
Tertulis

Uraian

2. Hitung luas

3x40‟

 Papan tulis

lingkaran dengan

92

jari – jari 21 cm.

lingkaran
 Menyelesaik

 Menerapkan rumus

3. Sebuah jam

an soal yang

keliling dan luas lingkaran

dinding

berkaitan

untuk menyelesaikan soal

berbentuk

dengan

yang berkaitan dengan

lingkaran dengan

keliling dan

keliling dan luas lingkaran

jari – jari 35 cm.

luas

Berapa luas jam

lingkaran

dinding tersebut?
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Lampiran 10

KISI – KISI SOAL UJI COBA
Satuan Pendidikan : SMP N 2 Ambarawa
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Pokok Bahasan

: Lingkaran

Waktu

: 60 menit

Bentuk Soal

: Uraian

Jumlah Soal

: 8 butir

Standar Kompetensi :
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya
Kompetensi yang diujikan :
Menghitung keliling dan luas lingkaran
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Aspek Komunikasi
Matematis yang diukur

Indikator

No. Butir

Bentuk

Aspek

Soal

Soal

Penilaian

Memahami gagasan

Siswa dapat

matematis yang disajikan

menghitung keliling

menjelaskan ide untuk menghitung keliling

dalam tulisan,

lingkaran jika

lingkaran jika diketahui salah satu unsurnya

mengungkapkan gagasan

diketahui salah satu

matematis secara tertulis,

unsurnya.

menggunakan pendekatan

Siswa dapat

menjelaskan ide untuk menghitung keliling

bahasa matematika (notasi,

menghitung keliling

lingkaran jika diketahui salah satu unsurnya

istilah dan lambang) untuk

lingkaran jika

menyatakan informasi

diketahui salah satu

matematis, menggunakan

unsurnya

representasi matematika

Siswa dapat

(rumus, diagram, tabel,

menggunakan

menjelaskan ide untuk menggunakan rumus

grafik, model) untuk

rumus keliling

keliling lingkaran dalam komunikasi matematis

menyatakan informasi

lingkaran dalam

matematis, mengubah dan

komunikasi

ide matematika untuk menggunakan rumus

menafsirkan informasi

matematis

keliling lingkaran dalam komunikasi matematis

matematis dalam representasi Siswa dapat

1-8

Uraian

a) Menyatakan secara tertulis dalam hal

b) Menyatakan secara tertulis dalam hal

5,7,8

Uraian

a) Menyatakan secara tertulis dalam hal

b) Menghubungkan benda nyata, gambar ke dalam

1,4,6

Uraian

a) Menyatakan secara tertulis dalam hal
95

matematika yang berbeda

menggunakan

menjelaskan ide untuk menggunakan rumus luas

rumus luas

lingkaran dalam komunikasi matematis

lingkaran dalam

b) Menghubungkan benda nyata, gambar ke dalam

komunikasi

ide matematika untuk menggunakan rumus luas

matematis

lingkaran dalam komunikasi matematis

96

97

Lampiran 11
SOAL UJI COBA

Nama : ……………………
No. Absen : ………………
Kelas : ……………………

Petunjuk :
Kerjakan soal di bawah ini dengan alur (cara) pengerjaan yang jelas secara
mandiri.
Waktu : 60 menit

1. Alas sebuah batang pohon berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm.
Gambarkan sketsa penampang pohon tersebut kemudian hitung keliling
dan luasnya.
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2. Diketahui jari – jari suatu lingkaran 10 cm. Berapa selisih luas lingkaran
setelah jari – jarinya diperbesar dua kalinya?
3. Diketahui diameter sebuah lingkaran 10 cm. Hitung selisih keliling
lingkaran setelah diameternya diperkecil menjadi kalinya.
4. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Pada lahan
tersebut akan dibuat kolam renang berbentuk lingkaran dengan jari – jari
10 meter. Sisa lahan (yang tidak terpakai untuk membuat kolam) ditanami
rumput. Gambarkan sketsanya. Kemudian hitung luas lahan yang ditanami
rumput.
5. Setiap pagi, Indah pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Hari ini,
Indah mengecek speedometer motornya dan ternyata jarak rumah dan
sekolahnya hanya 275 meter. Apabila diameter roda sepeda motor Indah
adalah 35 cm, hitung jumlah putaran roda sepeda motor Indah pagi ini.

6. Pekarangan rumah Dinda berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 meter.
Di dalam pekarangan tersebut dibuat taman bunga berbentuk seperempat
lingkaran dengan diameter 10 meter. Sisa lahan pekarangan (yang tidak
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terpakai untuk membuat taman bunga) ditanami rumput Jepang. Jika harga
rumput Jepang Rp 50.000,00/

, dan biaya pembuatan taman bunga Rp

200.000,00. Berapa total uang yang dikeluarkan Ayah Dinda untuk
menghias pekarangannya?
7. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1.386

. Di

sekeliling taman tersebut setiap 4 meter akan ditanami pohon cemara.
Berapa jumlah pohon cemara yang dibutuhkan?
8. Jika keliling kolam renang di bawah ini 132 meter, berapa luasnya?
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Lampiran 12

KUNCI JAWABAN SOAL TES UJI COBA

1. Diketahui

: lingkaran dengan d= 28 cm

Ditanyakan

: keliling dan luas lingkaran lingkaran

Jawab

:

28 cm

Keliling :

K =
=

=

= 88.
Keliling lingkaran tersebut 88 cm.
r=

Luas

= 14.

:

L =

=
= 616 cm2.
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Luas lingkaran tersebut 616 cm2.
Jadi, keliling lingkaran tersebut 88 cm dan luasnya 616 cm2.
2. Diketahu:
Jari-jari lingkaran pertama

:

r1 = 10

Jari-jari lingkaran ke dua (setelah diperbesar 2 kali) :

r2 = 20

L1

=
= 3,14. 10. 10
= 314.

Luas lingkara pertama adalah 314 cm2.
L2

=
= 3,14. 20. 20
= 1.256

Luas lingkaran ke dua (setelah diperbesar) adalah1.256 cm2.
L2-L1 = 1.256 – 314
= 942.
Selisih luas lingkara pertama dan ke dua adalah 942 cm2.
3. Diketahu:
Jari-jari lingkaran pertama

:

r1 = 10

Jari-jari lingkaran ke dua (setelah diperkecil)

:

r2 = 5

K1

=
= 3,14. 2. 10 = 62,8.
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Keliling lingkaran pertama adalah 628 cm.
L2

=
= 3,14. 2. 5
= 31,4

Keliling lingkaran ke dua (setelah diperkecil) adalah31,4 cm.
L2-L1 = 62,8 – 31,4
= 31,4
Selisih keliling lingkaran pertama dan ke dua adalah 31,4 cm.
4.

20
m

20
m

Diketahui :
Panjang sisi lahan (persegi) : s = 20
Jari – jari kolam (lingkaran) : r = 10
Ditanya :
Luas (sisa) lahan di luar kolam
Jawab :
Luas lahan

=
= 20

= 400.
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Luas lahan 400 m2.
Luas kolam

=
=
= 314.

Luas kolam 314 m2
Luas sisa lahan = 400 – 314 = 86.
Luas sisa lahan 86 m2.
5. K

=

=

. 35 = 110

Jadi keliling roda 110 cm.
Jarak rumah Indah ke sekolah : 275 m = 27.500 cm

Jumlah putaran

=
=

= 250.

Jadi, jumlah putaran roda sepeda motor indah dari rumah sampai sekolah
setiap pagi 250 putaran.
6. Diketahui:
a. Pekarangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 m.
b. Di dalam taman tersebut terdapat taman bunga berbentuk seperempat
lingkaran dengan diameter 10 m.
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c. Sisa lahan yang tidak terpakai untuk membuat taman bunga ditanami
rumput Jepang dengan harga Rp 50.000,00/m2.
d. Biaya pembuatan taman Rp 200.000,00
Ditanya:
Total biaya untuk pekarangan tersebut.
Luas pekarangan

=
=15

= 225.

Luas pekarangan adalah 225 m2.
Luas taman

=

=

= 19,625.
Luas taman (berbentuk seperempat lingkaran) adalah 19,625 m2.
Luas lahan yang ditanami rumput = 225 – 19,625 = 205,375
205,375

50.000 + 200.000 = 10.468.750

Biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman dan menanam rumput
Rp 10.468.750,00
7. Diketahui :
Luas taman berbentuk lingkaran 1.368 m2.
Di sekeliling taman, tiap 4m ditanam sebuah pohon.
Ditanya :
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Jumlah pohon di sekeliling taman
Jawab :
Mencari diameter taman:
L

=

1386

=

1386

=

441

=
r

= 21

d

= 42.

Diameter taman 21 meter.

Mencari keliling taman :
K

=
=

42

= 132
Keliling taman 132 meter.

Mencari jumlah pohon:
Jumlah pohon =
=

= 33.

Jadi banyak pohon di sekeliling taman ada 33 pohon.
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8. Diketahui
Ditanya

:
:

Jawab :
Mencari r terlebih dahulu

132
132
21
Jadi jari – jarinya ( ) = 21 cm

Mencari :

Jadi luas kolam 1.386 cm2.

Lampiran 13

RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN SOAL UJI COBA
DENGAN PERFORMANCE ASSESSMENT
Aspek
Kemampuan
Komunikasi
Matematis
(Kriteria Penilaian)
Memahami gagasan
matematis yang
disajikan dalam
tulisan
(menginterpretasi
ide – ide matematis
secara tertulis)
Kemampuan
menyelesaikan
persoalan dengan
tahap terstruktur
serta penggunaan
istilah, simbol
matematika untuk
memodelkan situasi
atau permasalahan
matematika

Sub Kriteria
Penilaian

Baik
(Skor 3)

Pemahaman
masalah

Menunjukkan
pemahaman
terhadap suatu
masalah

Langkah/
strategi
penyelesaian
soal

Menggunakan
strategi yang
sesuai

Proses
Perhitungan
termasuk
penulisan notasi
dan rumus
matematis

Tidak ada
kesalahan dalam
perhitungan dan
hasil yang
diperoleh benar

Cukup
(Skor 2)

Menunjukkan
sedikit
pemahaman
terhadap suatu
masalah
Pada umumnya,
strategi yang
digunakan
sesuai
Terjadi
kesalahan
perhitungan
tetapi pada
umumnya benar
sehingga hasil
yang diperoleh
bisa diterima

Skor Maksimum

Kurang
(Skor 1)

Nomor Soal
4
5
6

1

2

3

7

8

Tidak
menunjukkan
pemahaman
terhadap suatu
masalah

3

3

3

3

3

3

3

3

Tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

3

3

3

3

3

3

3

3

Perhitungan
tidak benar atau
belum selesai

3

3

3

3

3

3

3

3
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Penjelasan
tertulis

Menggunakan
representasi
matematika
(diagram, tabel,
grafik)

Penjelasan
tertulis jelas dan
proses berpikir
mudah diikuti

Penjelasan
benar tetapi
susah dipahami

Ada gambar
yang tidak jelas
Penyajian
Gambar tepat,
atau ada
gambar yang
jelas, dan
kesalahan
menunjukkan
memberikan
dalam
situasi atau
ukuran yang
memberikan
masalah
benar
ukuran, tetapi
pada umumnya
benar
Jumlah Skor Maksimum Tiap Nomor Soal
Jumlah Skor Maksimum

Penjelasan
tertulis tidak
jelas atau terlalu
sedikit atau
tidak ada
penjelasan
dalam bahasa
yang sering
digunakan
dalam
kehidupan
sehari – hari

3

3

3

3

3

3

3

3

Gambar tidak
benar (tidak
cocok dengan
situasi)

3

-

-

3

-

-

-

-

15

12

12

15

12

12

12

12
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Nilai Maksimum
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Nilai
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Lampiran 14

KISI – KISI SOAL KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
Satuan Pendidikan : SMP N 2 Ambarawa
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Pokok Bahasan

: Lingkaran

Waktu

: 60 menit

Bentuk Soal

: Uraian

Jumlah Soal

: 8 butir

Standar Kompetensi :
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya
Kompetensi yang diujikan :
Menghitung keliling dan luas lingkaran
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Aspek Komunikasi
Matematis yang diukur

Indikator

No. Butir

Bentuk

Aspek

Soal

Soal

Penilaian

Memahami gagasan

Siswa dapat

matematis yang disajikan

menghitung keliling

menjelaskan ide untuk menghitung keliling

dalam tulisan,

lingkaran jika

lingkaran jika diketahui salah satu unsurnya

mengungkapkan gagasan

diketahui salah satu

matematis secara tertulis,

unsurnya.

menggunakan pendekatan

Siswa dapat

menjelaskan ide untuk menghitung keliling

bahasa matematika (notasi,

menghitung keliling

lingkaran jika diketahui salah satu unsurnya

istilah dan lambang) untuk

lingkaran jika

menyatakan informasi

diketahui salah satu

matematis, menggunakan

unsurnya

representasi matematika

Siswa dapat

(rumus, diagram, tabel,

menggunakan

menjelaskan ide untuk menggunakan rumus

grafik, model) untuk

rumus keliling

keliling lingkaran dalam komunikasi matematis

menyatakan informasi

lingkaran dalam

matematis, mengubah dan

komunikasi

ide matematika untuk menggunakan rumus

menafsirkan informasi

matematis

keliling lingkaran dalam komunikasi matematis

matematis dalam representasi Siswa dapat

1-5

Uraian

c) Menyatakan secara tertulis dalam hal

d) Menyatakan secara tertulis dalam hal

3,4

Uraian

c) Menyatakan secara tertulis dalam hal

d) Menghubungkan benda nyata, gambar ke dalam

1,2,4

Uraian

c) Menyatakan secara tertulis dalam hal
111

matematika yang berbeda

menggunakan

menjelaskan ide untuk menggunakan rumus luas

rumus luas

lingkaran dalam komunikasi matematis

lingkaran dalam

d) Menghubungkan benda nyata, gambar ke dalam

komunikasi

ide matematika untuk menggunakan rumus luas

matematis

lingkaran dalam komunikasi matematis

112
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Lampiran 15
SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS

Nama : ……………………
No. Absen : ………………
Kelas : ……………………

Petunjuk :
Kerjakan soal di bawah ini dengan alur (cara) pengerjaan yang jelas secara
mandiri.
Waktu : 40 menit

1. Alas sebuah batang pohon berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm.
Gambarkan sketsa penampang pohon tersebut kemudian hitung keliling
dan luasnya.
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2. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Pada lahan
tersebut akan dibuat kolam renang berbentuk lingkaran dengan jari – jari
10 meter. Sisa lahan (yang tidak terpakai untuk membuat kolam) ditanami
rumput. Gambarkan sketsanya. Kemudian hitung luas lahan yang ditanami
rumput.
3. Setiap pagi, Indah pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Hari ini,
Indah mengecek speedometer motornya dan ternyata jarak rumah dan
sekolahnya hanya 275 meter. Apabila diameter roda sepeda motor Indah
adalah 35 cm, hitung jumlah putaran roda sepeda motor Indah pagi ini.

4. Pekarangan rumah Dinda berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 meter.
Di dalam pekarangan tersebut dibuat taman bunga berbentuk seperempat
lingkaran dengan diameter 10 meter. Sisa lahan pekarangan (yang tidak
terpakai untuk membuat taman bunga) ditanami rumput Jepang. Jika harga
rumput Jepang Rp 50.000,00/

, dan biaya pembuatan taman bunga Rp

200.000,00. Berapa total uang yang dikeluarkan Ayah Dinda untuk
menghias pekarangannya?
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5. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1.386

. Di

sekeliling taman tersebut setiap 4 meter akan ditanami pohon cemara.
Berapa jumlah pohon cemara yang dibutuhkan?

116

Lampiran 16

KUNCI JAWABAN
SOAL KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS

1. Diketahui

: lingkaran dengan d= 28 cm

Ditanyakan

: keliling dan luas lingkaran lingkaran

Jawab

:

28 cm

Keliling :

K =
=

=

= 88.
Keliling lingkaran tersebut 88 cm.
r=

= 14.
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Luas

:

L =

=
= 616 cm2.
Luas lingkaran tersebut 616 cm2.
Jadi, keliling lingkaran tersebut 88 cm dan luasnya 616 cm2.

2.

20 m

20 m

Diketahui :
Panjang sisi lahan (persegi) : s = 20
Jari – jari kolam (lingkaran) : r = 10
Ditanya :
Luas (sisa) lahan di luar kolam
Jawab :
Luas lahan

=
= 20

= 400.
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Luas lahan 400 m2.
Luas kolam

=
=
= 314.

Luas kolam 314 m2
Luas sisa lahan = 400 – 314 = 86.
Luas sisa lahan 86 m2.
3. K

=

=

. 35 = 110

Jadi keliling roda 110 cm.
Jarak rumah Indah ke sekolah : 275 m = 27.500 cm

Jumlah putaran

=
=

= 250.

Jadi, jumlah putaran roda sepeda motor indah dari rumah sampai sekolah
setiap pagi 250 putaran.
4. Diketahui:
a. Pekarangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 m.
b. Di dalam taman tersebut terdapat taman bunga berbentuk seperempat
lingkaran dengan diameter 10 m.
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c. Sisa lahan yang tidak terpakai untuk membuat taman bunga ditanami
rumput Jepang dengan harga Rp 50.000,00/m2.
d. Biaya pembuatan taman Rp 200.000,00
Ditanya:
Total biaya untuk pekarangan tersebut.
Luas pekarangan

=
=15

= 225.

Luas pekarangan adalah 225 m2.
Luas taman

=

=

= 19,625.
Luas taman (berbentuk seperempat lingkaran) adalah 19,625 m2.
Luas lahan yang ditanami rumput = 225 – 19,625 = 205,375
205,375

50.000 + 200.000 = 10.468.750

Biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman dan menanam rumput
adalah Rp 10.468.750,00
5. Diketahui :
Luas taman berbentuk lingkaran 1.368 m2.
Di sekeliling taman, tiap 4m ditanam sebuah pohon.
Ditanya :

120

Jumlah pohon di sekeliling taman
Jawab :
Mencari diameter taman:
L

=

1386

=

1386

=

441

=
r

= 21

d

= 42.

Diameter taman 21 meter.

Mencari keliling taman :
K

=
=

42

= 132
Keliling taman 132 meter.

Mencari jumlah pohon:
Jumlah pohon =
=

= 33.

Jadi banyak pohon di sekeliling taman ada 33 pohon.
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RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS
DENGAN PERFORMANCE ASSESSMENT
Aspek
Kemampuan
Komunikasi
Matematis
(Kriteria Penilaian)
Memahami gagasan
matematis yang
disajikan dalam
tulisan
(menginterpretasi
ide – ide matematis
secara tertulis)
Kemampuan
menyelesaikan
persoalan dengan
tahap terstruktur
serta penggunaan
istilah, simbol
matematika untuk
memodelkan situasi
atau permasalahan
matematika

Sub Kriteria
Penilaian

Baik
(Skor 3)

Pemahaman
masalah

Menunjukkan
pemahaman
terhadap suatu
masalah

Langkah/
strategi
penyelesaian
soal

Menggunakan
strategi yang
sesuai

Proses
Perhitungan
termasuk
penulisan notasi
dan rumus
matematis

Tidak ada
kesalahan dalam
perhitungan dan
hasil yang
diperoleh benar

Cukup
(Skor 2)

Menunjukkan
sedikit
pemahaman
terhadap suatu
masalah
Pada umumnya,
strategi yang
digunakan
sesuai
Terjadi
kesalahan
perhitungan
tetapi pada
umumnya benar
sehingga hasil
yang diperoleh
bisa diterima

Skor Maksimum

Kurang
(Skor 1)
1

Nomor Soal
2
3
4

5

Tidak
menunjukkan
pemahaman
terhadap suatu
masalah

3

3

3

3

3

Tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

3

3

3

3

3

Perhitungan
tidak benar atau
belum selesai

3

3

3

3

3
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Penjelasan
tertulis

Menggunakan
representasi
matematika
(diagram, tabel,
grafik)

Penjelasan
tertulis jelas dan
proses berpikir
mudah diikuti

Penjelasan
benar tetapi
susah dipahami

Ada gambar
yang tidak jelas
Penyajian
Gambar tepat,
atau ada
gambar yang
jelas, dan
kesalahan
menunjukkan
memberikan
dalam
situasi atau
ukuran yang
memberikan
masalah
benar
ukuran, tetapi
pada umumnya
benar
Jumlah Skor Maksimum Tiap Nomor Soal
Jumlah Skor Maksimum

Penjelasan
tertulis tidak
jelas atau terlalu
sedikit atau
tidak ada
penjelasan
dalam bahasa
yang sering
digunakan
dalam
kehidupan
sehari – hari

3

3

3

3

3

Gambar tidak
benar (tidak
cocok dengan
situasi)

3

3

-

-

-

15

15

12

12

12

66

Nilai Maksimum

122

Nilai
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Lampiran 18

ANALISIS BUTIR SOAL TES UJI COBA
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KODE
U-21
U-28
U-34
U-06
U-18
U-09
U-07
U-10
U-11
U-27
U-32
U-25
U-05
U-16
U-17
U-19
U-13
U-30
U-15
U-01

Soal
1

2
14
14
14
13
13
13
13
7
12
12
14
13
9
10
12
10
12
12
9
7

3
11
11
10
11
10
9
10
9
9
10
10
7
10
10
9
9
9
10
9
10

4
11
11
10
11
11
11
9
7
10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
9
10

5
14
14
13
12
15
10
10
14
11
8
10
13
11
9
11
10
11
11
10
9

6
11
12
10
12
10
11
9
10
10
10
9
8
11
10
9
9
9
5
9
9

7
11
12
11
11
10
10
8
10
8
9
7
10
8
10
9
9
9
9
8
9

8
11
8
10
7
8
10
9
11
9
10
8
8
7
7
6
9
8
6
7
8

11
11
10
10
9
11
11
11
9
9
10
7
9
9
10
10
6
9
8
10

skor
total
69
69
59
52
75
87
79
52
85
79
78
66
73
58
69
75
75
86
75
67

Kelas
atas

124

Daya
Pembeda

Tingkat
Kesukaran

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

U-02
U-24
U-35
U-23
U-20
U-33
U-12
U-03
U-31
U-14
U-36
U-29
U-04
U-26
U-08
U-22
Jumlah
Mean
Skor Maksimum
P
Tingkat Kesukaran
Mean Kelompok Atas
Mean Kelompok Bawah
Mean KA - Mean KB
Skor Maksimum

9
6
10
10
12
9
9
5
8
6
6
7
5
4
6
6

10
9
9
10
7
9
9
10
10
9
10
11
10
10
10
11

10
9
9
10
7
9
9
10
10
9
10
11
10
10
10
11

6
7
7
6
10
7
10
8
7
8
9
8
6
8
7
6

9
9
9
5
8
8
4
7
7
6
7
7
6
7
6
6

8
5
5
9
6
7
9
8
6
8
5
6
8
6
8
4

7
4
4
7
9
9
8
7
5
5
5
5
5
4
5
4

10
9
9
10
11
9
8
6
12
7
12
12
5
10
5
10

94
51
67
58
76
59
78
93
66
72
65
78
67
88
62
58

351

347

322

346

304

295

260

335

2560

15
12
0,65 0,803241
sedang
mudah
12,055556 9,66667
7,444444 9,61111
4,611111 0,05556
15
12

Kelas
bawah

12
15
12
12
12
12
0,74537 0,640741 0,703704 0,682827 0,601852 0,775463
mudah
sedang
sedang
sedang
sedang
mudah
9,88889 11,50000 9,72222 9,50000 8,44444 9,55556
8,00000 7,72222 7,16667 6,94444 6,00000 9,05556
1,88889 3,77778 2,55555 2,55556 2,44444 0,50000
12
15
12
12
12
12
125

Validitas

D
Daya Pembeda
rxy
rxy(0,05;37)
Validitas ( rhitung > r tabel )

Reliabilitas

si 2

0,307407 0,004630 0,157407 0,251852 0,212963 0,255556 0,203704 0,041667
baik
jelek
jelek
cukup
cukup
cukup
cukup
Jelek
0,86465 -0,02932 0,56868 0,75046 0,76645 0,75562 0,74558 0,24783
0,2792
tidak
Tidak
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
8,86111

0,84182

3,60802

6,29321

3,91358

∑ si2

34,5039

2

191,54552
8
7
0,93699
0,2792
Reliabel

st
n
n-1
r11
rxy(0,05;37)
Reliabilitas ( rhitung > r tabel )

3,65664

4,06173

3,26775

126

127

Lampiran 19
PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA
Rumus:
∑
√{ ∑

∑

∑

∑

}{ ∑

∑

}

Keterangan:
rxy

: koefisien korelasi skor butir soal dan skor total

N

: banyaknya siswa kelas uji coba

∑X

: jumlah skor tiap butir soal

∑Y

: jumlah skor total

∑XY

: jumlah perkalian skor butir dengan skor total

∑X2

: jumlah kuadrat skor butir soal

∑Y2

: jumlah kuadrat skor total

Arikunto (2003: 72)
Kriteria pengujian:
Membandingkan harga rXY dengan harga rtabel dengan taraf signifikan 5%.
Jika rXY > rtabel maka butir soal tersebut dikatakan valid.
Perhitungan:
Contoh perhitungan validitas butir soal nomor 1
No

Kode
Siswa

Y

1

U-1

7

69

49

4761

483

2

U-2

9

69

81

4761

621

3

U-3

5

54

25

2916

270

128

4

U-4

5

48

25

2304

240

5

U-5

9

75

81

5625

675

6

U-6

13

87

169

7569

1131

7

U-7

13

79

169

6241

1027

8

U-8

6

47

36

2209

282

9

U-9

13

85

169

7225

1105

10

U-10

7

79

49

6241

553

11

U-11

12

78

144

6084

936

12

U-12

9

66

81

4356

594

13

U-13

12

73

144

5329

876

14

U-14

6

50

36

2500

300

15

U-15

9

69

81

4761

621

16

U-16

10

75

100

5625

750

17

U-17

12

75

144

5625

900

18

U-18

13

86

169

7396

1118

19

U-19

10

75

100

5625

750

20

U-20

12

67

144

4489

804

21

U-21

14

94

196

8836

1316

22

U-22

6

46

36

2116

276

23

U-23

10

67

100

4489

670

24

U-24

6

65

36

4225

390

25

U-25

13

76

169

5776

988

26

U-26

4

47

16

2209

188

27

U-27

12

78

144

6084

936

28

U-28

14

93

196

8649

1302

29

U-29

7

48

49

2304

336

129

30

U-30

12

72

144

5184

864

31

U-31

8

50

64

2500

400

32

U-32

14

78

196

6084

1092

33

U-33

9

67

81

4489

603

34

U-34

14

88

196

7744

1232

35

U-35

10

68

100

4624

680

36

U-36

6

48

36

2304

288

351

2491

3755

179259

25597

Jumlah
∑
√{ ∑

√{

∑

∑

∑

}{ ∑

∑

}

}{

}

0,8646

Kesimpulan:
Dengan  = 5% dan N = 36, diperoleh
soal tersebut valid.

=0,2792. Karena

, maka
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Lampiran 20
PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA
Rumus :
̅

̅

(Arifin, 2012:133)
Keterangan :
D

: daya pembeda;

̅

: rata-rata kelompok atas;

̅

: rata-rata kelompok bawah

Kriteria:
0,4 ke atas

: sangat baik;

0,30 – 0,39

: baik;

0,20 – 0,29

: cukup,

0,19 ke bawah : kurang baik
Berikut ini perhitungan daya pembeda butir soal nomor 1, untuk butir soal yang
lain dihitung dengan cara yang sama.
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1

Kode
U-21

Skor
14

1

Kelompok
Bawah
Kode
Skor
U-15
9

2

U-28

14

2

U-01

7

3

U-34

14

3

U-02

9

4

U-06

13

4

U-24

6

5

U-18

13

5

U-35

10

6

U-09

13

6

U-23

10

7

U-07

13

7

U-20

12

8

U-10

7

8

U-33

9

9

U-11

12

9

U-12

9

10

U-27

12

10

U-3

5

11

U-32

14

11

U-31

8

12

U-25

13

12

U-14

6

13

U-5

9

13

U-36

6

14

U-16

10

14

U-29

7

15

U-17

12

15

U-4

5

16

U-19

10

16

U-26

4

17

U-13

12

17

U-8

6

18

U-30

12

18

U-22

6

No

Kelompok Atas

Jumlah
Rata-rata

217
12,056

No

Jumlah
Rata-rata

134
7,444

Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 1 termasuk kriteria soal baik.
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Lampiran 21
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA
Rumus:

Kriteria:
Tingkat Kesukaran

Kriteria

0,00 – 0,30

Soal sukar

0,31 – 0,70

Soal sedang

0,71 – 1,00

Soal mudah

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1, untuk butir soal
yang lain dihhitung dengan cara yang sama.

1

Kode
U-21

Skor
14

1

Kelompok
Bawah
Kode
Skor
U-35
9

2

U-28

14

2

U-24

7

3

U-32

14

3

U-33

9

4

U-34

13

4

U-2

6

5

U-06

13

5

U-5

10

6

U-07

13

6

U-12

10

7

U-18

13

7

U-15

12

8

U-09

7

8

U-31

9

No

Kelompok Atas

No
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9

U-25

12

9

U-29

9

10

U-11

12

10

U-01

5

11

U-13

14

11

U-10

8

12

U-17

13

12

U-14

6

13

U-20

9

13

U-22

6

14

U-27

10

14

U-08

7

15

U-30

12

15

U-36

5

16

U-16

10

16

U-03

4

17

U-19

12

17

U-04

6

18

U-23

12

18

U-26

6

Jumlah
Rata-rata

217
12,389

Jumlah
Rata-rata

134
7,278

Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 1 termasuk dalam kriteria
sedang.
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Lampiran 22
PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA
Rumus:

(

dengan rumus varians

∑

)(

∑

:

∑

∑

Keterangan:
r11

: reliabilitas yang dicari

n

: banyaknya butir soal

i2

: jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

t2

: varians total

X

: skor tiap butir soal

X

: jumlah skor butir soal

X2

: jumlah kuadrat skor butir soal

N

: banyaknya subjek uji coba

(Arikunto, 2003: 109-110).

)
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Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat koefisien korelasi yaitu
kemudian dibandingkan dengan tabel r product moment dengan taraf
signifikansi , dan jika
reliabel.
Perhitungan:
1.

Varians Total
∑

2.

∑

Varians butir
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

maka item tes yang diujicobakan tersebut
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∑

∑

∑

3.

Koefisien Reliabilitas
[

]*

∑

+

[

]*

+

Pada α = 5% dan n = 36, diperoleh
Karena

, maka dapat disimpulkan bahwa soal uji coba reliabel.
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Lampiran 23
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS EKSPERIMEN
(RPP pertemuan 1)
Sekolah

: SMP Negeri 2 Ambarawa

Kelas/ Semester

: VIII/ Genap

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 1 pertemuan (3x40)

A. STANDAR KOMPETENSI
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.

B. KOMPETENSI DASAR
Menemukan keliling dan luas lingkaran.

C. INDIKATOR
1. Menemukan rumus luas lingkaran.
2. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam
pemecahan masalah.
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan menggunakan model pembelajaran Time Token dan menggunakan
LKS diharapkan siswa mampu:
1. Menemukan rumus keliling lingkaran.
2. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam
pemecahan masalah.

E. KARAKTER SISWA
Karakter siswa yang diharapkan adalah toleransi, mampu bekerja sama
dengan baik, dan memiliki rasa percaya diri.

F. MATERI PEMBELAJARAN
Perhatikan gambar berikut dengan seksama.

A

A’

A

A’

A

Gambar (1) Keliling Lingkaran

Sebuah model lingkaran

dengan titik A berada di seberang

lengkung lingkaran. Model lingkaran tersebut dipotong pada titik A.
kemudian lengkung model lingkaran diluruskan sehingga diperoleh garis
lurus AA‟, selanjutnya kita ukur panjang garis tersebut dengan mistar.
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Panjang garis lurus tersebut merupakan keliling lingkaran. Jadi keliling
lingkaran adalah panjang busur/lengkungan pembentuk lingkaran. Nilai
dari (keliling : diameter) adalah sama untuk semua lingkaran. Nilai
tersebut tidak pasti, hanya merupakan nilai pendekatan dan ditulis dengan
lambang

(dibaca: pi).
, dengan

atau

.

Kondisi di atas dapat ditulis sebagai berikut:
Rumus Keliling Lingkaran
atau

, dengan

: keliling lingkaran,
: jari-jari lingkaran,dan
: diameter lingkaran

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
Metode Pembelajaran

: diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas.

Model Pembelajaran

: Time Token

Langkah model pembelajaran :
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima
orang.
2. Tiap kelompok dibagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 dan 4 buah
soal untuk didiskusikan. Empat soal tersebut akan dipresentasikan tiap
siswa setelah diskusi berakhir.
3. Tiap siswa diberikan kupon berbicara selama 2,5 menit waktu bicara.
Sebuah kupon berbicara yang dimiliki berarti siswa tersebut wajib
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mempresentasikan satu dari empat buah soal yang didiskusikan dalam
kelompok.
4. Guru dan seorang siswa dari tiap kelompok memonitor interaksi dan
meminta pembicara untuk menyerahkan satu kupon apabila ia
menghabiskan waktu yang ditetapkan pada kupon tersebut (2,5 menit).
5. Apabila seorang siswa telah menyerahkan kupon berbicara pada guru,
siswa tersebut tidak dapat berbicara lagi.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Waktu
15‟

Kegiatan

Tahap Pembelajaran

Guru menyapa

Kegiatan Awal

siswa dan

1. Guru mengucapkan salam,

menyiapkan kelas

berdoa bersama, menyapa
siswa.
Guru meminta siswa
menyiapkan buku
matematika dan alat tulis
serta meminta siswa yang
piket pada hari tersebut
untuk membersihkan papan
tulis apabila masih kotor (5
menit).

Guru

2. Guru menyampaikan materi

mengingatkan

yang akan disampaikan,

kembali materi

tujuan yang akan dicapai,

sebelumnya yang

termasuk model

berkaitan dengan

pembelajaran dan

Alat dan
Bahan

Papan
tulis
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materi yang akan

penilaian yang akan

dipelajari

digunakan (5 menit).

Guru

3. Guru mengingatkan

mengelompokkan

kembali materi unsur-unsur

siswa

dan bagian lingkaran

Guru memberikan

dengan serangkaian

penjelasan materi

pertanyaan (5 menit).

Kupon
berbicara

LKS 1

Soal
diskusi
100‟

Kegiatan Inti
Guru membagikan

1. Guru mengelompokkan

LKS dan lembar

siswa, tiap kelompok terdiri

soal diskusi

dari empat sampai lima
siswa (5 menit)
2. Guru menjelaskan
mengenai materi yang akan
dipelajari, yaitu keliling
lingkaran dan memberikan
serangkaian pertanyaan
yang berkaitan dengan
materi. (5 menit)
3. Guru membagikan LKS 1
dan empat buah soal
kepada siswa.
4. Guru meminta siswa
mengerjakan LKS 1 dan
empat buah soal dengan
cara berdiskusi dalam
kelompok. Guru memantau
jalannya diskusi (15 menit).
5. Sebelum siswa dalam
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kelompok memulai
tugasnya, setiap siswa
dalam masing-masing
kelompok mendapatkan
sebuah kupon bicara
Guru membahas

selama 2,5 menit.

soal yang

6. Guru menunjuk satu orang

diberikan

siswa dari tiap kelompok
untuk menjadi pengawas.
Siswa tersebut harus
memonitor interaksi dan
meminta pembicara untuk
menyerahkan satu kupon
apabila ia telah
menghabiskan waktu

Siswa dan guru

sebanyak yang ditetapkan

melakukan refleksi

pada kupon tersebut.
7. Apabila seorang siswa telah
menyerahkan

kupon

berbicaranya,

siswa

tersebut

tidak

dapat

berbicara

lagi.

berhasil

Apabila

menjelaskan

jawaban sebuah soal secara
utuh dalam waktu yang
ditetapkan,
memberikan
5‟

Guru menutup
kegiatan
pembelajaran

guru
reward

(70

menit).
8. Guru bersama-sama siswa
membahas soal dan
menarik kesimpulan dari
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penyelesaian masalah yang
telah disajikan (5 menit).

Kegiatan Penutup
1. Siswa dan guru melakukan
refleksi terhadap proses
pembelajaran (3 menit.
2. Guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan yang akan
datang, yaitu luas lingkaran
(1 menit).
3. Guru menutup kegiatan
pembelajaran dengan salam
(1 menit).

I. SUMBER DAN ALAT BELAJAR
Sumber:
Buku paket, yaitu buku Matematija Kelas VIII Semester 2.
Alat:
1. Kupon berbicara
2. Papan Tulis
3. LKS 1
4. Lembar Soal Keliling Lingkaran
J. PENILAIAN
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Teknik

: tertulis diberikan pada akhir pembelajaran tentang materi
keliling dan luas lingkaran

Instrumen

: tes uraian (lampiran 15)

Ambarawa, 9 Juni 2015
Mengetahui,
Guru Matematika Kelas

Guru Praktikan,

Ridholina, S.Pd

Maslukhah Rusma Wardani
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Lampiran 24
Anggota kelompok :
1. ……………….....
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….

Lembar Kerja Siswa
Kompetensi Dasar

: Menghitung keliling dan luas lingkaran

Tujuan

: Siswa dapat menentukan rumus keliling lingkaran

1. Waktu : 60 menit
2. Jawablah pertanyaan pada lembar berikut

Petunjuk

Mari mengingat kembali unsur – unsur lingkaran.
B

1. Titik O disebut titik …
2. OA disebut …
O

A

3. OB disebut …
4. OC disebut …
5. BC disebut …

C

Lingkaran A

6. Apalah OB = OC?
7. BC = …

…
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Gambarlah 3 buah lingkaran masing-masing berdiameter 3,5 cm, 7 cm, dan 10,5
cm pada kotak di bawah ini kemudian lengkapi tabel yang tersedia.
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Gunakan benang sebagai alat bantu menghitung keliling lingkaran yang telah
dibuat.
No

Lingkaran

Diameter ( )

Keliling ( )

1
2
3

Apakah nilai
Jelas

tetap?

= . . . Selanjutnya

Didapat
Karena

=

=...

=
, maka

Latihan
1. Sebuah lingkaran diketahui kelilingnya 616 cm. Berapa panjang
diameter lingkaran tersebut?
2. Roda sepeda Budi berjari – jari 15cm. Berapa keliling roda Budi?
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Lampiran 25

TUGAS KELOMPOK (Pertemuan 1)

Petunjuk:
Kerjakan soal-soal berikut dengan seksama dan menggunakan bahasa matematika
yang benar. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok memilih satu soal
(yang berbeda dari siswa lain dalam kelompok) untuk dipresentasikan secara
mandiri.
Waktu: 40 menit

1. Suatu halaman berbentuk persegi panjang. Pada halaman tersebut dibuat
taman berbentuk lingkaran yang menyinggung dua sisi yang berhadapan
pada persegi panjang tersebut. Jika panjang halaman 12 m dan luasnya 84
m2, berapakah keliling jendela tersebut?
2. Sebuah jendela dibuat model persegi dengan setengah lingkaran menempel
di atasnya. Jika diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 70 cm.
Gambarkan sketsa bentuk jendela tersebut dan hitung keliling taman
tersebut.
3. Roda sebuah sepeda berjari-jari 35 cm. Berapa kali roda tersebut harus
berputar untuk menempuh jarak 2,2 km?
4. Sebuah roda berputar sebanyak 500 kali untuk melintasi jalan sepanjang
628 m. Hitung jari-jari roda tersebut.
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Lampiran 26
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS KONTROL
(RPP pertemuan 1)
Nama Sekolah

: SMP Negeri 2 Ambarawa

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: VIII/ Genap

Materi Pokok

: Keliling dan Luas Lingkaran

Pertemuan

: 1 (3x40 menit)

A. STANDAR KOMPETENSI
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.

B. KOMPETENSI DASAR
Menemukan keliling dan luas lingkaran.

C. INDIKATOR
1. Menemukan nilai Phi menggunakan benda yang berbentuk lingkaran.
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2. Menemukan rumus keliling lingkaran.
3. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori serta dengan kegiatan
eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan menggunakan LKS diharapkan siswa
mampu:
1. Menemukan nilai Phi menggunakan benda yang berbentuk lingkaran.
2. Menemukan rumus keliling lingkaran.
3. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Perhatikan gambar berikut dengan seksama.

A
A

A’

A’

A

Gambar (1) Keliling Lingkaran
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Sebuah model lingkaran dengan titik A berada di seberang lengkung
lingkaran. Model lingkaran tersebut dipotong pada titik A. kemudian
lengkung model lingkaran diluruskan sehingga diperoleh garis lurus AA‟,
selanjutnya kita ukur panjang garis tersebut dengan mistar. Panjang garis
lurus tersebut merupakan keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran adalah
panjang busur/lengkungan pembentuk lingkaran. Nilai dari (keliling :
diameter) adalah sama untuk semua lingkaran. Nilai tersebut tidak pasti,
hanya merupakan nilai pendekatan dan ditulis dengan lambang
, dengan

atau

(dibaca: pi).

.

Kondisi di atas dapat ditulis sebagai berikut:
Rumus Keliling Lingkaran
atau

, dengan

: keliling lingkaran,
: jari-jari lingkaran,dan
: diameter lingkaran

F. ALOKASI WAKTU
3

menit

G. MODEL PEMBELAJARAN
1. Model Pembelajara

: Ekspositori dengan kegiatan Eksplorasi,

Elaborasi, dan Konfirmasi
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2. Metode Pembelajaran

: ceramah, tanya jawab, berdiskusi, latihan soal

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Waktu

Kegiatan

30‟

Tahap Pembelajaran
1. Pendahuluan

Guru menyapa
siswa dan
menyiapkan kelas

a. Guru mengkondisikan kelas
(10 menit).
b. Guru menyampaikan dan
menuliskan materi pokok di
papan tulis (5 menit).
c. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran (5 menit).
d. Guru mengingatkan

Guru

kembali tentang unsur-

mengingatkan

unsur lingkaran (5 menit).

kembali materi

e. Guru memotivasi siswa

sebelumnya yang

bahwa dengan mempelajari

berkaitan dengan

materi keliling lingkaran

materi yang akan

dapat berguna untuk

dipelajari

menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari-hari
(5 menit).

2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
f. Guru meminta siswa
menyebutkan benda-benda

Alat
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di sekitar yang berbentuk
lingkaran, serta masalahmasalah sehari-hari yang
berkaitan dengan lingkaran
(5 menit).
Guru memberikan
penjelasan materi

g. Guru menjelaskan materi
tentang nilai Phi dan rumus
keliling lingkaran
(20 menit).
h. Dengan tanya jawab, siswa
diminta untuk menyebutkan
nilai Phi dan rumus keliling
lingkaran yang sudah
dipelajari (5 menit).
Elaborasi
i. Guru memberikan contoh
soal kepada siswa
(5 menit).
j. Guru bersama siswa
membahas penyelesaian
dari soal tersebut sehingga
terjadi interaksi antara guru
dan siswa (10 menit).

Konfirmasi
Guru

k. Guru memberikan LKS 1

mengelompokkan

dan latihan soal sebagai

siswa dan

bentuk umpan balik
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membagikan LKS

terhadap proses belajar yang

dan lembar soal

telah berlangsung

diskusi

(5 menit).
l. Siswa mengerjakan LKS 1
dan lembar soal yang
diberikan guru secara
berkelompok (25 menit).
m. Guru memberitahukan
siswa agar mengerjakan
LKS 1 dan lembar soal
dengan benar dan teliti
(25 menit.
n. Setelah selesai mengerjakan
soal, siswa diminta
mengumpulkan jawaban.
3. Penutup

Siswa dan guru
melakukan refleksi

o. Guru bersama siswa
merangkum materi
pembelajaran yaitu
menentukan nilai Phi dan
rumus keliling lingkaran
(5 menit).
p. Guru memberikan
kesempatan kepada siswa

Guru menutup
kegiatan
pembelajaran

untuk bertanya (5 menit).
q. Guru memberikan tugas
rumah kepada siswa berupa
soal latihan yang belum
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sempat dibahas di kelas
(3 menit).
r. Guru menutup kegiatan
pembelajaran (2 menit).

A. SUMBER / ALAT PEMBELAJARAN
Sumber:
Buku paket, yaitu buku Matematika Kelas VIII Semester 2.
Alat:
1. Papan Tulis
2. LKS 1
3. Lembar Soal Keliling Lingkaran

B. PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis (lampiran 9)

Pedoman Penskoran : rubrik Performance Assessment (lampiran 15)
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Ambarawa, 10 Juni 2015
Mengetahui,
Guru Matematika Kelas VIII

Guru Praktikan,

Ridholina, S.Pd

Maslukhah Rusma Wardani
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Lampiran 27
Anggota kelompok :
1. ……………….....
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….

Lembar Kerja Siswa
Kompetensi Dasar

: Menghitung keliling dan luas lingkaran

Tujuan

: Siswa dapat menentukan rumus keliling lingkaran
6.
3. Waktu : 30 menit 7.
4. Jawablah pertanyaan
8. pada lembar berikut

Petunjuk

Mengingat Kembali
No

Lingkaran

Diameter (𝑑)

Keliling (𝐾)

1.

1

3,5cm

11cm

2.

2

7cm

22cm

3.

3

10,5cm

33cm

Jelas

11 =

3,5

22
33 =
Jadi, 𝐾

𝜋

𝑟

𝑟

𝜋

𝑟

𝐾
𝑑

𝜋
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Lengkapilah bagian yang ditanyakan atau yang
masih kosong

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑑

m

𝜋
1,75 m

Keliling lingkarang di samping : 𝐾
cm2

Jadi, keliling lingkaran di samping

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑑

m

𝜋
Keliling bangun di samping : 𝐾
1,75 m
cm2

Jadi, keliling bangun di samping

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑑

0,875 m

m

𝜋
Keliling bangun di samping : 𝐾

Jadi, keliling bangun di samping

Roda sepeda Budi berjari – jari 15cm. Berapa keliling roda Budi?
Jawab :

cm2
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Lampiran 28

TUGAS KELOMPOK (Pertemuan 1)

Petunjuk:
Kerjakan soal-soal berikut dengan seksama dan menggunakan bahasa matematika
yang benar. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok memilih satu soal
(yang berbeda dari siswa lain dalam kelompok) untuk dipresentasikan secara mandiri.
Waktu: 40 menit

1. Suatu halaman berbentuk persegi panjang. Pada halaman tersebut dibuat
taman berbentuk lingkaran yang menyinggung dua sisi yang berhadapan pada
persegi panjang tersebut. Jika panjang halaman 12 m dan luasnya 84 m2,
berapakah keliling jendela tersebut?
2. Sebuah jendela dibuat model persegi dengan setengah lingkaran menempel di
atasnya. Jika diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 70 cm.
Gambarkan sketsa bentuk jendela tersebut dan hitung keliling taman tersebut.
3. Roda sebuah sepeda berjari-jari 35 cm. Berapa kali roda tersebut harus
berputar untuk menempuh jarak 2,2 km?
4. Sebuah roda berputar sebanyak 500 kali untuk melintasi jalan sepanjang 628
m. Hitung jari-jari roda tersebut.
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Lampiran 29
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS EKSPERIMEN
(RPP pertemuan 2)
Sekolah

: SMP Negeri 2 Ambarawa

Kelas/ Semester

: VIII/ Genap

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 1 pertemuan (3x40)

A. STANDAR KOMPETENSI
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.

B. KOMPETENSI DASAR
Menemukan luas dan luas lingkaran.

C. INDIKATOR
1. Menemukan nilai Phi menggunakan benda yang berbentuk lingkaran.
2. Menemukan rumus luas lingkaran.
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3. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan menggunakan model pembelajaran Time Token dan menggunakan
LKS diharapkan siswa mampu:
3. Menemukan nilai Phi menggunakan benda yang berbentuk lingkaran.
4. Menemukan rumus luas lingkaran.
5. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

E. KARAKTER SISWA
Karakter siswa yang diharapkan adalah toleransi, mampu bekerja sama
dengan baik, dan memiliki rasa percaya diri.

F. MATERI PEMBELAJARAN
Luas bidang lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh luas
lingkaran, membatasi suatu daerah tertentu yang berada di dalamnya.
Perhatikan gambar berikut.
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Gambar Bidang Lingkaran

Luas bidang lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus umum luas
bidang lingkaran. Untuk menemukan rumus umum luas bidang lingkaran
dapat ditemukan dengan pendekatan. Diantaranya luas bidang lingkaran
dengan pendekatan luas bidang persegi panjang.
Ikuti langkah berikut. (1) Buatlah sebuah model lingkaran dan bagi
model lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara
membuat diameter, dan berilah warna yang berbeda. (2) Bagilah model
lingkaran tersebut menjadi juring-juring dengan besar sudut pusat masingmasing 30o. (3) Bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian
yang sama. (4) Guntinglah model lingkaran tersebut sesuai dengan juringjuring yang terjadi. (5) Letakkan potongan-potongan juring-juring tersebut
secara berdampingan seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar Juring Lingkaran 1

Gambar Juring lingkaran 2
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Jika bidang lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang tak terhingga
banyaknya, kemudian juring-juring tersebut dipotong dan disusun seperti
gambar di atas, maka akan membentuk bangun persegi panjang dengan
panjang sama dengan setengah luas lingkaran dan lebarnya sama dengan jarijari lingkaran sehingga luas bangun tersebut adalah
Misal

: luas lingkaran;
: jari-jari lingkaran;
: diameter lingkaran;

maka

= luas persegi panjang
= panjang lebar
= luas lingkara jari-jari lingkaran
=

=

.

Jadi, luas bidang lingkarang dapat ditemukan dengan rumus

.

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
Metode Pembelajaran

: diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas.

Model Pembelajaran

: Time Token

Langkah model pembelajaran :
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima
orang.
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2. Tiap kelompok dibagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 dan 4 buah soal
untuk didiskusikan. Empat soal tersebut akan dipresentasikan tiap siswa
setelah diskusi berakhir.
3. Tiap siswa diberikan kupon berbicara selama 2,5 menit waktu bicara.
Sebuah kupon berbicara yang dimiliki berarti siswa tersebut wajib
mempresentasikan satu dari empat buah soal yang didiskusikan dalam
kelompok.
4. Guru dan seorang siswa dari tiap kelompok memonitor interaksi dan
meminta pembicara untuk menyerahkan satu kupon apabila ia
menghabiskan waktu yang ditetapkan pada kupon tersebut (2,5 menit).
5. Apabila seorang siswa telah menyerahkan kupon berbicara pada guru,
siswa tersebut tidak dapat berbicara lagi.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Waktu

Kegiatan

15‟

Tahap Pembelajaran

Alat

Kegiatan Awal
Guru menyapa

1. Guru mengucapkan salam,

siswa dan

berdoa bersama, menyapa

menyiapkan kelas

siswa. Guru meminta siswa
menyiapkan buku matematika
dan alat tulis serta meminta
siswa yang piket pada hari
tersebut untuk membersihkan

Papan
tulis
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papan tulis apabila masih
kotor (5 menit).
2. Guru menyampaikan materi
yang akan disampaikan,
tujuan yang akan dicapai,
Guru

termasuk model pembelajaran

mengingatkan

dan penilaian yang akan

kembali materi

digunakan (5 menit).

sebelumnya yang

3. Guru mengingatkan kembali

berkaitan dengan

materi unsur-unsur dan bagian

materi yang akan

lingkaran dengan serangkaian

dipelajari

pertanyaan (5 menit)
Kupon
berbicara

LKS 2
Kegiatan Inti
Guru
95‟

1. Guru mengelompokkan siswa,

mengelompokkan

tiap kelompok terdiri dari

siswa

empat sampai lima siswa (5

Guru memberikan

menit

penjelasan materi

2.Guru menjelaskan mengenai
materi yang akan dipelajari,
yaitu luas lingkaran dan
memberikan serangkaian
pertanyaan yang berkaitan
dengan materi.
3. Guru membagikan LKS 2 dan

Soal
diskusi
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Guru membagikan

empat buah soal kepada siswa

LKS dan lembar

(15 menit)

soal diskusi

4. Guru meminta siswa
mengerjakan LKS 1 dan
empat buah soal dengan cara
berdiskusi dalam kelompok.
Guru memantau jalannya
diskusi.
5. Sebelum siswa dalam
kelompok memulai tugasnya,
setiap siswa dalam masingmasing kelompok
mendapatkan sebuah kupon
bicara selama 2,5 menit.
6. Guru menunjuk satu orang
siswa dari tiap kelompok
untuk menjadi pengawas.
Siswa tersebut harus
memonitor interaksi dan
meminta pembicara untuk
menyerahkan satu kupon
apabila ia telah menghabiskan
waktu sebanyak yang
ditetapkan pada kupon
tersebut (2,5 menit).

Guru membahas

7. Apabila seorang siswa telah

soal yang

menyerahkan

kupon

diberikan

berbicaranya, siswa tersebut
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tidak dapat berbicara lagi.
Apabila

siswa

berhasil

menjelaskan jawaban sebuah
soal secara utuh dalam waktu
yang ditetapkan, guru member
reward (70 menit).
8. Guru bersama-sama siswa
membahas soal dan menarik
Siswa dan guru

kesimpulan dari penyelesaian

melakukan refleksi

masalah yang telah disajikan.

5‟

Kegiatan Penutup
1. Siswa dan guru melakukan
refleksi terhadap proses
pembelajaran (3 menit).
2. Guru menyampaikan materi
Guru menutup

yang akan dipelajari pada

kegiatan

pertemuan yang akan datang,

pembelajaran

yaitu luas lingkaran (1 menit).
3. Guru menutup kegiatan
pembelajaran dengan salam (1
menit).

I. SUMBER DAN ALAT BELAJAR
Sumber:
Buku paket, yaitu buku Matematija Kelas VIII Semester 2.
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Alat:
1. Kupon berbicara
2. Papan Tulis
3. LKS 2
4. Lembar Soal Luas Lingkaran
J. PENILAIAN
Teknik

: tertulis diberikan pada akhir pembelajaran tentang materi
keliling dan luas lingkaran.

Instrumen

: tes uraian (lampiran 15).

Ambarawa, 10 Juni 2015

Mengetahui,
Guru Matematika

Guru Praktikan,

Ridholina, S.Pd

Maslukhah Rusma Wardani
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Lampiran 30
Anggota kelompok :
1.

………………................

2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….

Lembar Kerja Siswa
Kompetensi Dasar

: Menghitung keliling dan luas lingkaran

Tujuan

: Siswa dapat menentukan rumus luas lingkaran

5. Waktu : 60 menit
6. Jawablah pertanyaan pada lembar berikut

Petunjuk

Mari mengingat kembali.
Benda tersebut berbentuk …
Jari – jarinya = …
Kelilingnya
r

=…x…x…

Jadi, keliling lingkaran lingkaran dengan jari – jari r
dan keliling K adalah :
K = … x … x ….

Gb. 1
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Gambar di samping berbentuk …
Panjang

=…

Lebar

=…

Luasnya

=…

Jadi, luas persegi panjang dengan panjang 𝑝 dan

Gb. 2

lebar 𝑙 dan luas 𝐿 adalah

𝐿

A

Jari – jari lingkaran di samping adalah ruas garis
… atau …

B

O

Ruas garis AC disebut …………… lingkaran
Panjang AC

C

Gb. 4

= …

OA

= …

OC

Juring OBC dibatasi oleh jari – jari …
̅̅̅̅ .
serta ……………… 𝐵𝐶

dan …
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Perhatikan Gb. 4
Lingkaran dibagi menjadi dua bagian yang
sama yaitu bagian merah putih dan biru.
Sehingga busur lingkaran pada bagian putih
atau biru saja panjangnya

=

keliling lingkaran

=

…

=

…

Perhatikan lingkaran pada Gb. 5. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 12 bagian sama besar.
Kemudian salah satu dari

bagian lingkaran dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

Kemudian potongan – potongan tersebut diubah menjadi seperti Gb. 6

Gb. 5

Gb. 6
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Y

...

Gb. 7

...

Perhatikan Gb. 7

Gambar bangun di atas berbentuk . . .
Panjangnya

= ...

Lebarnya

=...

Luasnya

=...x...

Jadi, luas persegipanjang = . . . x . . .

Luas lingkaran = Luas Persegi panjang
=...x...
Jadi, Luas lingkaran = . . . x . . .

KESIMPULAN

Jika sebuah lingkaran dengan luas L dan jari –
jari r, maka luasnya adalah

𝑟

𝐿
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LATIHAN SOAL
Panjang keliling sebuah taman berbentuk lingkaran adalah 44 meter. Berapa luas
lahan minimal untuk pembuatan taman tersebut?
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Lampiran 31

TUGAS KELOMPOK (Pertemuan 2)

Petunjuk:
Kerjakan soal-soal berikut dengan seksama dan menggunakan bahasa matematika
yang benar. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok memilih satu soal
(yang berbeda dari siswa lain dalam kelompok) untuk dipresentasikan secara mandiri.
Waktu: 40 menit

1. Suatu bangun seperempat lingkaran berjari-jari 24 cm dipotong ujungnya
(yang bersudut pusat 900) sepanjang jari-jari 12 cm (bangun yang dibuang
juga berbentuk seperempat lingkaran). Hitung luas bangun yang tersisa.
2. Sebuah lempeng logam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm.
Tengahnya berlubang berbentuk lingkaran. Jika jari-jari lubangnya 10 cm,
tentukan luas logam tersebut.
3. Sebuah lingkaran terletak di dalam sebuah persegi dan menyinggung sisi-sisi
persegi. Jika keliling persegi tersebut 84 cm, berapa luas lingkaran di dalam
persegi tersebut?
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4. Suatu lahan kosong berbentuk persegi panjang akan dibuat kolam
pemancingan ikan. Di setiap pojoknya disisakan tempat yang berbentuk
seperempat lingkaran terbesar yang mungkin, untuk ditanami rumput. Luas
lahan yang ditanami tumput di keempat sudut (pojokan) lahan masing-masing
sama. Bila ukuran lahan kosong tersebut 14 m
lahan yang ditanami rumput.

48 m, tentukan total luas
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Lampiran 32
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS KONTROL
(RPP pertemuan 2)
Nama Sekolah

: SMP Negeri 2 Ambarawa

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: VIII/ Genap

Materi Pokok

: Keliling dan Luas Lingkaran

Pertemuan

: 1 (3x40 menit)

A. STANDAR KOMPETENSI
Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya.

B. KOMPETENSI DASAR
Menemukan keliling dan luas lingkaran.

C. INDIKATOR
1. Menemukan rumus luas lingkaran.
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2. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori serta dengan
kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan menggunakan LKS diharapkan
siswa mampu:

1. Menemukan rumus luas lingkaran.
2. Mengkomunikasikan penerapan rumus luas lingkaran dalam pemecahan
masalah.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Luas bidang lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh luas
lingkaran, membatasi suatu daerah tertentu yang berada di dalamnya.
Perhatikan gambar (1) berikut.

Gambar (1) Bidang Lingkaran
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Luas bidang lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus umum luas
bidang lingkaran. Untuk menemukan rumus umum luas bidang lingkaran
dapat ditemukan dengan pendekatan. Diantaranya luas bidang lingkaran
dengan pendekatan luas bidang persegi panjang.
Ikuti langkah berikut. (1) Buatlah sebuah model lingkaran dan bagi
model lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara
membuat diameter, dan berilah warna yang berbeda. (2) Bagilah model
lingkaran tersebut menjadi juring-juring dengan besar sudut pusat masingmasing 30o. (3) Bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian
yang sama. (4) Guntinglah model lingkaran tersebut sesuai dengan juringjuring yang terjadi. (5) Letakkan potongan-potongan juring-juring tersebut
secara berdampingan seperti tampak pada gambar (2) dan gambar (3) berikut.

Gambar (2) Juring Lingkaran 1

Gambar (3) Juring lingkaran 2

Jika bidang lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang tak terhingga
banyaknya, kemudian juring-juring tersebut dipotong dan disusun seperti
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gambar di atas, maka akan membentuk bangun persegi panjang dengan
panjang sama dengan setengah luas lingkaran dan lebarnya sama dengan jarijari lingkaran sehingga luas bangun tersebut adalah
Misal

: luas lingkaran;
: jari-jari lingkaran;
: diameter lingkaran;

maka

= luas persegi panjang
= panjang lebar
= luas lingkara jari-jari lingkaran
=

=

.

Jadi, luas bidang lingkarang dapat ditemukan dengan rumus

.

F. ALOKASI WAKTU
3

menit

G. MODEL PEMBELAJARAN
1. Model Pembelajara

: Ekspositori dengan kegiatan Eksplorasi,

Elaborasi, dan Konfirmasi.
2. Metode Pembelajaran

: ceramah, tanya jawab, berdiskusi, latihan soal
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Waktu
30‟

Kegiatan
Guru menyapa
siswa dan
menyiapkan kelas

Tahap Pembelajaran
1. Pendahuluan
a. Guru mengkondisikan kelas
(10 menit).
b. Guru menyampaikan dan
menuliskan materi pokok di
papan tulis (5 menit).
c. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan penilaian
yang digunakan (5 menit).

Guru

d. Guru mengingatkan kembali

mengingatkan

tentang unsur-unsur dan

kembali materi

keliling lingkaran (5 menit).

sebelumnya yang

e. Guru memotivasi siswa bahwa

berkaitan dengan

dengan mempelajari materi

materi yang akan

luas lingkaran dapat berguna

dipelajari

untuk menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari-hari (5
menit).
2. Kegiatan Inti

75‟

Eksplorasi
f. Guru meminta siswa
menyebutkan benda-benda di
sekitar yang berbentuk
lingkaran serta masalahmasalah sehari-hari yang

Alat
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berkaitan dengan luas
lingkaran (5 menit).
g. Guru menjelaskan materi
tentang rumus luas lingkaran
(20 menit).
Guru memberikan
penjelasan materi

h. Dengan tanya jawab, siswa
diminta untuk menyebutkan
rumus luas lingkaran yang
sudah dipelajari (5 menit).
Elaborasi
i. Guru memberikan contoh soal
kepada siswa (5 menit).
j. Guru bersama siswa
membahas penyelesaian dari
soal tersebut sehingga terjadi
interaksi antara guru dan siswa
(10 menit).
Konfirmasi
k. Guru memberikan LKS 2 dan
latihan soal sebagai bentuk

Guru

umpan balik terhadap proses

mengelompokkan

belajar yang telah berlangsung

siswa dan

(5 menit).

membagikan LKS

l. Siswa mengerjakan LKS 2 dan

dan lembar soal

lembar soal yang diberikan

diskusi

guru secara berkelompok (25
menit).
m. Guru memberitahukan siswa
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agar mengerjakan LKS 2 dan
lembar soal dengan benar dan
teliti.
Siswa dan guru

n. Setelah selesai mengerjakan

melakukan

soal, siswa diminta

refleksi

mengumpulkan jawaban.
3. Penutup

15‟

Guru menutup

o. Guru bersama siswa

kegiatan

merangkum materi

pembelajaran

pembelajaran yaitu
menentukan rumus luas
lingkaran (5 menit).
p. Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
(5 menit).
q. Guru memberikan tugas rumah
kepada siswa berupa soal
latihan yang belum sempat
dibahas di kelas (3 menit).
r. Guru menutup kagiatan
pembelajaran (2 menit).

I. SUMBER / ALAT PEMBELAJARAN
Sumber:
Buku paket, yaitu buku Matematija Kelas VIII Semester 2.
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Alat:
5. Papan Tulis
6. LKS 2
7. Lembar Soal Luas Lingkaran

J. PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis (lampiran 9)

Pedoman Penskoran : rubric Performance Assessment (lampiran 15).
Ambarawa, 10 Juni 2015
Mengetahui,
Guru Matematika

Guru Praktikan,

Ridholina, S.Pd

Maslukhah Rusma Wardani
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Lampiran 33
Anggota kelompok :
1. ……………….................
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….

Lembar Kerja Siswa
Kompetensi Dasar

: Menghitung keliling dan luas lingkaran

Tujuan

: Siswa dapat menentukan rumus luas lingkaran

Petunjuk

1. Waktu : 30 menit
2. Jawablah pertanyaan pada lembar
berikut

Mengingat Kembali

𝑙

𝐾

𝑝
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔= 𝑝

𝑙

𝜋

𝐾

= =𝜋
𝑟

𝑟
𝑟

𝜋

𝑟

𝑟
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Lengkapilah bagian yang ditanyakan atau yang
masih kosong

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑟

m

𝜋
1,75 m

Luas lingkarang di samping : 𝐿
cm2

Jadi, luas lingkaran di samping

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑟

m

𝜋
1,75 m

Luas bangun di samping : 𝐿

cm2

Jadi, luas bangun di samping

Jari – jari lingkaran di samping : 𝑟

0,875 m

m

𝜋
Luas bangun di samping : 𝐿

Jadi, luas bangun di samping

cm2

Panjang keliling sebuah taman berbentuk lingkaran adalah 44 meter. Berapa luas lahan minimal
untuk pembuatan taman tersebut?

Jawab:
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Lampiran 34

TUGAS KELOMPOK (Pertemuan 2)
Petunjuk:
Kerjakan soal-soal berikut dengan seksama dan menggunakan bahasa matematika
yang benar. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok memilih satu soal
(yang berbeda dari siswa lain dalam kelompok) untuk dipresentasikan secara mandiri.
Waktu: 40 menit

1. Suatu bangun seperempat lingkaran berjari-jari 24 cm dipotong ujungnya
(yang bersudut pusat 900) sepanjang jari-jari 12 cm (bangun yang dibuang
juga berbentuk seperempat lingkaran). Hitung luas bangun yang tersisa.
2. Sebuah lempeng logam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm.
Tengahnya berlubang berbentuk lingkaran. Jika jari-jari lubangnya 10 cm,
tentukan luas logam tersebut.
3. Sebuah lingkaran terletak di dalam sebuah persegi dan menyinggung sisi-sisi
persegi. Jika keliling persegi tersebut 84 cm, berapa luas lingkaran di dalam
persegi tersebut?
4. Suatu lahan kosong berbentuk persegi panjang akan dibuat kolam
pemancingan ikan. Di setiap pojoknya disisakan tempat yang berbentuk
seperempat lingkaran terbesar yang mungkin, untuk ditanami rumput. Luas
lahan yang ditanami tumput di keempat sudut (pojokan) lahan masing-masing
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sama. Bila ukuran lahan kosong tersebut 14 m
lahan yang ditanami rumput.

48 m, tentukan total luas
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Lampiran 35
HASIL UJI NORMALITAS DATA AKHIR
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Descriptives
Statistic
Kontrol

Mean
95% Confidence Interval for
Mean

7.4688
Lower Bound

7.1739

Upper Bound

7.7637

5% Trimmed Mean

7.4450

Median

7.2727

Variance

.84527

Minimum

5.91

Maximum

9.39

Range

3.48

Interquartile Range

1.21

Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean

.369

.403

-.559

.788

8.3333

.15760

Lower Bound

8.0127

Upper Bound

8.6540

5% Trimmed Mean

8.3734

Median

8.4091

Variance
Std. Deviation

.845
.91899

Minimum

5.76

Maximum

10.00

Range
Interquartile Range

.14496

.714

Std. Deviation

Eksperimen

Std. Error

4.24
.80

Skewness

-.535

.403

Kurtosis

1.104

.788
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Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

Df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Kontrol

.134

34

.125

.959

34

.228

Eksperimen

.136

34

.117

.957

34

.193

a. Lilliefors Significance Correction

Hipotesis:
H0

: data berdistribusi normal

H1

: data tidak berdistribusi normal

Uji Statistik :
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan α = 5%
Kriteria Pengujian Hipotesis :
Terima H0 jika Sig > α dengan interval kepercayaan adalah 95% sehingga α = 5%=
0,05. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes
kelas eksperimen yang dapat dilihat pada Sig = 0,125 > 0,05 dan juga nilai
probabilitas hasil tes kelas kontrol yang dapat dilihat pada Sig = 0,117 > 0,05, maka
H0 diterima.
Jadi data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.
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Lampiran 36
UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR

Hipotesis:
2
2
:  1   2 ( kedua kelompok homogen).
2
2
:  1   2 (kedua kelompok tidak homogen).

Kriterianya adalah H0 ditolak apabila Fhitung ≥

⁄

dengan taraf signifikan

0,05. Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus sebagai berikut.

Hasil perhitungan:

Varians

⁄

= 1,776

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

0,8445

0,7145
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Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai
1,776. Karena Fhitung <
homogen.

⁄

=

dan

⁄

maka terima H0. Artinya kedua kelompok

=
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Lampiran 37

UJI HIPOTESIS I
UJI KETUNTASAN KLASIKAL KELAS KONTROL

Hipotesis:
Ho :
H1 :
Kriteria:
Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah tolak
mana

didapat dari daftar normal baku dengan peluang

jika
.

Rumus:

√

Perhitungan:

√
Dari perhitungan diperoleh zhitung = 1,88. Harga ztabel dengan α =5% adalah
.

Karena z hitung

z tabel, maka Ho diterima.

di
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Artinya rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol belum
mencapai ketuntasan belajar secara klasikal
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Lampiran 38

UJI HIPOTESIS II
UJI KETUNTASAN KLASIKAL KELAS EKSPERIMEN

Hipotesis:
Ho :
H1 :
Kriteria:
Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah tolak
mana

didapat dari daftar normal baku dengan peluang

jika
.

Rumus:

√

Perhitungan:

⁄
√

Dari perhitungan diperoleh zhitung = 1,78. Harga ztabel dengan α =5% adalah
.

di
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Karena z hitung > z tabel, maka Ho ditolak.
Artinya rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen telah
mencapai ketuntasan belajar secara klasikal.
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Lampiran 39

UJI HIPOTESIS III (UJI PERBEDAAN RATA-RATA SATU PIHAK)

Hipotesis:
Ho :

(kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelompok kelas
eksperimen kurang dari atau sama dengan kemampuan komunikasi matematis
siswa pada kelompok kelas kontrol).

H1 :

(kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelompok kelas
eksperimen lebih dari kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelompok
kelas kontrol)

Kriteria:
Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila
apabila
Rumus:
̅̅̅
√
dengan

̅̅̅

dan

Ho ditolak
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Keterangan:
: t hitung
̅̅̅

: nilai rata-rata kelas eksperimen

̅̅̅

: nilai rata-rata kelas kontrol
: banyaknya siswa kelas eksperimen
: banyaknya siswa kelas kontrol
: varians kelas eksperimen
: varians kelas kontrol
: varians gabungan

Perhitungan:
̅̅̅

= 83,33

̅̅̅

= 74,69
= 34
= 34
= 0,8445
= 0,7145

√
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dan α = 5%,

Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa
n1=34, n2=34,

. Karena

maka tolak H0. Artinya

kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelompok kelas eksperimen lebih dari
kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelompok kelas kontrol.
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Lampiran 40

DOKUMENTASI
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