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ABSTRAK 

Aziz, S. 2014. Penerapan Strategi REACT dengan Pendekatan Education Games 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang. Skripsi, Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Dr. Rochmad, M.Si dan Pembimbing Pendamping 

Alamsyah, S.Si, M.Kom. 

Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, education games, strategi REACT. 

 Berdasarkan hasil tes awal yang peneliti lakukan pada siswa SMP IT Bina 

Amal Semarang menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa termasuk 

kategori kurang. Hal tersebut disebabkan pembelajaran matematika yang 

dilakukan pada sekolah tersebut masih berpusat pada guru dan bersifat 

konvensional. Sehingga dalam pembelajaran matematika kurang memberikan 

kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan matematis 

terutama dalam berpikir kritis. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pembelajaran 

matematika yang berpusat pada siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dengan pembelajaran 

menggunakan strategi REACT dengan pendekatan Education Games nilai 

kemampuan berpikir kritis siswa telah mencapai nilai rata-rata 75, kemampuan 

berpikir kritis siswa meningkat dan lebih baik dari pembelajaran konvensional, 

serta respon siswa terhadap pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games positif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cluster random sampling sehingga terpilih 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan 

teknik dokumentasi, tes dan angket. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh nilai kemampuan berpikir 

kritis siswa telah mencapai rata-rata 75, dengan thitung = -11,32 dan ttabel = 1,76. 

Rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games lebih baik 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan thitung = 2,18 dan 

ttabel = 1,75. Respon siswa positif terhadap pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dengan  a = 3,78. 

Simpulan penelitian ini yaitu nilai kemampuan berpikir kritis telah 

mencapai ketuntasan 75, kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games meningkat dan lebih baik 

daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional, serta respon siswa 

terhadap model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education 

Games positif. Saran untuk diperhatikan dalam penerapan strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games, guru lebih memperhatikan waktu, kemampuan 

berpikir kritis siswa, serta keaktifan siswa dalam penyelesaian masalah dan 

diskusi agar menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan siswa, memberikan keteladanan, membangun kemauan, 

membangun kreativitas dalam pembelajaran adalah suatu ketetapan pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sehubungan dengan pendidikan sebagai suatu 

proses pembudayaan dan pemberdayan siswa, pada pembelajaran matematika, 

peningkatan kemampuan matematis merupakan aspek penting. Gambaran 

mengenai kemampuan matematis seperti yang dijelaskan dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (2007) sebagai standar kompetensi matematika pada tingkat 

satuan pendidikan mulai dari SD dan MI sampai SMA/SMK dan MA adalah 

pemahaman matematis, memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, 

menggunakan penalaran, keterampilan melakukan penyelidikan atau investigasi, 

menyelesaikan masalah dan memiliki sikap menghargai matematika. 

Pembelajaran matematika saat ini diarahkan pada pencapaian semua ranah, 

tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, diantaranya 

mengembangkan daya matematis siswa melalui inovasi dan implementasi 

berbagai pendekatan dan metode. Sehingga mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa sekarang menjadi fokus para pendidik matematika di kelas. Sabandar  

(2008: 1) menyatakan bahwa: 

Belajar matematika berkaitan erat dengan aktivitas dan proses 

belajar serta berpikir karena karakteristik matematika merupakan 

suatu ilmu dan human activity, yaitu bahwa matematika adalah pola 
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berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, yang 

menggunakan istilah yang di definisikan dengan cermat, jelas, dan 

akurat. Pola berpikir pada aktivitas matematika ini terbagi menjadi 

dua yaitu berpikir tingkat rendah (low-order mathematical thinking) 

dan berpikir tingkat tinggi (high-order mathematical thinking). 

 

Sedangkan menurut Anderson, et al (2004), menyatakan bila berpikir 

kritis dikembangkan, seseorang akan cenderung untuk mencari kebenaran, 

berpikir terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru, dapat menganalisis masalah 

dengan baik, berpikir secara sistematis, penuh rasa ingin tahu, dewasa dalam 

berpikir dan dapat berpikir kritis secara mandiri. Lain halnya menurut Appelbaum 

(2004), pengembangan berpikir kritis pada pelajaran matematika di dalam kelas 

dilakukan dengan aktivitas seperti membandingkan, membuat kontradiksi, 

induksi, generalisasi, mengurutkan, mengklasifikasikan, membuktikan, 

mengkaitkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pola, dirangkaikan 

secara berkesinambungan. Sementara menurut Glazer (2004), berpikir kritis 

menggunakan tiga indikator sebagai berikut.  

(1) Pembuktian adalah kemampuan untuk membuktikan suatu pernyataan 

secara deduktif (menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya);  

(2) Generalisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan pola atas persoalan 

yang dihadapi untuk kategori yang lebih luas;  

(3) Pemecahan masalah adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan memeriksa kecukupan unsur yang diperlukan 

dalam soal, menyusun model matematika dan menyelesaikannya, serta memeriksa 

kebenaran hasil atau jawaban. 
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Pada pembelajaran di kelas seringkali guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran matematika hanya berorientasi pada penguasaan matematika 

sebagai ilmu pengetahuan bukan sebagai kecakapan atau kemampuan matematis 

serta pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dinyatakan oleh 

Silver sebagaimana dikutip oleh Turmudi (2009) bahwa pada pembelajaran 

tradisional, aktivitas siswa sehari-hari umumnya menonton gurunya 

menyelesaikan soal-soal di papan tulis kemudian meminta siswa bekerja sendiri 

dalam buku teks atau lembar kerja siswa (LKS) yang disediakan. Menurut 

Sumarmo (2000) untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

dalam pembelajaran, guru juga perlu mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam 

diskusi, bertanya serta menjawab pertanyaan, berpikir kritis, menjelaskan setiap 

jawaban yang diberikan, serta mengajukan alasan untuk setiap jawaban yang 

diajukan.  

Salah model pembelajaran yang menyenangkan dan menekankan kepada 

konsep materi adalah model pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT. 

Adapun pembelajaran REACT yang dimaksud menurut Center of Occupational 

Research and Development (CORD) (1999) yaitu: (1) Relating; (2) Experiencing; 

(3) Applying; (4) Cooperating; (5) Transferring. Penjelasan secara lebih rinci 

sebagai berikut. 

(1) Relating, merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaran; 

(2) Experiencing, melakukan pencarian dan penyelidikan yang dilakukan oleh 

siswa secara aktif untuk menemukan makna konsep yang dipelajari; 

(3) Applying, penerapan pengertian matematika dalam penyelesaian masalah; 
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(4) Cooperating, memberikan kesempatan kepada siswa belajar bekerjasama 

dan berbagi; 

(5) Transffering, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan transfer 

pengetahuan matematika dalam penyelesaian masalah matematika dan pada 

bidang aplikasi matematika yang lainnya. 

Ismail (2006) mengemukakan bahwa Education Games adalah suatu 

kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat peraga 

pendidikan yang bersifat mendidik. Ketika pembelajaran matematika di kelas 

didekatkan pada pendekatan Education Games maka dalam pembelajaran 

matematika siswa tidak akan terbebani dan merasa santai sekaligus serius. 

Permasalahan yang ada di atas juga peneliti temukan di salah satu SMP 

yang ada di Semarang yaitu SMP IT Bina Amal Semarang. Dari hasil pengamatan 

dan observasi peneliti pada Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang, 

pembelajaran matematika masih lebih sering menggunakan pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran matematika di kelas VIII SMP IT Bina Amal masih 

monoton dengan siswa senantiasa memperhatikan guru dalam menerangkan 

materi pembelajaran dan pasif. Di SMP IT Bina Amal Semarang untuk kelas VIII 

ada empat buah kelas, dengan dua kelas putra dan dua kelas putri. Dari data yang 

peneliti peroleh nilai matematika kelas VIII semester pertama/ganjil memiliki 

Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) matematika 70. Dari KKM tersebut ternyata 

hanya sebagian siswa yang mampu memperoleh nilai diatas KKM yang telah 

ditentukan, sebagian lagi masih berada di bawah KKM matematika. Hal ini bisa 
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dilihat dari nilai rata-rata Ujian Tengah Semester (UTS) pada semester dua 

keseluruhan siswa kelas VIII hanya 68,6. 

Salah satu materi pelajaran yang dianggap sulit dan sangat lemah diserap 

oleh siswa di sekolah adalah geometri dimensi tiga. Seperti yang telah 

dikemukakan pada penelitian-penelitian para ahli menujukan bahwa siswa pada 

tingkat SMA pun memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sedikit sekali 

mengenai sifat-sifat bangun ruang geometri (Jiang, 2008). 

Semua anak yang mempelajari geometri melalui tahapan Van Hiele yaitu 

Visualisasi, Analisis, Abstraksi, Deduksi Formal dan Rigor dengan urutan yang 

sama dan tidak dimungkinkan adanya tingkat yang diloncati (Crowley, 1987). 

Sedangkan menurut Sabandar (2002), idealnya pada pengajaran geometri di 

sekolah perlu disediakan media yang memadai agar siswa dapat mengobservasi, 

mengeksplorasi, mencoba serta menemukan prinsip geometri lewat aktivitas 

informal untuk kemudian meneruskannya dengan kegiatan formal dan 

menerapkan apa yang dipelajari. 

Berdasarkan permasalahan di atas dan teori yang peneliti dapatkan maka 

peneliti mencoba untuk melakukan penelitian pembelajaran matematika dengan 

penerapan strategi REACT dengan pendekatan Education Games untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan permasalahan sebagai berikut : 

(1) Apakah pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang yang 

mendapat model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games telah mencapai nilai rata-rata 75? 

(2) Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang dengan 

model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

lebih baik dari pembelajaran konvensional? 

(3) Bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran strategi REACT 

dengan pendekatan Education Games? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

Bangun Ruang Sisi Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang 

yang mendapat model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games telah mencapai nilai rata-rata 75. 

(2) Mengetahui apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi Bangun Ruang Sisi Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal 
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Semarang yang menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games lebih baik dari pembelajaran konvensional 

(3) Mengetahui bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Meningkatkan. 

Pengertian meningkatkan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf 

dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya (salim 

&salim, 1995:160). Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) (Echols 

& Shadily, 1996) meningkatkan adalah menaikan derajat atau taraf, mempertinggi 

nilai atau derajat atau taraf, menambah nilai atau derajat atau taraf, memperhebat 

produksi dan sebagainya. Kemampuan berpikir kritis siswa meningkat yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games lebih baik daripada rata-rata selisih antara post test dan pre-test 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

1.4.2 Strategi REACT 

Pembelajaran REACT menurut Center of Occupational Research and 

Development (1999) adalah akronim dari lima aspek yang merupakan satu 

kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transffering. Langkah-langkah pembelajaran strategi REACT dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) guru memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau contoh dalam kehidupan sehari-
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hari dan setiap siswa harus siap dengan pertanyaan yang diajukan guru (Relating); 

(2) penyampaian materi melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa dapat mengalami sendiri proses pembangunan pengetahuannya 

(Experiencing); (3) siswa mendapat soal-soal yang penyelesaiannya menggunakan 

konsep-konsep yang telah dipelajari (Applying); (4) siswa dikondisikan agar 

saling bertukar pendapat, berkomunikasi secara efektif, berbagi informasi dengan 

bebas, merespon, dan dapat bekerja sama dalam kelompok (Cooperating); (5) 

siswa mendapat soal dari berbagai konteks lain, setiap siswa atau kelompok harus 

menyampaikan hasil atau pendapatnya dan siswa atau kelompok harus 

menanggapi jawaban atau pendapat tersebut (Transffering); (6) siswa dan guru 

bersama-sama membuat kesimpulan dan evaluasi. 

1.4.3 Education Games 

Education menurut Echols (1996) dalam kamus Inggris Indonesia berarti 

pendidikan, yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan menurut Yakub 

(2000) education adalah yang bersifat mendidik dan memberikan contoh suri 

tauladan yang baik dan berhubungan langsung dengan pengajaran atau 

pendidikan. Sedangkan Games menurut Echols (1996) berarti permainan dan 

menurut Bawani (1997) permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung 

keasyikan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan, dengan tujuan untuk 

memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut. Ismail (2006) 

mendefinisikan Education Games sebagai suatu kegiatan yang sangat 

menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat 

mendidik. Adapun Education Games dalam penelitian ini adalah berupa alat 
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peraga permainan matematika sebagai sarana atau alat dalam pembelajaran 

dengan strategi REACT. 

1.4.4 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Krulik dan Rudnick (Fahrurazi, 2001:81) mengemukakan bahwa yang termasuk 

berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan, 

menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu situasi 

ataupun suatu masalah. Kemampuan berpikir kritis yang dimaksud dalam 

penelitian ini dibagi dalam empat aspek yang dijabarkan menjadi tujuh indikator 

dalam penelitian sebagai berikut. 

1) Keterampilan memberikan penjelasan yang sederhana, dengan indikator: (1) 

mampu menganalisis pertanyaan dan; (2) memfokuskan pertanyaan. 

2) Keterampilan memberikan penjelasan lanjut, dengan indikator: (3) mampu 

mengidentifikasi asumsi. 

3) Keterampilan mengatur strategi dan taktik, dengan indikator: (4) mampu 

menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal dan; (5) menuliskan 

jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

4) Keterampilan menyimpulkan dan mengevaluasi, dengan indikator: (6) 

mampu menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh dan; (7) menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam 

menyelesaikan masalah. 
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1.4.5 Pembelajaran Konvensional 

Menurut Djamarah (1996), pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak 

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan 

penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. Sedangkan Freire dalam Wijaya 

(1999), memberikan istilah terhadap pembelajaran konvensional sebagai suatu 

penyelenggaraan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan hanya 

dipandang sebagai suatu aktivitas pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh 

siswa, yang wajib diingat dan dihafal. Pembelajaran konvensional yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan guru menjadi pusat 

pembelajaran dengan metode ceramah, latihan-latihan dan pembagian tugas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian dalam proses perbaikan pembelajaran tercapai 

maka manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Guru 

(1) Memberi masukan yang bermanfaat tentang variasi model pembelajaran 

dan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. 

(2) Memberi masukan untuk meningkatkan peranan guru dalam menyalurkan 

kemampuan berpikir kritis kepada siswa dengan baik. 
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1.5.2 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran 

matematika. 

(2) Siswa mampu menemukan dan memahami konsep materi yang diajarkan. 

(3) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak 

jenuh. 

(4) Meningkatkan motivasi belajar dan aktivitas siswa dalam belajar 

matematika sehingga pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

(1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan baik pada sekolah dalam 

rangka perbaikan hasil belajar dan aktivitas belajar siswanya. 

(2) Dapat memberikan contoh model pembelajaran yang baik untuk 

diterapkan disekolah. 

1.5.4 Bagi Penulis 

(1) Dapat menambah pengalaman dan rasa kepedulian terhadap dunia 

pendidikan. 

(2) Memberikan motivasi untuk menjadi guru yang profesional. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, pembelajaran akan menerapkan model strategi React 

dengan pendekatan Education Games untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa SMP Kelas VIII yang akan membandingkan dengan pembelajaran 

konvensional yang dipakai. Dalam bab tinjauan pustaka ini akan terlebih dahulu 

dijabarkan pengertian pembelajaran dan pembelajaran konvensional itu sendiri. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Salah satu pengertian pembelajaran menurut Sugandi, et al (2000:9) 

menyatakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti 

self instruction (dari internal) dan eksternal instructions (dari eksternal). 

Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut 

teacing atau pengajaran. Sedangkan menurut Sudjana (2004:28) menyatakan 

bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 

pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) 

yang melakukan kegiatan membelajarkan. Dalam pembelajaran yang bersifat 

eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip 

pembelajaran. Ciri–ciri dari pembelajaran yang dikemukakan Sugandi, et al 

(2000:25) antara lain: (1) pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan 

secara sistematis; (2) pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi 

siswa dalam belajar; (3) pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang 
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menarik dan menantang bagi siswa; (4) pembelajaran dapat menggunakan 

alat bantu belajar yang tepat dan menarik; (5) pembelajaran dapat menciptakan 

suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa; (6) pembelajaran dapat 

membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis.  

Sugandi, et al (2000:27) juga mengemukakan prinsip-prinsip pembelajaran 

di antaranya yaitu: (1) kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan 

siswa; (5) mengalami sendiri; (6) pengulangan; (7) materi pelajaran yang 

menantang; (8) balikan dan penguatan; (9) perbedaan individual.  

 

2.2 Pembelajaran Konvensional 

Salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak 

digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

konvensional mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya 

menurut djamarah seperti yang dikutip oleh Ahmadi (2005) menyatakan bahwa 

metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau 

disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam 

proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah metode 

konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta 

pembagian tugas dan latihan. Sedangkan menurut Freire seperti yang dikutip oleh 

Ahmadi (2005), memberikan istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu 

penyelenggaraan pendidikan ber “gaya bank” yang artinya penyelenggaraan 
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pendidikan hanya dipandang sebagai suatu aktivitas pemberian informasi yang 

harus diterima apa adanya oleh siswa, yang wajib diingat dan dihafal. 

Ahmadi (2005) mengemukanan ciri-ciri pembelajaran konvensional 

diantaranya adalah (1) siswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana 

siswa menerima pengetahuan dari guru dan pengetahuan diasumsinya sebagai 

badan dari informasi dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar; (2) 

belajar secara individual; (3) pembelajaran sangat abstrak dan teoritis; (4) perilaku 

dibangun atas kebiasaan; (5) kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat 

final; (6) guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran; (7) perilaku baik 

berdasarkan motivasi ekstrinsik; (8) interaksi di antara siswa kurang; (9) guru 

sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar. Namun perlu diketahui bahwa pembelajaran konvensional ini 

dipandang efektif atau mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut. 

1) Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. 

2) Menyampaikan informasi dengan cepat. 

3) Membangkitkan minat akan informasi. 

4) Mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. 

5) Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran konvensional juga dipahami dapat 

menghambat pembelajaran. Kelemahan pembelajaran konvensional seperti yang 

dikemukakan Ahmadi (2005) adalah sebagai berikut. 

1) Tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan. 
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2) Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa 

yang dipelajari. 

3) Para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu. 

4) Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas. 

5) Daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal. 

2.3 Model Pembelajaran Strategi REACT 

2.3.1 Konsep Model Pembelajaran Strategi REACT 

Menurut Kemp seperti yang dikutip oleh Sanjaya (2011) mengemukakan 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. Selanjutnya dengan mengutip pemikiran dari J.R David sebagaimana 

dikutip oleh Sanjaya (2011) menyebutkan bahwa dalam strategi pada dasarnya 

masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam 

suatu pelaksanaan pembelajaran. 

Strategi REACT merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang 

pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Strategi ini terfokus pada 

pengajaran dan pembelajaran dalam konteks suatu prinsip fundamental dalam 

konstruktivisme. Strategi REACT membuat siswa untuk terlibat dalam berbagai 

aktivitas yang terus-menerus, berpikir, menjelaskan penalaran, mengetahui 

berbagai hubungan antara tema-tema dan konsep-konsep bukan hanya sekedar 

menghafal dan membaca fakta secara berulang-ulang serta mendengar ceramah 

dari guru. Dalam hal ini guru menanamkan pada diri siswa rasa minat dan percaya 

diri dan rasa butuh terhadap pembelajaran. 
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Menurut Center of Occupational Research and Development (1999), 

REACT adalah akronim dari lima aspek yang merupakan satu kesatuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transffering. Adapun pengertian dari masing-masing akronim dari strategi 

REACT menurut CORD, sebagai berikut. 

(1) Relating 

Pembelajaran dalam konteks pengalaman hidup atau membuat kaitan, 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. 

Siswa harus bisa melihat dan memperhatikan materi-materi ke dalam informasi 

baru atau yang akan dipecahkan, yang menjadikan pembelajaran ini merupakan 

satu kesatuan. 

(2) Experiencing 

Melakukan pencarian dan penyelidikan yang dilakukan oleh siswa secara 

aktif untuk menemukan makna konsep yang dipelajari. Kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa lebih ditekankan pada penggalian (exploration) dan penemuan 

(invention). Siswa diharapkan mempunyai pengalaman berupa langkah-langkah 

dalam mempelajari konsep. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dengan 

melakukan kegiatan yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga 

dalam memahami akan lebih mudah mengerti dan memahami konsep. 

(3) Applying 

Penerapan pengertian matematika dalam penyelesaian masalah. 

Mengaplikasikan konsep dan informasi ke dalam suatu konteks pemanfaatannya. 

Dalam hal ini siswa tidak sekedar mempelajari suatu teori-teori tertentu saja, 
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melainkan siswa juga dituntun untuk dapat menerapakan konsep-konsep yang 

sudah dipelajarinya ke dalam konteks pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

(4) Cooperating 

Memberikan kesempatan kepada siswa belajar bekerjasama dan berbagi. 

Dalam hal ini siswa akan terlatih untuk dapat berkomunikasi secara baik dengan 

orang lain. Cara belajar dengan bekerja sama, tukar pendapat, dan komunikasi 

dengan siswa lain dapat membantu siswa menguasai konsep. 

(5) Transffering 

Memberikan kesempatan kepada siswa melakukan transfer pengetahuan 

matematika dalam penyelesaian masalah matematika dan pada bidang aplikasi 

matematika yang lainnya. 

 

2.3.2 Penerapan Model Pembelajaran Strategi REACT pada Pembelajaran 

Matematika 

Penerapan pembelajaran ini bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan dalam penyampaian materi sesuai dengan model pembelajaran 

strategi REACT. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran strategi REACT 

sebagaimana telah dijabarkan oleh Center of Occupational Research and 

Development (1999) yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Tahap Relating, guru memberikan apersepsi dalam pembelajaran untuk 

mengkaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari dengan pembelajaran 
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yang akan dipelajari, kemudian guru memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau contoh yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari dan setiap siswa dibimbing untuk siap dengan 

pertanyaan yang diajukan guru. 

(2) Tahap Experiencing, dalam penyampaian materi siswa dilibatkan dalam 

proses pembelajaran, guru mengajak siswa untuk bereksperimen dengan 

alat bantu pembelajaran untuk menemukan sendiri pengetahuannya, guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dalam bereksperimen dan 

guru akan mendampingi siswa sehingga siswa dapat mengalami sendiri 

proses pembangunan pengetahuannya. 

(3) Tahap Applying, siswa dalam kelompok akan mendapat soal-soal 

eksperimen dalam membangun pengetahuan yang dipelajari kemudian 

siswa juga diberi soal-soal yang penyelesaiannya menggunakan konsep-

konsep yang dipelajari. 

(4) Tahap Cooperating, siswa dikondisikan agar saling bertukar pendapat, 

berkomunikasi secara efektif, berbagi informasi dengan bebas, merespon, 

dan dapat bekerja sama dalam kelompok. 

(5) Tahap Transffering, siswa mendapat soal dari berbagai konteks lain, setiap 

siswa atau kelompok harus menyampaikan hasil atau pendapatnya dan 

siswa atau kelompok harus menanggapi jawaban atau pendapat tersebut. 

(6) Tahap penutup, siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan dan 

evaluasi. 
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Dalam melaksanakan pembelajaran strategi REACT guru dapat 

menggunakan alat bantu pembelajaran bisa berupa alat peraga atau yang lainnya 

dengan guru harus tetap memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran stategi REACT. 

 

2.4 Education Games 

2.4.1 Pengertian Education Games 

Education menurut Echols & Shadily (1996) dalam kamus inggris 

Indonesia berarti pendidikan, yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan 

menurut Salim & Salim (1995) education adalah yang bersifat mendidik dan 

memberikan contoh suri tauladan yang baik dan berhubungan langsung dengan 

pengajaran atau pendidikan. 

Education yaitu sesuatu yang bersifat mendidik, memiliki unsur 

pendidikan. Games menurut Echols & Shadily (1996) dalam kamus Inggris 

Indonesia berarti permainan. Wardani (2009) menyatakan permainan, bermain 

atau padanan kata dalam bahasa inggris disebut “games” (kata benda), “to play” 

(kata kerja), “toys” (kata benda) ini berasal dari kata main berarti melakukan 

perbuatan untuk tujuan bersenang-senang (dengan alat-alat tertentu atau tidak), 

perbuatan sesuatu dengan sesuka hati, berbuat asal saja. Sedangkan menurut 

Ahmadi (2005) Permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikan 

dan dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan 

untuk memperoleh kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut.  
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Menurut Zulkifly (2006: 119) Permainan merupakan kesibukan yang 

dipilih sendiri tanpa ada unsur paksaan, tanpa di desak oleh rasa tanggung jawab. 

Secara umum permaianan adalah sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, 

yang tidak memiliki tujuan ekstrinsik dan tujuan praktis. Permainan tersebut 

bersifat sukarela. Education games (permainan edukatif) menurut Ismail (2006), 

yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau 

alat pendidikan yang bersifat mendidik.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa education games (permainan 

edukatif) adalah sebuah permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai 

pendidikan. 

Selain itu, untuk pemilihan permainan, diusahakan agar seluruh aspek 

yang dimiliki siswa dapat berkembang dengan baik, baik dari segi kognitif, afektif 

dan juga psikomotorik. Oleh karena itu perlu ditunjang alat bantu yang tepat saat 

bermain. Adapun kriteria-kriteria pemilihan alat bantu tersebut agar permainan 

dapat membantu belajar secara optimal dan tidak terjadi kekeliruan dalam 

menyelesaikan dan menentukan alat dan bahan yang diperlukan secara tepat guna. 

2.4.2 Jenis-jenis Education Games 

Oleh karena banyaknya permainan pada anak, maka para ahli berusaha 

membedakan jenis permainan itu adalah sebagai berikut: 

(1) Permainan Gerak atau Fungsi 

Permainan gerak ialah permainan yang mengutamakan gerak dan berisi 

kegembiraan di dalam bergerak. Sujianto (2010) menyatakan berbagai macam 
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aktivitas motorik, vokal, dan penginderaan ini digunakan untuk melatih fungsi-

fungsi gerak perbuatan. Pada anak-anak mereka merangkak-rangkak, berlari-lari, 

berkejar-kejaran dan sebagainya. 

(2) Permainan Deduktif 

Permainan deduktif menurut Sujianto (2010) bahwa anak bermain dengan 

merusakkan alat-alat permainannya itu. Seakan-akan ada rahasia di dalam alat 

permainannya itu dan ia mencari rahasia itu 

(3) Permainan Konstruktif 

Menurut Sujianto (2010) dalam permainan ini yang diutamakan adalah 

hasilnya. Mereka sibuk membuat mobil-mobilan, rumah-rumahan, boneka dari 

kain perca, disusun balok-balok, batu-batu dan sebagainya menjadi sesuatu yang 

baru dan dengan itu si anak menemukan kebahagiaan 

(4) Permainan Peranan atau Ilusi 

Anak itu sendiri yang memegang peranan sebagai apa yang sedang 

dimainkannya. Menurut Kartono (1995) pada jenis permainan ini unsur fantasi 

memegang peranan yang paling menonjol, misalnya: sebuah sapu menjadi kuda 

tunggangan, kursi menjadi sebuah mobil atau kereta api. Permainan meniru 

dimasukkan dalam kategori permainan ini misalnya anak main ibu-ibuan, dokter-

dokteran, sekolah-sekolahan. Dalam permainan tersebut anak dengan semangat 

memasuki ilusi yang dijadikan dunia sungguhan oleh fantasi anak-anak. 

2.4.3 Pendekatan Education Games 

Menurut Sagala (2003) Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru 

dalam memilih kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut berupa apakah guru akan 
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menjelaskan pengajaran materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan 

tertentu atau menggunakan materi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam 

tingkat kedalaman yang berbeda atau materi yang terintegrasi dalam suatu kesatuan 

multi disiplin ilmu. Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjelasan untuk 

mempermudah para guru dalam memberikan pelayanan belajar, sedangkan bagi siswa 

berguna untuk mempermudah memahami materi ajar yang disampaikan guru, dengan 

memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan Education Games 

adalah dimana proses pembelajaran strategi REACT dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan melalui sebuah permainan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau 

nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada 

penelitian ini. Untuk itu dalam pelaksanaan pembelajaran ini digunakan media 

bantu atau alat peraga permainan yang dapat membantu siswa dalam mempelajari 

dan memahami materi yang diajarkan. 

 

2.5 Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

2.5.1 Meningkatkan 

Menurut apa yang dituliskan oleh Salim & Salim (1995: 160) pengertian 

meningkatkan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya, 

mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus 

Besar bahasa Indonesia (KBBI) Echols & Shadily (1996) menyatakan bahwa 

meningkatkan adalah menaikan derajat atau taraf, mempertinggi nilai atau derajat 

atau taraf, menambah nilai atau derajat atau taraf, memperhebat produksi dan 
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sebagainya. Kemampuan berpikir kritis siswa meningkat yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

lebih baik daripada rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2.5.2 Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Krulik dan Rudnick mengemukakan seperti yang dikutip oleh Fahrurazi (2001:81) 

bahwa yang termasuk berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang 

menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada 

dalam suatu situasi ataupun suatu masalah. Menurut Ennis seperti yang dikutip 

oleh Mulyana (2008:29) berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif dengan menekankan pada perbuatan keputusan tentang apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan. 

Menurut Reed (1998) dalam disertasi doktoralnya di University of South 

Florida, menyatakan bahwa: 

A review of literature in the field of critical thinking revealed a 

general lack of consensus on how critical thinking is best defined, on 

what critical thinking skills can and should be taught, and on 

determining the most appropriate framework for this teaching. As a 

whole, educational reformers have not even agreed on terminology… 

 

Sedangkan yang dinyatakan menurut Glaser (1941), mengemukakan 

tentang berpikir kritis bahwa: 

Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively 

and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, 

and/or evaluating information gathered from, or generated by, 
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observation, experience, reflection, reasoning, or communication, as a 

guide to belief and action. In its exemplary form, it is based on 

universal intellectual values that transcend subject matter divisions: 

clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, 

good reasons, depth, breadth, and fairness. 

 

Sedangkan menurut Anderson, et al (2004), menyatakan bila berpikir 

kritis dikembangkan, seseorang akan cenderung untuk mencari kebenaran, 

berpikir terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru, dapat menganalisis masalah 

dengan baik, berpikir secara sistematis, penuh rasa ingin tahu, dewasa dalam 

berpikir dan dapat berpikir kritis secara mandiri. 

Menurut Appelbaum (2004), pengembangan berpikir kritis pada pelajaran 

matematika di dalam kelas dilakukan dengan aktivitas seperti membandingkan, 

membuat kontradiksi, induksi, generalisasi, mengurutkan, mengklasifikasikan, 

membuktikan, mengkaitkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pola, 

dirangkaikan secara berkesinambungan. Sementara menurut Glazer (2004), 

menyebutkan bahwa berpikir kritis menggunakan tiga indikator yaitu: (1) 

pembuktian; (2) generalisasi; dan (3) pemecahan masalah. 

Oleh sebab itu, indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari 

aktivitas-aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun aktivitas itu adalah (1) 

mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan; (2) mencari alasan; (3) 

berusaha mengetahui informasi dengan baik; (4) memakai sumber yang memiliki 

kredibilitas dan menyebutkannya; (5) memperhatikan situasi dan kondisi secara 

keseluruhan; (6) berusaha tetap relevan dengan ide utama; (7) mengingat 

kepentingan yang asli dan mendasar; (8) mencari alternatif; (9) bersikap dan 

berpikir terbuka; (10) mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk 
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melakukan sesuatu; (11) mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila 

memungkinkan; (12) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian 

dari keseluruhan masalah. 

Selanjutnya, menurut Robert Ennis seperti yang dikutip oleh Pritasari (2011: 

11), mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis, yang dikelompokkannya dalam 

lima besar aktivitas sebagai berikut: 

(1)  Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu 

penjelasan atau pernyataan. 

(2)  Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu 

laporan hasil observasi. 

(3)  Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, meninduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, 

dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. 

(4)  Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilahistilah 

dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. 

(5)  Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. Indikator-indikator tersebut dalam prakteknya dapat 

bersatu padu membentuk sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya beberapa 

indikator saja. 
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2.5.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

Beyer mengatakan seperti yang telah dikutip oleh Mulyana (2008: 30) 

bahwa kemampuan berpikir kritis meliputi beberapa kemampuan. Kemampuan 

yang dimaksud Beyer adalah sebagai berikut: (1) menentukan kredibilitas suatu 

sumber; (2) membedakan antara yang relevan dari yang tidak relevan; (3) 

membedakan fakta dari penilaian; (4) mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi 

yang tidak terucapkan; (5) mengidentifikasi bias yang ada; (6) mengidentifikasi 

sudut pandang; (7) mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung 

pengakuan. 

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas mengenai berpikir kritis 

maka peneliti menentukan kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini 

dijabarkan menjadi tujuh indikator dalam penelitian sebagai berikut. 

1) Keterampilan memberikan penjelasan yang sederhana, dengan indikator: (1) 

mampu menganalisis pertanyaan dan; (2) memfokuskan pertanyaan. 

2) Keterampilan memberikan penjelasan lanjut, dengan indikator: (3) mampu 

mengidentifikasi asumsi. 

3) Keterampilan mengatur strategi dan taktik, dengan indikator: (4) mampu 

menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal dan; (5) menuliskan 

jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

4) Keterampilan menyimpulkan dan mengevaluasi, dengan indikator: (6) 

mampu menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh dan; (7) menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam 

menyelesaikan masalah. 
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2.6 Uraian Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung 

Standar Kompetensi materi pokok Bangun Ruang Sisi Lengkung yaitu 

memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta memahami ukurannya. 

Kompetensi dasar materi pokok Bangun Ruang Sisi Lengkung adalah 

mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola, menghitung luas selimut 

dan volume tabung, kerucut dan bola dan memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan tabung, kerucut dan bola. Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung dalam 

penelitian ini meliputi Tabung, Kerucut dan Bola. 

2.6.1 Tabung 

2.6.1.1 Pengertian Tabung 

Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen 

dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung.  

2.6.1.2 Unsur-unsur Tabung 

Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai tabung, coba sebutkan 

benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Berikut ini akan kita 

pelajari berbagai hal tentang tabung. 

Dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur sebuah tabung? Agar dapat 

menjawabnya, lakukanlah kegiatan berikut. 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah berikut. 

1. Sediakan satu buah kaleng susu bekas yang masih ada 

kertas labelnya. 

2. Amati seksama kaleng tersebut. 

3. Lepaskan kertas label tersebut, bentuk apa yang kalian 

peroleh? 

4. Coba gambarkan kaleng susu tersebut apa seperti 

gambar disamping? 
 

A B 

D C 

E 

t 

r 
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Dari kegiatan tersebut kita akan dapat mengetahui unsur-unsur tabung. 

Salin dan isikan unsur-unsur itu pada tempat yang tersedia. 

a) Tinggi tabung .... 

b) Jari-jari alas tabung ... dan jari-jari atas tabung .... 

c) Diameter alas tabung ... dan diameter atap tabung .... 

d) Alas dan atap tabung berupa bidang datar yang berbentuk .... 

e) Selimut tabung berupa bidang lengkung. Apabila dibuka dan dilembarkan 

berbentuk .... 

2.6.1.3 Melukis Jaring-Jaring Tabung 

Gambar 2.1 dibawah menunjukkan sebuah tabung dengan panjang jari-jari 

alas dan tutupnya r dan tinggi t. dari kegiatan sebelumnya kita dapat mengetahui 

bahwa tabung tersusun dari tiga buah bangun datar seperti Gambar 2.1 dibawah. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Jaring-jaring Tabung 

Gambar 2.1 menunjukkan jaring-jaring sebuah tabung dengan jari-jari alas 

dan atapnya yang berupa lingkaran adalah r dan tinggi tabung adalah t. Jaring-

jaring tabung terdiri atas selimut tabung yang berupa persegi panjang, dengan 

panjang selimut sama dengan keliling lingkaran alas tabung 2πr dan lebar selimut 

sama dengan tinggi tabung t dan dua lingkaran dengan jari-jari r 

r 

r 

2πr 

t 



29 
 

 
 

2.6.1.4 Luas Permukaan Tabung 

Dengan memperhatikan Gambar 2.1, kita dapat mengetahui bahwa luas 

seluruh permukaan tabung atau luas sisi tabung merupakan jumlah dari luas alas 

ditambah luas selimut dan luas atap. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 2.2 

jaring-jaring tabung sekali lagi. 

 

 

 

Gambar 2.2 Sisi-sisi Tabung 

Dari gambar 2.2 kita dapat mengetahui rumus luas masing-masing bangun 

datar tersebut. 

(i) Luas atap = Luas lingkaran 

           

(ii) Luas selimut = Luas persegi panjang 

               

(iii) Luas alas = Luas lingkaran 

           

Sehingga kita dapatkan rumus luas permukaan tabung adalah jumlah luas 

atap, luas selimut tabung dan luas alas. Rumus luas permukaan tabung sebagai 

berikut. 

       

                        

             

r 

2πr 

t r 

(i) (ii) (iii) 
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     (   )     

Keterangan: Lt : Luas permukaan tabung 

 r : jari-jari lingkaran alas dan atap 

 t : tinggi tabung 

2.6.1.5 Volume Tabung 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tabung 

Menghitung volume tabung dapat dipandang dari sebuah prisma segi 

banyak beraturan yang rusuk-rusuk alasnya diperbanyak sehingga bentuk prisma 

makin mendekati tabung. Rumus umum volume tabung sama rumus volume 

prisma dengan luas alas dikalikan tinggi. Karena tabung memiliki alas berupa 

lingkaran maka volume tabung sama dengan luas alas lingkaran dikalikan tinggi. 

Untuk setiap tabung berlaku rumus volume sebagai berikut. 

              

Keterangan:  Vt : Volume tabung, 

 r : jari-jari alas lingkaran 

 t : tinggi 

 

 

 

r 

t 
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2.6.2 Kerucut 

2.6.2.1 Pengertian Kerucut 

Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk 

lingkaran dan sebuah sisi lengkung atau bangun ruang yang terbentuk dari 

segitiga siku-siku yang diputar 360
0
 dengan salah satu sisi siku-sikunya sebagai 

pusatnya. 

2.6.2.2 Unsur-unsur Kerucut 

Untuk lebih memahami unsur-unsur kerucut, dapat kita ilustrasikan seperti 

pada Gambar 2.4 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerucut 

 

Dengan mengamati Gambar 2.4 tersebut, kita dapat mengetahui unsur-

unsur kerucut dengan melengkapi pernyataan berikut. 

a) Tinggi kerucut = …. 

b) Jari-jari alas kerucut = …. 

c) Diameter alas kerucut = …. 

d) Apotema atau garis pelukis = … 

2.6.2.3 Melukis Jaring-jaring Kerucut 

Berdasarkan kegiatan dan Gambar 2.4 di atas kita ketahui bahwa kerucut 

tersusun dari dua bangun datar, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut yang 

berupa bidang lengkung (juring lingkaran). Kedua bangun datar yang menyusun 

kerucut tersebut disebut jaring-jaring kerucut. Perhatikan Gambar 2.5 berikut. 

A 

O C D 
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Gambar 2.5 Jaring-jaring Kerucut 

Gambar 2.5 (a) menunjukkan kerucut dengan jari-jari lingkaran alas r, 

tinggi kerucut t, apotema atau garis pelukis s. Terlihat bahwa jaring-jaring kerucut 

terdiri atas dua buah bidang datar yang ditunjukkan gambar 2.5 (b) yaitu  selimut 

kerucut yang berupa juring lingkaran dengan jari-jari s dan panjang busur 2πr, 

dan alas yang berupa lingkaran dengan jari-jari r. 

2.6.2.4 Luas Permukaan Kerucut 

Dapatkah kalian menghitung luas bahan yang diperlukan untuk membuat 

kerucut dengan ukuran tertentu? Perhatikan uraian berikut. 

(1) Luas Selimut 

Dengan memperhatikan gambar, kita dapat mengetahui bahwa luas 

seluruh permukaan kerucut atau luas sisi kerucut merupakan jumlah dari luas 

juring ditambah luas alas yang berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Gambar 2.6 

 

 

 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

T 

s s 

A’ A 

2π

r 

r 

(b) (a) 
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Gambar 2.6 (a) juring lingkaran (selimut kerucut) (b) bidang alas kerucut 

Perhatikan Gambar 2.6 (a) : Busur AA’ = keliling lingkaran alas kerucut 2πr 

    Luas lingkaran dengan pusat T dan jari-jari s = πs
2
 

    Kelilingnya =  2πs 

Maka luas juring TAA’ atau luas selimut kerucut dapat ditentukan sebagai 

berikut. 

                

              
  

                 

                  
 

                

   
  

   

   
 

                 
         

   
 

                      

 

Karena luas selimut kerucut sama dengan luas juring TAA1 maka kita dapatkan: 

                   

Sedangkan luas permukaan kerucut adalah sebagai berikut. 

                                  

               

         (   ) 

Jadi, luas permukaan kerucut adalah         (   ) 

dengan r = jari-jari lingkaran alas kerucut dan s = garis pelukis (apotema).  

dimana hubungan r, t dan s adalah sebagai berikut: 

 s
2
= r

2
 + t

2
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2.6.2.5 Volume Kerucut 

Sama dengan bangun tabung yang dapat dipandang dari sebuah prisma 

segi banyak beraturan yang rusuk-rusuk alasnya diperbanyak sehingga bentuk 

prisma makin mendekati tabung, kerucut juga dapat dipandang sebagai limas yang 

alasnya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita dapat merumuskan volume 

kerucut sama dengan volume limas yaitu sebagai berikut. 

          

             
 

 
       

             
 

 
     

Keterangan :  r : jari-jari alas kerucut 

  t : tinggi kerucut  

2.6.3 Bola 

2.6.3.1 Pengertian Bola 

Bola adalah bangun ruang yang terbentuk dari setengah lingkaran yang 

diputar 360
0
 dengan garis tengahnya sebagai pusatnya atau kumpulan semua titik-

titik yang berjarak sama dari satu titik sebagai pusatnya. 

2.6.3.2 Unsur-unsur Bola 

Perhatikan Gambar 2.7 berikut. 

 

 

 

d r r 

(a

) 
(b

) Gambar 2.7 Unsur-unsur bola 
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Suatu lingkaran diputar setengah putaran dengan diameter sebagai sumbu 

putarnya akan diperoleh bangun ruang seperti Gambar 2.7 (b). Bentuk bangun 

yang demikian disebut bola dengan jari-jari bola r dan tinggi bola d. 

2.6.3.3 Luas Permukaan Bola 

Untuk menentukan luas sisi bola dapat dilakukan percobaan dengan 

menggunakan sebuah bola, tabung, dan seutas tali. Perhatikan Gambar 2.8. 

 

 

 

Gambar 2.8 bola, tali dan tabung 

Pada Gambar 2.8 terdapat dua jenis bangun ruang sisi lengkung yaitu 

tabung dan bola serta seutas tali panjang. Tinggi tabung dan diameter tabung sama 

dengan diameter bola. Pada bola dililitkan seutas tali hingga menutup seluruh 

permukaan bola. kemudian tali tersebut dililitkan pada selimut tabung dan 

ternyata tali tersebut tepat melilit pada selimut tabung. Dari uraian di atas dapat 

disirnpulkan bahwa luas sisi bola sama dengan luas selimut tabung. 

         

                (  ) 

                  

Keterangan : Lb : luas permukaan bola 

r : jari-jari bola 
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2.6.3.4 Volume Bola 

Untuk mencari volume bola dapat dilakukan percobaan sebagai berikut. 

Perhatikan Gambar 2.9 berikut. 

 

 

Gambar 2.9 setengah bola dan dua buah kerucut 

Gambar 2.9 di atas merupakan gambar setengah bola dengan,jari-jari r dan 

dua buah kerucut dengan jari-jari r dan tinggi r. Jika dilakukan percobaan dengan 

menuangkan cairan pada kedua kerucut sampai penuh, kemudian cairan dari 

kedua kerucut tersebut dituangkan dalam setengah bola maka cairan tersebut tepat 

memenuhi bentuk setengah bola. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa volume setengah bola sama dengan volume dua buah kerucut yang 

memiliki tinggi dan jari-jari yang sama dengan jari-jari bola. 

Jadi volume bola adalah 4 kali volume kerucut yang memiliki tinggi dan 

jari-jari yang sama dengan jari-jari bola. 

     (
 

 
    ) 

              (
 

 
   ( )) 

 
 

 
    

Keterangan : Vb : luas permukaan bola 

r : jari-jari bola 

 

 

r r r 

r r 
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2.7 Penelitian Terkait 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain adalah yang 

dilakukan oleh Tapilow (2010) mengangkat tentang perbandingan kemampuan 

meningkatkan kemampuan matematis siswa SMP dengan  menggunakan 

pembelajaran REACT dibanding pembelajaran konvensional. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Tapilow adalah bahwa peningkatan kemampuan matematis 

siswa yang menggunakan pembelajaran REACT lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

Yuniawati (2011) meneliti tentang penerapan pembelajaran REACT untuk 

meningkatkan kemampuan koneksi dan representasi matematik siswa sekolah 

dasar. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran REACT mampu 

meningkatkan kemampuan koneksi dan representasi matematika siswa sekolah 

dasar secara signifikan. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil Ujian Nasional tahun ajaran 2012/2013, penguasaan 

materi Bangun Ruang Sisi Lengkung siswa di SMP IT Bina Amal Semarang 

masih belum memuaskan. Dari pengalaman di lapangan menunjukan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP IT Bina Amal Semarang khususnya pada 

materi Bangun Ruang Sisi Lengkung masih sangat kurang. Hal tersebut didapat 

peneliti dari nilai yang diberikan oleh guru matematika SMP IT Bina Amal 

Semarang. Agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat maka harus 

ada pengembangan cara pembelajaran pada lingkungan siswa tersebut. 
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Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas, salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi lemahnya kemampuan 

berpikir kritis siswa tersebut yaitu dapat menggunakan pembelajaran dengan 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games. Model pembelajaran ini 

merupakan upaya menggali kemampuan berpikir kritis siswa dan membuat siswa 

senang dalam pembelajaran matematika. Pada model pembelajaran ini juga siswa 

dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan jumlah 4 atau 5 siswa. 

Pembelajaran dengan kelompok kecil ini dapat membantu siswa memulai belajar 

dengan memahami permasalahan terlebih dahulu, mampu bekerja sama, 

berinteraksi dan berani menyampaikan pendapat dalam memberikan solusi. 

Pembelajaran strategi REACT  juga memiliki beberapa kelebihan, di 

antaranya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada proses 

pembelajaran dengan strategi REACT siswa diajak untuk dapat mengkaitkan antar 

materi, belajar dari pengalaman, menerapkan konsep, bekerja sama dan saling 

bertukar pikiran, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Agar proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan maka peneliti 

memilih untuk mengaplikasikan pembelajaran dengan pendekatan Education 

Games. Dalam pembelajaran ini digunakan alat bantu peraga permainan untuk 

menunjang pembelajaran REACT yang menyenangkan tetapi serius. Sehingga 

diharapkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan telaah teori yang telah dipaparkan seperti di atas, maka 

peneliti menyusun hipotesis awal. Hipotesis penelitian ini adalah. 

(1) Kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang melalui model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games telah 

mencapai rata-rata nilai 75. 

(2) Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang yang 

menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games lebih baik dari peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung kelas VIII SMP IT Bina 

Amal Semarang yang menggunakan model pembelajaran pembelajaran 

konvensional. 

(3) Respon siswa masuk dalam kualifikasi baik atau positif terhadap model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games pada 

materi Bangun Ruang Sisi Lengkung kelas VIII SMP IT Bina Amal 

Semarang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, sebab dalam penelitian ini diberikan suatu perlakuan untuk 

mengetahui hubungan antara perlakuan tersebut dengan aspek tertentu yang akan 

diukur. Menurut Ruseffendi (2005: 35) “Penelitian eksperimen atau percobaan 

(Experimental research) adalah penelitian yang benar-benar untuk melihat 

hubungan sebab-akibat. Perlakuan yang kita lakukan terhadap variabel bebas kita 

lihat hasilnya pada variabel terikat”. Dalam penelitian ini eksperimen yang 

dilakukan adalah penerapan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dalam pembelajaran matematika untuk mengetahui 

bahwa nilai kemampuan berpikir kritis siswa mencapai nilai rata-rata 75 dan 

kemampuan berpikir kritis siswa meningkat. 

3.2 Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah meliputi populasi dan sampel yang digunakan 

dalam penelitian. 

(1) Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP IT Bina Amal 

Semarang tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 63 siswa. Sebanyak 63 siswa ini 

terbagi menjadi 4 kelas yaitu kelas Maryam, kelas Khodijah, kelas Abu bakar, dan 

40 
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kelas Umar. Jumlah masing-masing siswa pada tiap kelas ditunjukan pada Tabel 

3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. Abu Bakar 15 

2. Umar 18 

3. Khodijah 15 

4. Maryam 15 

 Jumlah 63 

 Sumber : Data Sekolah SMP IT Bina Amal Semarang 

(2) Sampel. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan bersama dengan guru 

pengampu. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain siswa 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh guru yang 

sama dan yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat yang sama. Untuk 

mendapatkan data bahwa siswa yang menjadi objek penelitian memiliki 

kemampuan awal yang sama dilakukan uji ANAVA kesamaan rata-rata nilai UTS 

semester dua untuk mata pelajaran matematika pada kelas VIII. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Dari penghitungan ANAVA tidak 

diperoleh perbedaan rata-rata nilai dalam populasi sehingga peneliti dengan guru 

pengampu menentukan dua kelas sebagai kelas sampel, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kelas eskperimen merupakan kelas yang menerapkan 

pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan Education Games, 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang menerapkan pembelajaran dengan 

metode konvensional. Satu kelas uji coba digunakan untuk menguji instrumen 

yang akan dijadikan sebagai tes evaluasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.3 Variabel Penelitian. 

Menurut Arikunto (2006:118) variabel adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini menurut 

masing-masing hipotesis variabel penelitiannya adalah:. 

(1) Hipotesis pertama variabel bebas dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dan variable terikatnya adalah kemampuan 

berpikir kritis. 

(2) Hipotesis kedua variabel bebasnya adalah model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games, model pembelajaran 

konvensional dan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis. 

(3) Hipotesis ketiga varibel bebasnya adalah model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games variabel terikatnya adalah 

respon siswa terhadap model pembelajaran. 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini 

peneliti mendapatkan data awal yang berupa nilai UTS mata pelajaran matematika 
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semester dua kelas VIII dan RPP yang digunakan oleh guru matematika di SMP 

IT Bina Amal Semarang. 

3.4.2 Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu 

dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan (Arikunto, 2010). Bentuk tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Sebelum digunakan dalam 

penelitian tes ini telah diteliti validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf 

kesukaran dari tiap butir-butir tes. 

Tes tertulis ini dilakukan untuk memperoleh data sebelum dan sesudah 

eksperimen dilaksanakan. Tes ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif 

yang akan diolah untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pada penelitian ini 

tes yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

Bangun Ruang Sisi Lengkung. 

3.4.3 Kuesioner/Angket 

Kuesioner/Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Hal ini 

dikarenakan peneliti menghendaki jawaban benar-benar mewakili sikap dan 

respon siswa terhadap pembelajaran yang diterima, sehingga peneliti memberikan 

lima alternatif pilihan jawaban. Angket terdiri dari dua pernyataan, positif dan 

negatif. Setiap pernyataan diberi lima pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), Netral (N), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
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mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini ada instrumen tes dan non tes. 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen  tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis kemampuan berpikir 

kritis. Tes tertulis berupa soal-soal bentuk uraian yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan instrumen tes tertulis 

kemampuan berpikir kritis untuk mengambil data penelitian. Adapun langkah-

langkah pembuatan instrumen  adalah sebagai berikut. 

1) Tahap Persiapan. 

Dalam tahap ini dilakukan langkah-langkah seperti: (1) menetapkan 

materi; (2) menentukan tipe soal, dalam penelitian ini soal yang digunakan 

berbentuk soal uraian dan menentukan lama waktu mengerjakan soal; (3) 

menentukan banyaknya butir soal; (4) membuat kisi-kisi soal. 

2) Tahap Pelaksanaan. 

Sebelum perangkat instrumen dipakai untuk pengambilan data, 

seperangkat instrumen (tes) tersebut diuji cobakan terlebih dahulu kepada siswa di 

luar sampel (kelas uji coba instrumen). 

3) Tahap Analisis. 

Setelah dilakukan uji coba, kemudian hasil uji coba dianalisis untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran dari tiap 

butir-butir tes yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat pengambilan 

data. Kemudian instrumen tes tersebut digunakan dalam penelitian untuk dua 

tahap tes yang diberikan yaitu pre-test dan post test. Pre-test adalah tes awal yang 
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diberikan untuk melihat sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum 

mendapatkan perlakuan. Sedangkan post test adalah tes akhir yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis setelah mendapatkan perlakuan, 

sehingga dapat dilihat peningkatan kemampuan berpikir kritis pada masing-

masing kelas. 

Tipe soal yang digunakan adalah tipe soal uraian. Peneliti menggunakan 

soal tipe uraian karena mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut seperti 

yang dikutip dari Ruseffendi (2005: 118). 

(1) Tipe tes soal uraian akan menimbulkan sikap kritis pada siswa dan hanya 

siswa yang telah menguasai materi secara benar yang dapat memberikan 

jawaban yang benar. 

(2) Tes soal uraian dapat membuat peneliti melihat sampai sejauh mana 

penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

(3) Peneliti dapat mengetahui kesulitan yang dialami siswa serta kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 

(4) Dapat menghindari terjadinya bias hasil evaluasi karena tidak ada tebak-

tebakan atau untung-untungan seperti yang biasa terjadi pada soal pilihan 

ganda. 

3.5.2 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Data 

kualitatif diolah atau dianalisis dengan cara membandingkan antara data yang 

diperoleh dengan teori yang ada. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa angket respon siswa. 
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Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Hal ini 

dikarenakan peneliti menghendaki jawaban benar-benar mewakili sikap dan 

respon siswa terhadap pembelajaran yang diterima, sehingga peneliti memberikan 

empat alternatif pilihan jawaban. Angket terdiri dari dua pernyataan, positif dan 

negatif. Setiap pernyataan diberi lima pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), Netral (N), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

3.6 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

kelompok pretest-post test (pretest-post test control group design). Dasar 

pertimbangan dalam memilih desain ini adalah karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika melalui strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dan siswa yang memperoleh pembelajaran melalui 

pembelajaran konvensional. Untuk lebih jelasnya desain yang digunakan dapat 

dillihat dari bagan berikut. 

Kelompok Subjek Pre-test Perlakuan Post test 

Eksperimen A P1 X P2 

Kontrol B P1 - P2 

Keterangan: A,B   = Pengambilan sampel secara acak 

  P1  = Pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

P2 =  Post test (setelah diberi perlakuan) 

X  = Perlakuan model pembelajaran strategi REACT 

dengan pendekatan Education Games 
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3.7 Prosedur Penelitian 

Langkah  penelitian ini dibagi atau dikelompokan menjadi lima tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan data dan tahap 

penyusunan laporan dan tahap evaluasi. 

3.7.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan beberapa persiapan sebelum melaksanakan 

penelitian sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dengan berkonsultasi 

kepada dosen pembimbing, kemudian dirumuskan permasalahan. 

Selanjutnya dikaji berbagai literatur sebagai sumber yang mendukung 

perumusan masalah dan sebagai pijakan dalam menentukan hipotesis juga 

untuk menentukan metode dan desain penelitian. 

(2) Hasil pengkajian dan konsultasi dengan dosen pembimbing dituangkan 

pada proposal. 

(3) Data nilai UTS semester dua kelas VIII pada populasi diambil untuk uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji ANAVA kesamaan rata-rata, serta 

data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

(4) Kelas yang akan dijadikan sampel ditentukan. 

(5) Penyusunan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing skripsi untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik.  
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Perangkat pembelajaran meliputi: 

a. Silabus dan RPP 

b. Kisi-kisi, soal instrumen 

c. Alat peraga Education Games berupa permainan ular tangga 

matematika dan lembar kegiatan siswa (LKS) 

(6) Uji coba instrumen tes. Sebelum instrumen tes kemampuan berpikir kritis 

siswa digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran 

tiap butir soal. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

(1) Melaksanakan pre-test kemampuan berpikir kritis siswa pada sampel 

penelitian (kelas eksperimen dan kelas kontrol). 

(2) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran strategi REACT  dengan pendekatan Education Games. 

(3) Melaksanakan pembelajaran pada kelas kontrol dengan model 

pembelajaran konvensional. 

(4) Setelah pembelajaran berakhir secara keseluruhan, dilaksanakan post test 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

(5) Selanjutnya dilakukan pengisian angket oleh siswa di kelas eksperimen. 
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3.7.3 Tahap Pengolahan Data 

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan adalah melakukan 

pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif, penganalisisan dan pembahasan 

hasil data kuantitatif berupa pre-test dan post test kemampuan berpikir kritis siswa 

dari kedua kelas. Kemudian penganalisisan dan pembahasan data kualitatif berupa 

hasil angket (skala sikap). 

3.7.4 Tahap Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilaksanakan penyusunan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan dan dilaporkan hasil yang diperoleh dari penelitian. 

3.7.5 Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian yang telah dilakukan sudah sesuai. 

Pada Gambar 3.1 halaman selanjutnya adalah diagram skema rancangan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 
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Gambar 3.1 diagram skema rancangan penelitian 
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3.8 Analisis Instrumen Tes 

Untuk memenuhi persyaratan yang baik, sebelum tes tersebut digunakan 

dalam penelitian terlebih dahulu instrumen tes tersebut diuji cobakan. Uji coba 

dilakukan di kelas uji coba. Selanjutnya data hasil uji coba tersebut dianalisis 

untuk mengetahui karakteristik soal tersebut, yang meliputi validitas tiap butir 

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

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas berkenaan dengan tingkat keabsahan suatu instrumen sehingga 

betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Suherman & Sukjaya 

(1990: 135) “Suatu alat evaluasi dikatakan valid (absah atau shahih) apabila alat 

tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi”. 

Perhitungan koefsien validitas tiap butir soal digunakan rumus korelasi 

product moment dengan memakai angka kasar (row score), yaitu: 

       
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) )( ∑    (∑ ) )

 

Keterangan:      = Koefisien korelasi (koefisien validitas) 

n  = Banyak siswa 

ΣX  = Jumlah skor dari tiap soal 

ΣY  = Jumlah total dari skor 

Hasil perhitungan rxy disesuaikan dengan r product moment, jika rxy > rtabel 

maka butir soal tersebut valid. Dengan rtabel dapat diperoleh dari tabel dengan n = 

banyaknya subjek dan taraf signifikan α = 5%. Adapun klasifikasi koefisien 
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korelasi menurut Guilford seperti yang dikutip oleh Suherman (2003: 113) 

disajikan dalam Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Koefisien Validitas 

Nilai      Interpretasi 

0,90 <       ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,70 <      ≤ 0,90 Validitas tinggi 

0,40 <      ≤ 0,70 Validitas sedang 

0,20 <      ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,00 <      ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

     ≤ 0,00 Tidak valid 

Sumber: Guilford seperti yang dikutip oleh Suherman (2003: 113) 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi disebut reliabel jika hasil evaluasi tersebut tetap jika 

digunakan untuk setiap subyek yang berbeda (Suherman, 2003: 131). Karena 

instrumen tes yang digunakan adalah tes tipe uraian, maka untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen ini digunakan rumus alpha, yaitu sebagai berikut: 

    (
 

   
)(    

∑   
 

  
 

) 

Keterangan: 

     = Koefisien reliabilitas 

n = Banyak butir soal 

∑   
  = Jumlah varians skor tiap butir soal 

  
  = Varians skor total 
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Varians skor dihitung dengan menggunakan rumus: 

    
∑(     )

 

  
 , dimana : s

2
  = varian skor 

         = rata-rata skor 

     n = banyak butir soal 

Menurut Guilford seperti yang dikutip oleh Suherman (2003: 138) bahwa 

untuk mengetahui interpretasi mengenai besarnya derajat reliabilitas alat evaluasi 

disajikan dalam Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Nilai      Interpretasi 

0,90 <      ≤ 1,00 Derajat realibilitas sangat tinggi 

0,70 <     ≤ 0,90 Derajat realibilitas tinggi 

0,40 <     ≤ 0,70 Derajat realibilitas sedang 

0,20 <     ≤ 0,40 Derajat realibilitas rendah 

    ≤ 0,20 Derajat realibilitas sangat rendah 

Sumber: Guilford seperti yang dikutip oleh Suherman (2003: 138) 

3.8.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang 

mengetahui jawabannya dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab 

soal tersebut (Suherman, 2003: 159). Dengan kata lain, daya pembeda sebuah 

butir soal adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Untuk tes tipe uraian, rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda 

setiap butir soal adalah seperti pada halaman selanjutnya. 
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DP = 
       

   
  

Keterangan: 

DP  = Daya pembeda 

 A  = Rata-rata skor siswa kelompok atas 

 B  = Rata-rata skor siswa kelompok bawah 

SMI  = Skor maksimal ideal 

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda butir soal yang digunakan 

berdasarkan Suherman (2003: 161) disajikan dalam Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai DP Interpretasi 

0,70 <  DP  ≤ 1,00 sangat baik 

0,40 <  DP  ≤ 0,70 Baik 

0,20 <  DP  ≤ 0,40 Cukup 

0,00 <  DP  ≤ 0,20 Jelek 

DP  ≤ 0,00 Sangat Jelek 

Sumber : Suherman (2003: 161) 

3.8.4 Uji Indeks Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran butir soal merupakan bilangan yang menunjukkan 

tingkat kesukaran butir soal (Suherman, 2003: 170). Untuk tipe soal uraian, rumus 

yang digunakan untuk mengetahui indeks kesukaran tiap butir soal adalah seperti 

berikut. 

P = 
 

   
  

Keterangan: P  = Indeks kesukaran 

   = Rata-rata skor 
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SMI  = Skor maksimal ideal 

Klasifikasi indeks kesukaran butir soal yang digunakan berdasarkan 

Suherman (2003: 161) disajikan dalam Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Klasifikasi Koefisien Indeks Kesukaran 

Nilai P  Interpretasi 

P  = 1,00 Soal terlalu mudah 

0,70 <  P  ≤ 0,10 Soal mudah 

0,30 <  P  ≤ 0,70 Soal sedang 

0,00 <  P  ≤ 0,30 Soal sukar 

P = 0,00 Soal terlalu sukar 

Sumber : Suherman (2003: 161) 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari data hasil pre-test dan post test yang 

peneliti lakukan pada penelitian baik pada kelas eksperimen ataupun kelas 

kontrol, sedangkan data kualitatif diperoleh hasil angket siswa tentang respon 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan pada kelas eksperimen. Data-data 

tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilakukan pengolahan data. 

Pre-test dan post test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Data pre-test dan post test ini yang akan dianalisis untuk melihat 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Angket diberikan kepada siswa di 

kelas eksperimen dan digunakan untuk melihat sejauh mana sikap atau respon 
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siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games. 

 

3.10 Teknik Pengolahan Data Kuantitatif 

Pada penelitian ini ada dua jenis data yang akan di olah, data itu berupa 

data kuantitatif dan data kualitatif. Tahap pengolahan data pada penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu, teknik pengolahan data awal dan teknik pengolahan data 

akhir. 

3.10.1 Teknik Pengolahan Data Awal 

Pada pengolahan data awal dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji kesamaan rata-rata ANAVA untuk mengetahui normal dan seragam tidaknya 

varians populasi serta sama tidaknya rata-rata pada populasi. Dalam penelitian ini 

pengujian normalitas dan homogenitas untuk menentukan sampel penelitian. Data 

yang digunakan dalam uji homogenitas populasi adalah data nilai UTS semester 

dua. 

3.10.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel terikat berdistribusi 

normal. Pengujian normalitas data menggunakan uji chi kuadrat dengan rumus 

sebagai berikut. 

    ∑
(       )

 

  

 

  

 

keterangan:  

    : chi kuadrat  

Oi : frekuensi pengamatan 
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Ei : frekuensi yang diharapkan 

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Dengan kriteria pengujian data yang digunakan adalah H0 diterima jika 

  
hitung <  

tabel, dengan taraf signifikan α = 5% (Sudjana 2004). 

3.10.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas digunakan uji Barlett 

sebagai berikut. 

    
  (     )   

 

  (     )
 

   (     )   (     ) 

Keterangan: 

S
2
  : varians semua sampel 

Si
2
 : varians data ke-i 

ni : banyaknya data ke-i. 

Kemudian digunakan rumus chi-kuadrat sebagai berikut. 

    (    ) {     (     )      
 }  

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0  =   
  =   

  = ... =   
 , artinya data homogen. 

H1  = paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya data tidak 

homogen. 
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Kriteria pengujiannya adalah jika   
hitung ≤ χ

2
(1-α)(k-1) dengan α (taraf 

signifikansi/taraf nyata)= 5% dan dk=k-1 dan k adalah jumlah kelas, maka 

masing-masing kelas dalam populasi mempunyai varians yang sama atau 

homogen (Sudjana 2004). 

3.10.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA) 

Sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata µ1, µ2,..., µk 

dan simpangan baku berturut-turut σ1, σ2,..., σk. Akan diuji hipotesis nol H0 

dengan hipotesis alternatif H1. 

H0 : µ1 = µ2 = .... = µ4 artinya rata-rata tidak ada perbedaan. 

H1 : paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan artinya rata-rata ada yang 

berbeda. 

Data sampel akan dinyatakan dengan Yij  yang berarti data ke-j dalam 

sampel yang diambil dari populasi ke-i. Data sampel disusun dalam Tabel 3.6 

berikut. 

Tabel 3.6 Data Sampel dari k Buah Populasi Berdistribusi Normal 

 Dari populasi ke- 

Data hasil 

pengamatan 

1 2 ... K 

Y11 Y21 ... Yk1 

Y12 Y22 ... Yk2 

    

Y1n1 Y2n2 ... Yknk 

 J1 J1 ... Jk 

   
̅̅̅̅    

̅̅̅̅  ...   
̅̅̅̅  

(Sumber: Sudjana 2004)  
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Untuk memudahkan perhitungan akan digunakan simbol-simbol sebagai 

berikut. 

Ry = 
  

∑  
 dengan J = J1 + J2 +... + Jk. 

Ay = ∑(    ) - Ry 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 

Dy = ∑Y
2
 – Ry - Ay 

Daftar analisis varians untuk menguji H0 adalah pada Tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7 Daftar Analisis Varians untuk Uji Kesamaan Rata-rata 

Sumber Varians Dk JK KT F 

Antar Kelompok k-1 Ay 
   

  

(   )
 

 

 
 

Dalam Kelompok ∑(ni – 1) Dy 
   

  

∑(    )
 

Total ∑ni ∑Y
2
   

(Sumber : Sudjana 2004) 

Dengan jalan membagi KT antar kelompok dengan KT dalam kelompok 

maka diperoleh harga F. Dimana F dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

kesamaan beberapa rata-rata populasi. H0 ditolak, jika harga F < Ftabel dengan dk 

pembilang (k-1) dan dk penyebut ∑(ni – 1) dengan taraf signifikan 5% (Sudjana 

2004). 

3.10.2 Teknik Pengolahan Data Akhir 

Pada tahap pengolahan data akhir ini dilakukan analisis data untuk 

menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Pengolahan data 

akhir ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis penelitian. 
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3.10.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel terikat berdistribusi 

normal. Pengujian normalitas data menggunakan uji chi kuadrat dengan rumus 

sebagai berikut. 

    ∑
(       )

 

  

 

  

 

keterangan:  

    : chi kuadrat  

Oi : frekuensi pengamatan 

Ei : frekuensi yang diharapkan 

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Dengan kriteria pengujian data yang digunakan adalah H0 diterima jika 

  
hitung <   

tabel, dengan taraf signifikan α = 5% (Sudjana 2004). 

3.10.2.2 Uji Homogenitas 

Uji Kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelas mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelas mempunyai 

varians yang sama maka kelas tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut: 

      
     

  , artinya kedua kelas mempunyai varians sama (homogen). 

      
     

 , artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama (tidak 

homogen).  
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Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

   
                

                 
 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Fhitung < F 1/2 α (n1-1)(n2-1) 

dengan dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1, n1 adalah banyaknya 

sampel dikelas pertama dan n2 adalah banyaknya sampel dikelas kedua, dan taraf 

signifikansi 5% (Sudjana 2004). 

3.10.2.3 Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama diuji dengan uji proporsi (uji satu pihak) untuk 

mengetahui ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen, maka dilakukan uji 

proporsi sebagai berikut. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

H0 : p ≤ 0,745 artinya proporsi kurang dari 75% 

H1 : p > 0,745 artinya proporsi telah mencapai 75% 

Untuk pengujiannya menggunakan rumus statistik z sebagai berikut. 

   

 
     

√  
(     )

 

 

Keterangan: 

π0 = nilai yang merupakan asumsi tentang nilai proporsi populasi 

x = respon sampel terhadap model pembelajaran 

n = jumlah sampel 

Kriteria yang digunakan adalah H0 ditolak jika zhitung < -ztabel (uji pihak 

kiri), dengan distribusi normal baku dengan peluang (0,5 – α) dan taraf signifikan 

5% (Sudjana 2004). 
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3.10.2.4 Uji Hipotesis Kedua 

Uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis kedua adalah uji peningkatan 

rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games (kelas 

eksperimen) dan siswa yang mendapatkan model pembelajaran konvensional 

(kelas kontrol). 

(1) Uji Peningkatan Rata-rata Nilai Kemampuan Berpikir Kritis 

Uji peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kritis dilakukan untuk 

menguji rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan berpikir kritis 

siswa yang mendapatkan model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games ( 1) dengan rata-rata selisih antara post test dan pre-test 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan model pembelajaran 

konvensional ( 2) ada perbedaan atau tidak. Uji yang dilakukan pada sampel 

dapat diberlakukan pada populasi. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

         2 (rata-rata selisih post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang mendapatkan model pembelajaran 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

kurang dari atau sama dengan rata-rata selisih post test dan 

pre-test kemampuan berpikir kritis siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran konvensional). 

           (rata-rata selisih post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang mendapatkan model pembelajaran 
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strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

lebih dari rata-rata selisih post test dan pre-test 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran konvensional). 

untuk varians sama maka menggunakan rumus uji statistik sebagai berikut. 

    
   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

 √
 

  
 

 

  

                dengan         
(     )  

   (     )  
 

(        )
 

keterangan :  

t  : koefisien perbedaan 

   ̅̅ ̅̅  ,    ̅̅ ̅̅   : rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2 

  
  ,   

   : varians sampel 1, varians sampel 2 

s
2  

: varians 

n1  : jumlah subyek sampel 1 

n2  : jumlah subyek sampel 2 

    (Sudjana 2004) 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika - t (1-1/2α) < thitung < t (1-1/2α) 

dengan derajat kebebasan (        ) dan peluang (1 – 1/2α) 

Tetapi jika varians keduanya berbeda, maka rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut.  

    
   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

√(
  
 

  
)  (

  
 

  
)

 

 Terima H0 jika:   
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dengan :   w1 =   
 / n1   ; w2 =   

  / n2 

t1 = t (1- 1/2 ), (n1 -1) ; t2 = t (1- 1/2 ), (n2 -1)         

   (Sudjana 2004) 

 

3.10.2.5 Uji hipotesis Ketiga 

Angket diberikan dengan tujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap 

matematika dan pembelajarannya secara umum, terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi REACT dengan pendekatan Education 

Games, dan terhadap bahan ajar yang diberikan. Untuk mengolah data yang 

diperoleh dari angket, dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Pernyataan pada angket terbagi menjadi dua pernyataan yaitu pernyataan 

positif dan negatif. Pernyataan ini dibuat berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. 

Aspek tersebut meliputi sikap siswa terhadap pelajaran matematika, sikap siswa 

terhadap pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games, dan sikap siswa terhadap tes kemampuan berpikir 

kritis. 

Dalam menganalisis hasil angket, skala kualitatif ditransfer ke dalam skala 

kuantitatif seperti diperlihatkan pada Tabel 3.9 pada halaman berikutnya. 
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Tabel 3.9 Skala Penilaian Angket Siswa 

Alternatif Jawaban 
Bobot Penilaian Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Netral (N) 3 3 

Setuju (S) 4 2 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

(Sumber: Nurhanifah 2010) 

Data angket disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk 

memudahkan dalam membaca data, frekuensi dan prosentase masing-masing 

jawaban. Untuk mengetahui prosentase jawaban siswa pada setiap pernyataan, 

angket siswa dihitung dengan rumus perhitungan prosentase berdasarkan kriteria 

Kuntjaraningrat seperti yang dikutip oleh Nurhanifah (2010: 46) sebagai berikut. 

p =  
 
 
 x 100% 

Keterangan: 

p = Prosentase jawaban 

f = frekuensi jawaban (skor) 

n = jumlah skor maksimal 

Prosentase yang diperoleh ditafsirkan berdasarkan kriteria pada Tabel 3.10 

pada halaman berikutnya (Nurhanifah, 2010: 45). 
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Tabel 3.10 Interpretasi Jawaban Angket Siswa 

Prosentase Jawaban Interpretasi 

0% Tak seorang pun 

1% - 25% Sebagian kecil 

25% - 49% Hampir setengah 

50% Setengahnya 

51% - 74% Sebagian besar 

75% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

(Sumber: Nurhanifah 2010) 

Setelah data angket tersebut diinterpretasikan, data tersebut diolah dengan 

menghitung rata-rata skor angket setiap siswa. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kecenderungan sikap siswa terhadap penerapan strategi REACT 

dengan pendekatan Education Games dalam pembelajaran matematika. 

Perhitungan rata-rata skor angket mengikuti aturan sebagai berikut. 

   = 
  

 
 

Keterangan: 

    = Rata-rata skor pernyataan dalam angket 

st  = skor total siswa dari suatu pernyataan 

n   = jumlah siswa 

Kriteria penilaian sikap yang diperoleh dari angket ini adalah jika skor 

pernyataan kelas atau rata-rata skor angket lebih dari 3 maka siswa memberikan 

sikap yang positif, sebaliknya, jika skor pernyataan kelas kurang dari 3 maka 
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siswa memberikan sikap yang negatif (Suherman, 2003: 191). Sedangkan kualitas 

sikap positif maupun negatif didistribusikan seperti pada Tabel 3.11 berikut. 

Tabel 3.11 Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

Rata-rata Skor Angket Interpretasi 

4,5 <  a ≤ 5 Sangat baik 

3,5 ≤   a ≤ 4,5 Baik 

2,5 <  a < 3,5 Cukup 

1,5 ≤   a ≤ 2,5 Tidak baik 

 a < 1,5 Sangat tidak baik 

Sumber : Suherman (2003) 

Kriteria ini dibuat dengan argumentasi bahwa sikap siswa dalam suatu 

kelompok dengan skor rata-rata yang dibulatkan ke skor 5 bermakna Sangat 

Setuju (SS) terhadap pernyataan yang diberikan dan diinterpretasikan sebagai 

sikap sangat baik dari kelompok tersebut terhadap pernyataan itu. Demikian pula 

untuk skor rata-rata yang dibulatkan ke skor 4, 3, 2, dan 1. Skor-skor itu akan 

berturut-turut bermakna Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Makna ini berturut-turut diinterpretasikan sebagai sikap baik, 

cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik (Yulianti, 2010: 59). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Proses Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Bina Amal Semarang yang 

beralamat di jalan Raya Gunungpati-Ungaran Km 1,5 Kelurahan Plalangan, 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Pada tahun ajaran 2013/2014, SMP IT 

Bina Amal Semarang memiliki 13 kelas yang terdiri dari 5 kelas VII, 4 kelas VIII, 

dan 4 kelas IX. Pada penelitian ini dipilih kelas VIII sebagai populasi. Penelitian 

dilakukan dengan observasi pembelajaran matematika pada kelas VIII. Dari hasil 

nilai Ujian Semester satu didapatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika masih kurang. 

Peneliti menganalisis nilai awal siswa berupa hasil UTS siswa kelas VIII 

semester dua di SMP IT Bina Amal Semarang. Dari hasil perhitungan untuk uji 

normalitas (lampiran) diperoleh kesimpulan bahwa populasi berdistribusi normal. 

Oleh karena itu analisis dilanjutkan dengan uji homogenitas.dari perhitungan 

(lampiran) diperoleh bahwa populasi homogen (variansnya sama). Dari itu 

analisis dilanjutkan dengan menganalisis kesamaan rata-rata. Dari perhitungan 

(lampiran) diperoleh kesimpulan bahwa semua kelas memiliki rata-rata hasil 

belajar yang relatif sama artinya kemampuan awal semua kelas VIII relatif sama, 

sehingga peneliti dapat mengambil sampel secara acak dari semua kelas VIII 

untuk diberikan perlakuan dalam penelitian. 
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Populasi penelitian adalah kelas VIII yang terdiri dari empat kelas, dari 

empat kelas populasi diambil dua kelas sebagai sampel. Sampel dalam penelitian 

ini ditentukan oleh peneliti dengan guru pengampu. Sampel diambil dengan satu 

kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas Khodijah dan satu kelas sebagai kelas 

kontrol yaitu kelas Abu Bakar. 

Proses penelitian dilanjutkan dengan merancang perangkat pembelajaran 

yang akan digunakan dalam penelitian. Perangkat pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian terdiri dari: (1) silabus, (2) RPP, (3) alat peraga permainan 

edukasi, (4) LKS, (5) kisi-kisi soal tes kemampuan berpikir kritis, (6) tes 

kemampuan berpikir kritis. 

Proses pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2014 sampai 26 

April 2014. Pada penelitian ini dilaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol masing-masing dilaksanakan delapan kali pertemuan. 

Pertemuan pada pembelajaran masing-masing dengan rincian satu kali pertemuan 

pre-test kemampuan berpikir kritis, empat kali pertemuan pembelajaran dengan 

menggunakan model, satu kali pertemuan pembelajaran dengan education games, 

satu kali pertemuan post test kemampuan berpikir kritis, dan satu kali untuk 

pendalaman. 

Pertemuan pertama pada pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, 10 menit pertama digunakan untuk perkenalan dan penjelasan tentang 

pembelajaran dan penilaian secara singkat. Sedangkan sisanya digunakan untuk 

pre-test kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

digunakan untuk pembelajaran model dengan kelas eksperimen menggunakan 
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model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Eduction Games dan 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

model dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan, pada kelas eksperimen 

pembelajaran pada pertemuan kelima digunakan dengan pendekatan Education 

Games. Sedangkan dua pertemuan terakhir digunakan untuk post test  dan 

pendalaman. 

Penelitian dilanjutkan dengan  menganalisis data yang telah didapatkan 

dalam pembelajaran model yang ditentukan. Hasil analisis yang diolah digunakan 

untuk menjawab hipotesis-hipotesis dalam penelitian dan dapat menarik 

kesimpulan. Terakhir dilakukan evaluasi hasil peneltian yang dilakukan apakah 

telah sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau tidak.  

4.1.2 Analisis Data Awal 

Data awal yang digunakan diambil dari nilai UTS kelas VIII semester dua 

SMP IT Bina Amal Semarang tahun ajaran 2013/2014. Analisis yang dilakukan 

yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji ANAVA kesamaan rata-rata. 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data awal digunakan untuk mengetahui apakah nilai UTS 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data diuji menggunakan uji 

Chi-kuadrat 

Hipotesis: 

H0 : populasi berdistribusi normal 

H1 : populasi tidak berdistribusi normal 
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Hasil pengujian normalitas data awal menggunakan uji Chi-kuadrat adalah 

pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

 

 Internal  Oi  Ei   
(     ) 

  
 

 25 – 34  6  2,7426   3,8689 

 35 – 44  8  6,4489   0,3731 

 45 – 54  11  11,0879  0,0007 

 55 – 64  13  13,9416  0,0636 

 65 – 74  11  12,8203  0,04893 

 75 – 84  6  7,9754   1,9840 

 Jumlah   63     7,04 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 bisa dilihat bahwa nilai   
hitung = 7,04. Jika α = 5% 

dan dk = (7 – 3) = 4 didapatkan   
tabel = 9,5. Jadi didapat   

hitung <   
tabel 

sehingga H0 diterima, maka data awal berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

data awal dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogenitas varians dari 

data awal. 

Hipotesis: 

H0 : data homogen; 

H1 : data tidak homogen 

Hasil pengujian homogenitas data awal menggunakan uji Barlett adalah 

pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

 

  
hitung  α dk    

tabel  Kriteria homogen Kesimpulan 

0,142  5% 6 12,56    
hitung <   

tabel data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 didapat    
hitung = 0,142 dengan α = 5% dan dk = 6, 

diperoleh   
tabel = 12,56. Sehingga nilai   

hitung <   
tabel, jadi H0 diterima atau 

data homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA) 

Uji ANAVA digunakan untuk mengetahui apakah data awal mempunyai 

rata-rata sama atau tidak. Adapun hipotesis pada uji ANAVA ini adalah sebagai 

berikut. 

Hipotesis: 

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4, artinya rata-rata sama 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku artinya rata-rata ada 

yang berbeda. 

Berdasarkan hasil penghitungan kesamaan rata-rata data awal 

menggunakan uji ANAVA adalah pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji ANAVA 

 

Fhitung  α (k-1)  (n-k)  Ftabel  Kesimpulan 

0,0186  5%   3    59  2,76       data rata-rata sama 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Fhitung < Ftabel . Hal ini bisa 

ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima artinya data memiliki rata-rata yang sama. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

Dari hasil uji normalitas, uji homogenitas dan uji kesamaan rata-rata, maka 

data awal dari populasi berdistribusi normal, memiliki varians yang sama 

(homogen) dan memiliki rata-rata yang sama sehingga dapat diambil sebagai 

sampel pada penelitian ini. 

4.1.3 Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum menggunakan instrumen, instrumen ini terlebih dahulu di uji 

cobakan untuk dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda. Setelah melakukan uji coba instrumen kemudian instrumen yang 

memenuhi kriteria kemampuan berpikir kritis akan digunakan dalam penelitian 

dan yang belum memenuhi kriteria akan diperbaiki atau ada yang tidak 

digunakan. 

4.1.3.1 Validitas Soal 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Korelasi Product Moment, maka 

diperoleh 10 soal valid yaitu no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 dan 2 soal tidak valid yaitu 

soal nomor 5 dan 12. Untuk perhitungan selengkapnya pada lampiran. 

4.1.3.2 Reliabilitas Soal 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap hasil uji coba tes kemampuan 

berpikir kritis diperoleh rhitung = 1,16, sedang harga rtabel dengan α = 5% dan n = 

15 adalah rtabel = 0,412. Jadi rhitung > rtabel sehingga tes kemampuan berpikir kritis 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dilampiran. 
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4.1.3.3 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Hasil dari perhitungan analisis taraf kesukaran butir soal pada soal uji coba 

tes kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut. 

a. Tidak ada butir soal yang termasuk kategori mudah 

b. Kategori soal yang sedang adalah butir soal nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 dan 11 

c. Butir soal yang termasuk kategori sukar adalah butir soal nomor 12 

Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.3.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda soal pada soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Butir soal yang termasuk kriteria kurang baik adalah butir soal nomor: 1, 

5, 10, 12 

b. Butir soal yang termasuk kriteria cukup adalah butir soal nomor: 3 

c. Butir soal yang termasuk kriteria baik adalah butir soal nomor: 6, 7 

d. Butir soal yang termasuk kriteria sangat baik adalah butir soal nomor: 2, 4, 

8, 9, 11 

Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.3.5 Penentuan Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Dari hasil perhitungan analisis didapat bahwa empat soal tidak dipakai 

yaitu soal nomor 1 (Daya Pembeda kurang baik), soal nomor 5 (Daya Pembeda 

kurang baik dan soal tidak valid), soal nomor 10 (Daya Pembeda kurang baik) dan 

soal nomor 12 (Daya Pembeda kurang baik, tipe soal sukar dan soal tidak valid). 
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Sedangkan sisa soal yang ada sudah memenuhi SKKD dan indikator kemampuan 

berpikir kritis sehingga soal yang dipakai sebanyak 8 butir soal, yaitu butir soal 

nomor: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Hasil penentuan instrumen tes kemampuan berpikir 

kritis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.4 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir untuk menguji normalitas, uji homogenitas, menguji 

hipotesis. Adapun analisis penghitungan pada data akhir adalah sebagai berikut. 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada data akhir dilakukan terhadap data hasil tes 

kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hipotesis yang digunakan adalah. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian H0 diterima jika   
hitung <   

tabel. Hasil analisis tentang 

uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

Kategori   
hitung   

tabel Kesimpulan 

Pre-test kelas eksperimen 7,50 7,81 
Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

Pre-tet kelas control 3,82 7,81 
Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

Post test kelas eksperimen 4,72 7,81 
Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

Post test kelas control 3,87 7,81 
Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

Peningkatan kemampuan berpikir 

kritis kelas eksperimen 
4,46 7,81 

Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

Peningkatan kemampuan berpikir 

kritis kelas control 
4,66 7,81 

Data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 
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Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan pada data 

pre-test kelas eksperimen diperoleh   
hitung = 7,50, sedangkan   

tabel = 7,81. 

Sehingga didapatkan bahwa   
hitung <   

tabel. Jadi H0 diterima atau berarti data 

pre-test kelas eksperimen berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Uji normalitas pada data pre-test kelas kontrol diperoleh   
hitung = 3,82, 

sedangkan   
tabel = 7,81. Sehingga didapatkan bahwa   

hitung <   
tabel. Jadi H0 

diterima atau berarti data pre-test kelas kontrol juga berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 

Penghitungan uji normalitas pada data post test kelas eksperimen diperoleh 

data    
hitung = 4,72, sedangkan   

tabel = 7,81. Sehingga didapatkan nilai bahwa 

  
hitung <   

tabel. Jadi H0 diterima atau berarti data post test kelas eksperimen 

berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Penghitungan uji normalitas pada data post test kelas kontrol diperoleh 

data    
hitung = 3,87, sedangkan   

tabel = 7,81. Sehingga dari data didapatkan 

bahwa   
hitung <   

tabel. Jadi H0 diterima atau berarti data post test kelas 

eksperimen berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Penghitungan uji normalitas pada data peningkatan kemampuan berpikir 

kritis kelas eksperimen diperoleh data    
hitung = 4,46, sedangkan   

tabel = 7,81. 

Sehingga didapatkan bahwa   
hitung <   

tabel. Jadi H0 diterima atau berarti data 

peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 



77 
 

 
 

Sedangkan penghitungan uji normalitas pada data peningkatan 

kemampuan berpikir kritis kelas kontrol diperoleh data    
hitung = 4,66, sedangkan 

  
tabel = 7,81. Sehingga didapatkan bahwa   

hitung <   
tabel. Jadi H0 diterima atau 

berarti data peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas kontrol berasal dari 

populasi berdistribusi normal. 

Untuk perhitungan selengkapnya uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

4.1.4.2 Uji Homogenitas 

(1) Uji homogenitas data pre-test kemampuan berpikir kritis 

Uji homogenitas data pre-test digunakan untuk mengetahui apakah varians 

data pre-test kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen (s1
2
) dan varians 

pre-test kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol (s2
2
) mempunyai varians 

yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah. 

H0 : s1
2
 = s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda 

dengan varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional); 

H1 : s1
2
 ≠ s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games berbeda dengan 

varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional). 
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Kriteria pengujian uji homogenitas data pre-test di atas adalah H0 diterima 

jika Fhitung < Ftabel. Hasil penghitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 

4.5 di halaman selanjutnya. 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Data Pre-test 

 

Fhitung  α dk pembilang dk penyebut Ftabel  Kesimpulan 

1,132  5%          14         14 2,98  data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa Fhitung = 1,132 dengan α = 5%, dk 

pembilang = 14, dk penyebut = 14 diperoleh Ftabel = 2,98. Hal ini menunjukan 

bahwa Fhitung < Ftabel. Jadi H0 diterima atau berarti data pre-test memiliki varians 

yang sama (homogen). Jadi varians pre-test kelas yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda 

dengan varians kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

(2) Uji homogenitas data post test kemampuan berpikir kritis 

Uji homogenitas data post test digunakan untuk mengetahui apakah 

varians data post-test kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen (s1
2
) dan 

varians post test kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol (s2
2
) mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah. 

H0 : s1
2
 = s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda 
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dengan varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional); 

H1 : s1
2
 ≠ s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games berbeda dengan 

varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional). 

Kriteria pengujian uji homogenitas data post test di atas adalah H0 diterima 

jika Fhitung < Ftabel. Hasil penghitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 

4.6 di bawah. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Data Post test 

 

Fhitung α dk pembilang dk penyebut Ftabel  Kesimpulan 

1,22 5%          14         14 2,98  data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa Fhitung = 1,22 dengan α = 5%, dk 

pembilang = 14, dk penyebut = 14 diperoleh Ftabel = 2,98. Hal ini menunjukan 

bahwa Fhitung < Ftabel. Jadi H0 diterima atau berarti data post test memiliki varians 

yang sama (homogen). Jadi varians post test kelas yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda 

dengan varians kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

(3) Uji homogenitas data peningkatan kemampuan berpikir kritis 

Uji homogenitas data peningkatan kemampuan berpikir kritis digunakan 

untuk mengetahui apakah varians data peningkatan kemampuan berpikir kritis 
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pada kelas eksperimen (s1
2
) dan varians peningkatan kemampuan berpikir kritis 

pada kelas kontrol (s2
2
) mempunyai varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan adalah. 

H0 : s1
2
 = s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda 

dengan varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional); 

H1 : s1
2
 ≠ s2

2
 (varians kelas yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games berbeda dengan 

varians kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional). 

Kriteria pengujian uji homogenitas data peningkatan kemampuan berpikir 

kritis di atas adalah H0 diterima jika Fhitung < Ftabel. Hasil penghitungan uji 

homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Fhitung α dk pembilang dk penyebut Ftabel  Kesimpulan 

1,395 5%          14         14 2,98  data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa Fhitung = 1,395 dengan α = 5%, dk 

pembilang = 14, dk penyebut = 14 diperoleh Ftabel = 2,98. Hal ini menunjukan 

bahwa Fhitung < Ftabel. Jadi H0 diterima atau berarti data peningkatan kemampuan 

berpikir kritis memiliki varians yang sama (homogen). Jadi varians peningkatan 
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kemampuan berpikir kritis pada kelas yang menggunakan model pembelajaran 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games tidak berbeda dengan 

varians kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Penghitungan uji hoomogenitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.  

4.1.4.3 Analisis Hipotesis Pertama 

Analisis hipotesis pertama menggunakan uji proporsi (uji satu pihak, pihak 

kiri). Uji ini dilakukan untuk menguji proporsi (p) kemampuan berpikir kritis 

siswa pada kelas eksperimen dapat mencapai ketuntasan. Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : p ≤ 0,745 artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kritis siswa kurang 

dari 75% 

H1 : p > 0,745 artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 

75% 

Kriteria pengujian untuk uji proporsi adalah H0 ditolak jika thitung ≤ - t(1-α). 

Hasil uji proporsi (satu pihak, pihak kiri) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Proporsi 

thitung  α  t(1-α)   kesimpulan 

-11,32  5%  1,76   thitung ≤ - t(1-α) 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa thitung = -11,32 dengan α = 5% 

diperoleh ttabel = 1,76. Sehingga dari nilai tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa thitung < -ttabel. Jadi H0 ditolak yang artinya proporsi 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran strategi 
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REACT dengan pendekatan Education Games telah mencapai ketuntasan 75%. Ini 

berarti pembelajaran kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan 75%. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.4.4 Analisis Hipotesis Kedua 

Analisis hipotesis kedua adalah uji peningkatan rata-rata kemampuan 

berpikir kritis pada rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran strategi REACT 

dengan pendekatan Education Games dan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

4.1.4.3.1 Uji peningkatan Rata-rata Kemampuan Berpikir Kritis 

Uji peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kritis dilakukan untuk 

menguji apakah rata-rata selisih antara post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games ( 1) dan rata-rata selisih post test dan pre-test 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional ( 2) ada perbedaan atau tidak. Uji yang dilakukan pada sampel 

dapat diberlakukan pada populasi. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 :  1 ≤  2 (rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games kurang dari atau sama dengan rata-

rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional); 
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H1 :  1 >  2 (rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games lebih dari rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional). 

Kriteria pengujian perbedaan dua rata-rata H0 diterima jika t’hitung < t’tabel. 

Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji satu pihak, pihak kanan) dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 di bawah ini. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Peningkatan 

 

thitung  α ttabel   kesimpulan   Artinya 

2,15  5% 1,75   thitung > ttabel         ada perbedaan signifikan 

 

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa thitung = 2,15 dengan α = 5% diperoleh 

ttabel = 1,75. Hal ini menunjukan bahwa thitung > ttabel. Jadi H0 ditolak yang berarti 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games lebih baik 

daripada rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

  

4.1.4.5 Analisis Angket Siswa 

Angket diberikan pada akhir pembelajaran pada kelas eksperimen. Angket 

yang diberikan merupakan respon siswa terhadap proses pembelajaran yang telah 
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dilakukan pada kelas eksperimen yang menerapkan strategi REACT dengan 

pendekatan  Education Games. Dari hasil angket respon siswa tersebut didapatkan 

data bahwa respon siswa terhadap pembelajaran pada kelas eksperimen termasuk 

kategori baik. Prosentasi hasil angket respon siswa untuk masing-masing tahap 

pembelajaran pada kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Kualifikasi Angket Respon Siswa 

Tahap yang diamati Prosentase  a Kualifikasi 

Relating 77,78 % 3,89 Baik 

Experiencing 75,33 % 3,77 Baik 

Applying 77,33 % 3,87 Baik 

Cooperating 75,33 % 3,77 Baik 

Transffering 74,33 % 3,72 Baik 

Education Games 74,00 % 3,70 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa respon siswa terhadap 

pembelajaran pada kelas eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Pada tahap 

Relating respon siswa termasuk dalam kualifikasi Baik, pada tahap Experiencing 

respon siswa termasuk dalam kualifikasi Baik, pada tahap Applying respon siswa 

termasuk kualifikasi Baik ,pada tahap Cooperating respon siswa termasuk 

kualifikasi Baik , pada tahap Transffering respon siswa termasuk kualifikasi Baik, 

dan pada Education Games respon siswa termasuk kualifikasi Baik, sedangkan 

pada keseluruhan proses pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games respon siswa termasuk dalam kategori Baik. Perhitungan lebih 

lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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4.2 Pembahasan 

Pada pembahasan penelitian ini akan dijelaskan hasil dari penelitian. Pada 

penelitian ini dua kelas sampel mendapatkan perlakuan yang berbeda yaitu kelas 

eksperimen mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dan pada kelas kontrol diberikan perlakuan 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Pada kelas eksperimen 

pembelajaran dilakukan oleh peneliti dan pada kelas kontrol pembelajaran 

dilakukan oleh guru matematika SMP IT Bina Amal Semarang, Muzairin, S.Pd 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. 

Pada penelitian ini dilaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol masing-masing dilaksanakan delapan kali pertemuan. Pertemuan pada 

pembelajaran masing-masing dengan rincian satu kali pertemuan pre-test 

kemampuan berpikir kritis, empat kali pertemuan pembelajaran dengan 

menggunakan model, satu kali pertemuan pembelajaran dengan education games, 

satu kali pertemuan post test kemampuan berpikir kritis, dan satu kali untuk 

pendalaman. 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games dengan pendekatan Education Games yang 

mengkaitkan materi yang akan dipelajarai dengan contoh yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan mengkaitkan materi dengan contoh atau masalah 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari maka rasa ingin tahu siswa akan dengan 
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sendirinya hadir untuk mempelajarinya. Sehingga siswa akan terangsang dan lebih 

tertarik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran pada kelas eskperimen yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games dengan 

pendekatan Education Games guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompok sehingga memunculkan ide-ide sehingga siswa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan dapat menemukan sendiri proses 

pembangunan pengetahuannya. Saat diskusi kelompok siswa diarahkan oleh guru 

agar dapat secara aktif mencari informasi untuk mengkonstruk sebuah 

pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Hal 

tersebut sesuai dengan teori Piaget tentang belajar aktif. 

Pada waktu siswa berdiskusi dengan kelompoknya, guru memberi bantuan 

dan arahan baik secara individu ataupun kelompok untuk dapat menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan dengan konsep yang telah siswa pelajari. Guru juga 

membantu agar dalam kelompok siswa dapat saling bertukar pendapat, 

berkomunikasi secara efektif, berbagi informasi dengan bebas, merespon dan 

dapat bekerja sama dengan kelompok. Pada tahap ini sesuai dengan teori 

Vygotsky yang pada tahap scaffolding yaitu pemberian bantuan yang cukup besar 

kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian bantuan akan 

dikurangi seiring dengan siswa yang mengambil alih tanggung jawab yang benar 

dengan tugasnya dan dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Kemudian guru memberi kesempatan kelompok untuk dapat saling 

mempresentasikan hasil karya kelompoknya di depan kelas dan antar kelompok 
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harus menanggapi jawaban atau pendapat tersebut. Dari hasil diskusi antar 

kelompok tersebut guru membantu siswa untuk dapat menarik kesimpulan dari 

materi yang dipelajari dengan sendirinya, jadi pembelajaran bukan hanya 

memfokuskan pada hasil akhir saja, tetapi pada proses pembelajaran eksperimen 

ini lebih dipentingkan adalah proses belajar mengajarnya dalam memperoleh 

pengetahuan dari materi yang dipelajari. 

Pada pertemuan terakhir kelas eksperimen pembelajaran dilakukan dengan 

bantuan alat peraga Education Games. Alat peraga permainan yang digunakan 

peneliti dalam Education Games adalah bentuk permainan ulat tangga yang telah 

peneliti modifikasi untuk membantu proses pembelajaran dalam mendalami 

materi yang sudah diberikan. Dalam tahap ini siswa terlihat antusias dalam proses 

pembelajaran karena dibarengi dengan permainan yang menarik dari guru. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen terlihat siswa begitu antusias, aktif 

dan kritis dalam mendapatkan pengetahuan dan pemahaman materi yang 

dipelajari, peran guru juga tetap penting dalam pembelajaran dan membimbing 

siswa dalam mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini terlihat bahwa siswa yang 

sebagai pusat pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Pada pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education 

Games terlihat menarik bagi siswa karena di dalam proses pembelajarannya siswa 

juga menikmati permainan edukasi yang dirancang oleh guru. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ismail (2006) yaitu bahwa Education Games merupakan suatu 

kegiatan yang menyenangkan bagi siswa dan merupakan salah satu cara atau alat 

pendidikan yang bersifat mendidik. 
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Pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran seperti biasa yang diajarkan 

oleh guru mereka sendiri. Pada kelas kontrol ini menggunakan pembelajaran 

konvensional seperti yang biasa guru mereka ajarkan. Pembelajaran konvensional 

lebih menekankan pusat pembelajaran ada pada guru dengan guru sebagai pusat 

informasi dalam pembelajaran. Pada pembelajaran konvensional ini materi yang 

didapatkan siswa berasal dari guru bukan atas penemuan siswa sendiri. Setelah 

guru memberikan informasi dan menjelaskan materi pelajaran, siswa kemudian 

diberi latihan-latihan yang berkaitan dengan materi. Kemudian latihan soal akan 

dibahas bersama-sama di dalam kelas. Pelaksanann pembelajaran kelas kontrol ini 

tidak ada perbedaan yang berarti seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya 

karena yang mengajar adalah guru yang biasa mengajar siswanya. Kelas kontrol 

digunakan sebagai pembanding dengan kelas eksperimen, sehingga akan 

diperoleh model pembelajaran mana yang lebih baik nantinya. 

Berikut terdapat beberapa temuan-temuan peneliti terhadap produk-produk 

kemampuan berpikir kritis siswa. Produk-produk kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 4.1 Produk Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat jawaban siswa yang dikerjakan tepat dan 

benar sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan. Dalam soal itu terlihat bahwa 

siswa dapat menentukan solusi dari pemasalahan dan menuliskan jawaban dengan 

benar. Ini salah satu bentuk produk kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Gambar 4.2 Produk Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat siswa mengerjakan soal dengan mengerti 

apa yang ditanyakan dan bagaimana mengerjakan dengan caranya sendiri dengan 

cara yang dianggap tidak biasa. Ini juga menunjukan bahwa siswa menghasilkan 

produk kemampuan berpikir siswa. 

 

Gambar 4.3 Produk Kemampuan Berpikir Kritis 
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Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat siswa mengerjakan dengan rumus yang 

sederhana dan dapat menyimpulkan dari apa yang dikerjakan untuk menjawab 

pertanyaan dalam soal. Ini menunjukan bahwa siswa menghasilkan produk 

kemampuan berpikir kritis. 

 

Gambar 4.4 Produk Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa siswa yang mengerjakan 

menggunakan cara yang berbeda dengan siswa yang mengerjakan pada Gambar 

4.3. pada Gambar 4.4 ini siswa terlihat mengerjakan dengan menerapkan rumus 

yang telah didapat. Ini menunjukan bahwa ada perbedaan cara menjawab atau 

mengerjakan antara siswa. Ini juga merupakan produk kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan hasil analisis nilai kemampuan berpikir kritis yang telah 

peneliti hitung diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education 

Games telah memenuhi ketuntasan klasikal. KKM yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh SMP IT 

Bina Amal Semarang untuk mata pelajaran matematika kelas VIII dan proporsi 

ketuntasan sebesar 75%.  
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Kemudian berdasarkan analisis selanjutnya berkaitan dengan nilai 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games didapatkan bahwa hasilnya 

meningkat. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

didukung dengan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education 

Games lebih baik dari rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Analisis ini ditunjukan dengan 

rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis yang menggunakan model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games sebesar 

29,27, sedangkan rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan model 

pembelajaran konvensional sebesar 21,00. 

Sedangkan respon siswa dengan proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games termasuk dalam kategori Baik. Sehingga 

pembelajaran pada kelas eksperimen ini dapat disimpulkan mendapat respon yang 

baik atau positif dari siswa. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian sebelumnya diantaranya 

hasil penelitian dari Tapilow dan Yuniawati. Hasil penelitian Tapilow (2010) 

mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan matematis siswa yang 

menggunakan strategi REACT  lebih baik dari siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Perbedaan penelitian Tapilow dengan penelitian ini 
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terletak pada pendekatan yang menggunakan Education Games dan kemampuan 

yang diamati adalah kemampuan berpikir kritis siswa. 

Sedangkan hasil penelitian Yuniawati (2011) yang mengungkapkan bahwa 

pembelajaran dengan strategi REACT  berhasil meningkatkan kemampuan 

koneksi dan representasi matematik siswa sekolah dasar. Dalam penelitian 

Yuniawita juga mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan respon siswa 

terhadap pembelajaran strategi REACT sangat positif atau respon siswa baik. Hal 

ini yang menurut peneliti analisis bahwa strategi REACT  juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Perbedaan pada penelitian ini 

juga terletak pada pendekatan Education Games yang digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran strategi REACT dapat 

dilakukan dengan pendekatan Education Games. Dengan pendekatan Education 

Games ini membuat pembelajaran strategi REACT  lebih menarik respon siswa 

dalam pembelajaran sehingga sangat baik untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

dalam penelitian terkait implementasi model pembelajaran Strategi REACT  

dengan pendekatan Education Games untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang pada materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 

(1) Kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung Kelas VIII SMP IT Bina Amal Semarang yang mendapat model 

pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games telah 

mencapai nilai rata-rata 75. 

(2) Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung Kelas VIII SMP Bina Amal Semarang yang menggunakan 

model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

lebih baik dari yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

(3) Respon siswa positif terhadap model pembelajaran strategi REACT dengan 

pendekatan Education Games. 
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5.2 Saran. 

Berdasarkan kesimpulan di atas yang didapatkan oleh peneliti diberikan 

saran-saran sebagai berikut. 

(1) Guru mengembangkan variasi model pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa salah satunya menggunakan model pembelajaran 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

(2) Guru dapat merangsang siswa untuk lebih berani mengungkapkan 

pendapatnya di depan kelas dengan memberi nilai tambahan pada siswa. 

(3) Guru memberikan keluasan kepada siswa dengan pengawasan dan 

pembimbingan  untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang 

diberikan. 

(4) Pada penerapan model pembelajaran strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games guru perlu memperhatikan keaktifan siswa dalam 

menyelidiki masalah dengan kelompoknya, berdiskusi antar kelompok dan 

memperhatikan waktu agar pembelajaran lebih efektif dan memperoleh 

hasil yang baik. 
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NO KODE NAMA 

1. D-1 Achika Niar Nabila 

2. D-2 Afifa Thohiro Fikri 

3. D-3 Afifah Nur Fadhilah 

4. D-4 Ainun Syamsilahul Fajriyah 

5. D-5 Aisyah Ajmala Rizqi 

6. D-6 Ana Kurniasari 

7. D-7 Annisa Ayu Pradhani 

8. D-8 Bilqis Sholihah 

9. D-9 Fattaliyati Dzikro 

10. D-10 Fida' Hanifah Hanan 

11. D-11 Jessica Ikhsan Titania 

12. D-12 Mar'atul Jannah 

13. D-13 Naurah Nazhifah Boru Harahap 

14. D-14 Shahnaz Setia Anita 

15. D-15 Shalsabiela Destika 
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NILAI UTS SEMESTER 2 KELAS VIII SMP IT BINA AMAL 

SEMARANG TAHUN 2013/2014 

NO KODE NILAI  NO KODE NILAI 

1. A-1 25  1. B-1 30 

2. A-2 92  2. B-2 94 

3. A-3 94  3. B-3 90 

4. A-4 75  4. B-4 80 

5. A-5 78  5. B-5 84 

6. A-6 44  6. B-6 44 

7. A-7 43  7. B-7 38 

8. A-8 40  8. B-8 54 

9. A-9 54  9. B-9 48 

10. A-10 54  10. B-10 60 

11. A-11 54  11. B-11 61 

12. A-12 50  12. B-12 64 

13. A-13 50  13. B-13 74 

14. A-14 60  14. B-14 73 

15. A-15 61  15. B-15 65 

16. A-16 63  

17. A-17 64  

18. A-18 74  
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NILAI UTS SEMESTER 2 KELAS VIII SMP IT BINA AMAL 

SEMARANG TAHUN 2013/2014 

NO KODE NILAI  NO KODE NILAI 

1. C-1 30  1. D-1 34 

2. C-2 34  2. D-2 34 

3. C-3 90  3. D-3 93 

4. C-4 92  4. D-4 92 

5. C-5 84  5. D-5 80 

6. C-6 40  6. D-6 42 

7. C-7 40  7. D-7 50 

8. C-8 53  8. D-8 50 

9. C-9 50  9. D-9 60 

10. C-10 64  10. D-10 64 

11. C-11 62  11. D-11 64 

12. C-12 63  12. D-12 73 

13. C-13 70  13. D-13 72 

14. C-14 70  14. D-14 71 

15. C-15 72  15. D-15 70 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL 

Hipotesis 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data awal adalah 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 94   Panjang Kelas  = 10 

Nilai Minimal  = 25   Rata-rata   = 61,82 

Rentang  = 69   s   = 17,64 

Banyak Kelas  =   n   = 63 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

25,0 - 34,0 24,5 -2,12 0,4828 0,0435 2,7426 6 3,8689 

35,0 - 44,0 34,5 -1,55 0,4393 0,1024 6,4489 8 0,3731 

45,0  54,0 44,5 -0,98 0,3369 0,1760 11,0879 11 0,0007 

55,0 - 64,0 54,5 -0,41 0,1609 0,2213 13,9416 13 0,0636 

65,0 - 74,0 64,5 0,15 0,0604 0,2035 12,8203 11 0,2585 

75,0 - 84,0 74,5 0,72 0,2639 0,1266 7,9754 6 0,4893 

85,0 - 94,0 83,5 1,23 0,3905 0,0776 4,8864 8 1,9840 

          94,5 1,85 0,4680                   

                              ²  = 7,04 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 7-3 = 4, diperoleh  2
tabel = 9,5. Karena  2

hitung <  2
tabel  

maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. 

 

 






k

1i i

2

ii2χ
E

EO
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis 

H0 :   
  =   

  = ... =   
 , artinya data homogen 

H1 : paling sedikit ada tanda tidak sama dengan artinya data tidak homogen 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji homogenitas adalah 

    
  (     )   

 

  (     )
  

   (     )   (     )  

    (    ) {     (     )      
 }  

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Kelas Dk 1/dk si
2 

log si
2
 (dk) log si

2
 

VIII A 17 0,06 319,27 2,504158 42,57069 

VIII B 14 0,07 359,07 2,555179 35,77251 

VIII C 14 0,07 384,64 2,585054 36,19076 

VIII D 14 0,07 342,50 2,534661 35,48525 

 59    150,0192 

 

    
  (     )   

 

  (     )
  = 349,7378 

log s
2
 = 2,5437 

   (     )   (     ) = (2,5437)(59) = 150,0808 

    (    ) {     (     )      
 } = (2,3026)(150,0808 – 150,0192) = 0,142 

Untuk α = 5% dengan dk = 7-1 = 6, diperoleh  2
tabel = 12,6. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  maka H0 diterima, sehingga data homogen. 

 

UJI KESAMAAN RATA-RATA (ANAVA) DATA AWAL 

Lampiran 4 

Lampiran 5 
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Hipotesis 

H0 : µ1 = µ2 = .... = µ4 artinya rata-rata tidak ada perbedaan. 

H1 : paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan artinya rata-rata ada yang 

berbeda. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah: 

Ry = 
  

∑  
 dengan J = J1 + J2 +... + Jk. 

Ay = ∑(    ) - Ry 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 

Dy = ∑Y
2
 – Ry - Ay 

   

  

(   )
  

∑(    )

 

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak, jika harga F < Ftabel dengan taraf signifikan 5% 

Perhitungan Pengujian Hipotesis 

No VIII A VIII B VIII C VIII D 

1 25 30 30 34 

2 92 94 34 34 

3 94 90 90 93 

4 75 80 92 92 

5 78 84 84 80 

6 44 44 40 42 

7 43 38 40 50 

8 40 54 53 50 

9 54 48 50 60 

10 54 60 64 64 

11 54 61 62 64 

12 50 64 63 73 

13 50 74 70 72 
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14 60 73 70 71 

15 61 65 72 70 

16 63    

17 64    

18 74    

Jumlah 1075 959 914 949 

Rata-rata 59,72 63,93 60,93 63,27 

 

J  = J1 + J2 + J3 + J4 

 = 1075 + 959 + 914 + 949 

 = 3897 

Ry = 
  

∑  
 = (3897)

2
 / 63 = 241057,286 

Ay = ∑(    ) - Ry 

 = -179377,286 

∑Y
2
 = 261881 

Dy = ∑Y
2
 – Ry - Ay  = 261881 – 241057,286 – (-179377,286) = 200201 

Sumber varian Dk JK KT F 

rata-rata 1 241057,2857 241057,286 
 

antar kelompok 3 189,3031746 63,1010582 0,018596 

dalam kelompok 59 20823,71429 352,94431 
 

     
Total 63 261881 - - 

  

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = 3, dk penyebut = 59, diperoleh Ftabel = 2,76. 

Karena diperoleh Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima, sehingga data memiliki rata-

rata yang tidak berbeda signifikan. 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Sekolah    : SMP IT Bina Amal Semarang  

Kelas/ Semester   : VIII/ 2  

Materi     : Bangun Ruang Sisi Lengkung  

Alokasi waktu   : 80 menit  

Standart Kompetensi  : Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, 

serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar Indikator 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Sor 

Maks 

1 2 3 4 5 6 7 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

tabung, kerucut dan 

bola. 

Menyebutkan 

unsur-unsur: jari-

jari/diameter, tinggi, 

sisi, alas dari 

tabung, kerucut dan 

bola 

√ √      Uraian 1 8 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

tabung, kerucut dan 

bola. 

Menyebutkan 

unsur-unsur: jari-

jari/diameter, tinggi, 

sisi, alas dari 

tabung, kerucut dan 

bola 

√    √   Uraian 2 8 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

Menentukan luas 

selimut dan volume 

   √ √   Uraian 3 8 

Lampiran 6 
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tabung, kerucut dan 

bola 

tabung, kerucut dan 

bola 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

  √    √ Uraian 4 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

√  √     Uraian 5 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

√     √  Uraian 6 8 
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Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

 √    √  Uraian 7 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

     √ √ Uraian 8 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

 √    √  Uraian 9 8 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

Menentukan luas 

selimut dan volume 

  √    √ Uraian 10 8 
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tabung, kerucut dan 

bola 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menentukan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

   √ √   Uraian 11 8 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

    √   √ Uraian 12 8 

*Indikator yang dimasukan adalah indikator kemampuan berpikir kritis yang dominan. 

Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis. 

(1) mampu menganalisis pertanyaan. 

(2) memfokuskan pertanyaan. 

(3) mampu mengidentifikasi asumsi. 

(4) mampu menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal dan. 

(5) menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

(6) mampu menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh. 

(7) menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Sekolah  : SMP IT Bina Amal Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : BRSL 

Waktu  : 80 menit 

Petunjuk. 

1. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar dan jawablah di lembar jawab 

yang telah disediakan. 

2. Tuliskan nama, no absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawaban. 

3. Gunakan berbagai strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Gambarlah jaring-jaring masing-masing bangun tabung dan kerucut, 

kemudian beri keterangan! 

2. Sebutkan unsur-unsur pada bangun ruang dibawah ini dengan menunjukan 

unsur-unsurnya! 

a.     b.    c. 

 

 

3. Perhatikan gambar berikut, tentukan luas permukaan gambar dibawah ! 

 

 

 

4. Suatu hari si Bola, si Tabung dan si Kerucut bermain bersama dilapangan, 

untuk mengurutkan yang pertama bermain ketiganya sepakat untuk yang 

memiliki volume lebih besar bisa bermain terlebih dahulu. Ternyata ketiganya 

10 cm 

12 cm 

5 cm 

Lampiran 7 



113 
 

 
 

memiliki diameter dan tinggi yang sama. Bisakah kamu membantu mereka 

siapakah urutan yang bermain pertama sampai terakhir? 

5. Sebuah tabung memiliki volume dua kali volume kerucut dan satu setengah 

kali volume bola, jika volume kerucut adalah 21π cm
3
 , berapakah volume 

bola? 

6. Sebuah tangki minyak besar berbentuk bangun ruang tabung yang tingginya 

32 m dan diameter sisi alasnya 84 m akan dicat bagian luarnya. Berapakah 

luas tangki minyak yang akan dicat? Jika satu galon cat dapat digunakan untuk 

mengecat seluas 325 m
2
, berapa galon cat yang dibutuhkan? 

7. Adi memiliki 20 buah kelereng dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm, 

kemudian adi memasukan semua kelereng kedalam gelas kecil berbentuk 

tabung dengan diameter 4 cm dan tinggi 5 cm. Adi kemudian menuangkan air 

kedalam gelas sampai penuh, berapakah volume air yang bisa tertampung? 

8. Seorang pedagang beras menyimpan beras dalam wadah yang berbentuk 

kerucut sebanyak 3 buah. Kemudian pedagang itu memindahkan beras 

tersebut kedalam wadah yang berbentuk tabung. Wadah yang berbentuk 

kerucut itu memiliki diameter dan tinggi yang sama dengan yang berbentuk 

tabung yaitu diameter 30 cm dan tingginya 40 cm. Apakah beras yang 

dipindahkan itu akan muat dalam wadah baru yang berbentuk tabung? 

9. Rani mendapat tugas untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut dari 

karton. Jika diameter topi yang dibuat adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, 

berapakah luas karton yang diperlukan rani? 
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10. Sebuah tabung memiliki tinggi 7 cm dan volume 27π cm
3
, jika jari-jari (r) 

dikali dua, maka berapa volume tabung sekarang? 

11. Sebuah balon yang bentuknya mendekati bentuk bola dengan jari-jari 3 cm. 

Kemudian balon tersebut ditiup hingga jari-jarinya 7 cm. Tentukan perubahan 

volume balon sebelum dan setelah ditiup! 

12. Diketahui tabung dan kerucut memiliki luas alas yang sama yaitu a cm
2
, jika 

luas permukaan tabung dan kerucut sama, tentukan luas selimut tabung jika 

luas selimut kerucut b cm
2
! 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

No 

Soal 
Jawaban 

1. a. jaring-jaring tabung 

 

 

 

 

 

Keterangan: r : jari-jari tabung 

                   t : tinggi tabung 

b. Jaring-jaring kerucut 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: r : jari-jari kerucut 

                   t : tinggi kerucut 

                   s : garis pelukis kerucut 

2. a. unsur-unsur bola 

(i). Jari-jari bola (r) 

 

 

 

 

 

(i) 

t 

r 

t 

r 

r 

T 

r 

s 

A 

t 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 
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b. unsur-unsur tabung 

(i). Jari-jari tabung 

(ii). Sisi alas tabung 

(iii). Sisi atas tabung 

(iv). Tinggi 

c. unsur-unsur kerucut 

(i). Jari-jari kerucut 

(ii). Garis pelukis 

(iii). Tinggi kerucut 

3.  

 

 

 

Untuk menentukan luas permukaan bangun di atas maka harus menghitung 

luas permukaan setengah bola, luas selimut tabung dan luas selimut 

kerucut. 

(i). Luas Permukaan Setengah Bola (L1/2 bola) 

  
      

  
 

 
(    ) 

               
 

 
( )(    )( )  

                   

Didapat L1/2 bola adalah 157 cm
2 

(ii). Luas Selimut Tabung (Lselimut tabung) 

                     

                             ( )(    )( )(  ) 

                                 

Didapat Lselimut tabung adalah 314 cm
2 

(iii). Luas Selimut Kerucut (Lselimut kerucut) 

                      

Untuk menentukan luas selimut kerucut maka harus diketahui terlebih 

(iv) 

(i) 
(iii) (ii) 

(ii) 
(iii) 

(i) 

10 cm 

12 cm 

5 cm 
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dahulu panjang garis pelukis (s). 

          

      ( )   (  )  

              

          

    √    

         

Didapat panjang garis pelukis adalah 13 cm
2
. 

                      

                              ( )(    )( )(  ) 

                                    

Didapat Lselimut kerucut adalah 408,2 cm
2
. 

Luas permukaan bangun di atas dapat diperoleh dari penjumlahan luas 

permukaan setengah bola, luas selimut tabung dan luas selimut kerucut. 

Luas Permukaan Bangun (L) = L1/2 bola + Lselimut tabung + Lselimut kerucut. 

Sehingga Luas Permukaan Bangun di atas adalah 

    
 
    

                                    

                  

          

Jadi Luas Permukaan Bangun di atas adalah 879,2 cm
2
. 

 

4. Untuk mengetahui giliran dalam permainan maka terlebih dahulu untuk 

mencari volume masing masing. 

 

 

 

 

Diketahui bahwa tinggi ketiganya sama maka: 

tk = tt = tb 

sedangkan tb = db, maka t = d = 2r 

t 
t t = d 

r 

r 
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maka apabila volume semua bangun dengan t = 2r adalah 

volume kerucut = 
 

 
      = 

 

 
    (  ) = 

 

 
     

volume tabung =       =    (  ) =      

volume bola = 
 

 
      

Untuk mempermudah dalam menghitung perbandingan semua volume 

maka dimisalkan     =  , maka: Vk = 
 

 
  , Vt = 2  , dan Vb = 

 

 
  . 

Sehingga diperoleh bangun yang mempunyai volume terbesar adalah 

tabung, bola, kemudian kerucut. 

Jadi urutan yang dapat bermain adalah si Tabung, si Bola, si Kerucut. 

5. Diketahui volume tabung adalah dua kali volume kerucut. 

Vt = 2Vk 

     = 2 (21π) 

     = 42π 

Karena volume tabung adalah satu setengah kali volume bola, maka 

Vt   = (3/2)Vb 

42π = (3/2)Vb 

Vb   = 42π (2/3) 

       = 28π 

Jadi volume bola adalah 28π cm
3
. 

6. Untuk menghitung luas tangki yang akan dicat berarti sama dengan 

menghitung luas permukaan tangki yang berbentuk tabung tanpa tutup. 

Luas permukaan tabung tanpa tutup = luas selimut + luas alas tabung. 

                     

                             ( )(    )(  )(  ) 

                                     

                 

                         (    )(  )  

                                 

Luas selimut + luas alas tabung =  8440,32 + 5538,96 = 13979,28 
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Maka Luas Permukaan Tabung Tanpa Tutup = 13979,28 m
2
. 

Jadi luas tangki yang akan dicat adalah 13979,28 m
2
. 

Kemudian untuk menghitung banyak galon cat yang diperlukan maka luas 

tangki yang akan dicat dibagi dengan luas yang dapat dicat dari satu galon 

cat. 

                 
       

        
 

                                      
        

   
 

                                            

Jadi dengan pembulatan maka banyak galon cat yang diperlukan adalah 43 

galon cat. 

7. Untuk menghitung volume air yang dapat tertampung adalah dengan 

menghitung volume gelas yang berbentuk tabung dikurangi dengan volume 

kelereng yang ada dalam gelas. 

Maka sebelum menghitung volume air yang dapat tertampung terlebih 

dahulu dihitung volume gelas yanng berbentuk tabung dan volume 

kelereng. 

Volume gelas yang berbentuk tabung (Vt) 

          

        (    )( ) ( ) 

             

Volume gelas adalah 62,8 cm
3
 

Volume kelereng (Vb) 

     
 

 
    

        
 

 
(    )(   )  

              

Volume kelereng adalah 0,523 cm
3
. Ada 20 kelereng yang dimasukan 

dalam gelas maka volume kelereng total adalah 10,46 cm
3
. 

Maka volume air yang dapat tertampung (Va) 
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          (  ) 

                   

              

Jadi volume air yang dapat tertampung dalam gelas adalah 52,34 cm
3
. 

8. Untuk bangun tabung dan kerucut yang memiliki tinggi dan diameter yang 

sama maka volumenya memiliki perbandingan Vt : Vk = 3 : 1. Jadi beras 

yang berada pada wadah kerucut jika dipindahkan dalam wadah tabung 

akan muat. 

Untuk membuktikan apakah beras yang dipindahkan cukup atau tidak 

dalam wadah yang baru, perlu diketahui terlebih dahulu volume wadah 

masing-masing. 

Volume wadah yang berbentuk kerucut (Vk) 

     
 

 
     

         
 

 
(    )(  ) (  ) 

              

      ( )(    )        

Maka volume beras dalam tiga buah wadah kerucut adalah 28260 cm
3
 

Volume wadah yang berbentuk tabung (Vt) 

          

        (    )(  ) (  ) 

              

Maka volume dalam wadah tabung adalah 28260 cm
3
. 

Karena volume beras dalam wadah kerucut sama dengan volume wadah 

tabung, maka jika semua beras dalam wadah kerucut dipindahkan dalam 

wadah tabung akan cukup atau muat. 

9. Untuk mengetahui luas karton yang diperlukan perlu diketahui luas 

permukaan topi yang berbentuk kerucut tanpa tutup alas. Sehingga harus 

terlebih dahulu dicari luas permukaan kerucut tanpa alas atau luas selimut 

kerucut dengan panjang diameter dan tinggi yang sama dengan topi yang 

akan dibuat. 
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Untuk menentukan luas selimut kerucut maka harus diketahui terlebih 

dahulu panjang garis pelukis (s). 

          

      ( )   (  )  

              

          

    √    

         

Didapat panjang garis pelukis adalah 13 cm
2
. 

                      

                              ( )(    )( )(  ) 

                                    

Didapat Lselimut kerucut adalah 408,2 cm
2
. Maka untuk membuat satu buah 

topi berbentuk kerucut Rani memerlukan karton dengan luas 408,2 cm
2
. 

Jadi untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut tersebut Rani 

memerlukan karton sebanyak tiga kali luas karton untuk satu topi yaitu 

1224,6 cm
2
. 

10. Volume tabung (Vt) 

            

         

          

          

Jika jari-jari (r) dikali dua maka menjadi r = 4 

sehingga volume tabung menjadi 

            

                

                

Jadi volume menjadi      cm
3
. 

11. Perubahan volume balon sebelum dan sesudah berarti adalah selisih antara 
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volume sesudah ditiup dan volume balon sebelum ditiup. 

Volume balon awal (Vb) 

       
 

 
    

         
 

 
(    )( ) 

 

                

Maka volume awal balon adalah 113,04 cm
3
. 

Volume balon setelah ditiup (VB) 

     
 

 
    

         
 

 
(    )( ) 

 

                   

Maka volume setelah ditiup adalah 1436,0267 cm
3
. 

Selisih antara volume setelah ditiup dan volume awal adalah 

VB – Vb = 1436,0267 – 113,04 = 1322,9867 

Jadi perubahan volume sebelum dan sesudah ditiup adalah sebesar 

1322,9867 cm
3
. 

12. Luas permukaan tabung dan kerucut sama, maka jumlah luas selimut 

tabung, luas alas dan tutup tabung sama dengan jumlah selimut kerucut dan 

luas alas kerucut. 

Lt = Lalas + Ltutup + Lselimut 

     = a + a + Lselimut 

Lk = Lalas + Lselimut 

     = a + b 

Karena Lt = Lk , maka 

a + b = 2a + Lselimut 

Lselimut = b – a 

Jadi luas selimut tabung adalah (b – a) cm
2
. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No 

Soal 

Indikator yang 

Diukur 
Skor 

Respon Siswa Terhadap 

Soal 

Alasan Soal Mengukur 

Indikator 

Respon yang Diharapkan dari 

Jawaban Siswa 

1. Gambarlah jaring-jaring masing-masing bangun tabung dan kerucut, kemudian beri keterangan! 

Menganalisis 

pertanyaan. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal untuk memancing siswa 

untuk memahami yang 

ditanyakan dalam soal. 

Siswa mampu menganalisis 

pertanyaan yang dimaksud 

sehingga siswa mampu 

menjawab dengan benar. 

1 Menggambar satu jari-jari 

2 
Mengambar dua jari-jari 

tanpa keterangan 

3 

Menggambar jari-jari dengan 

keterangan yang kurang 

lengkap 

4 
Menggambar jari-jari dengan 

keterangan yang lengkap 

Memfokuskan 

pertanyaan. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat fokus pada permasalahan 

dan mampu memformulasikan 

Siswa dapat memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

yang benar dan fokus pada 1 
Tidak dapat 

memformulasikan pertanyaan 
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dalam jawaban. pertanyaan dalam jawaban. permasalahan dalam soal. 

  

2 

Memfokuskan permasalahan 

tetapi tidak dapat 

memformulasikan pertanyaan 

dalam jawaban 

3 

Mampu memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

tetapi tidak fokus pada 

permasalahan 

4 

Mampu memfokuskan 

permasalahan dan 

memformulasikan pertanyaan 

dengan jawaban yang benar 

2. Sebutkan unsur-unsur pada bangun ruang dibawah ini dengan menunjukan unsur-unsurnya! 

a.                                    b.                                            c.   
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Menganalisis 

pertanyaan. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal untuk memancing siswa 

untuk memahami yang 

ditanyakan dalam soal. 

Siswa mampu menganalisis 

pertanyaan yang dimaksud 

sehingga siswa mampu 

menjawab dengan benar. 

1 
Menyebutkan unsur dalam satu 

bangun 

2 
Menyebutkan unsur dalam dua 

bangun 

3 
Menyebutkan beberapa unsur 

dalam tiap bangun 

4 
Menyebutkan semua unsur 

dalam tiap bangun 

 Menuliskan 

jawaban soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menuliskan jawaban 

yang benar dalam soal dengan 

menunjukannya dalam gambar 

yang ada. 

Siswa mampu menuliskan 

jawaban soal dengan benar dan 

mampu menunjukan unsur-unsur 

bangun dalam gambar. 

1 

Menuliskan unsur dalam satu 

bangun dengan menunjukan 

dalam gambar 

2 

Menuliskan unsur dalam dua 

bangun dengan menunjukan 

dalam gambar 

3 
Menuliskan beberapa unsur 

dalam tiap bangun dengan 
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menunjukan dalam gambar 

4 

Menuliskan semua unsur 

dalam tiap bangun dengan 

menunjukan dalam gambar 

3. Perhatikan gambar berikut, tentukan luas permukaan gambar dibawah ! 

 

 

 

 

 Menentukan solusi 

permasalahan 

dalam soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

dalam menentukan solusi yang 

tepat dalam permasalahan yang 

ada pada soal yang diberikan. 

Siswa mampu menentukan 

solusi yang tepat untuk 

permasalahan dalam soal. 

1 Menentukan solusi tidak tepat 

2 
Menentukan solusi tetapi 

penggunaan rumus salah. 

3 

Menentukan solusi tepat, tetapi 

penggunaan rumus yang 

kurang. 

10 cm 

12 cm 

5 cm 
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4 

Menentukan solusi yang tepat 

dengan rumus-rumus yang 

diperlukan. 

Menuliskan 

jawaban atau 

solusi 

permasalahan 

dalam soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal dirancang untuk siswa 

dapat menuliskan jawaban 

dalam soal setelah siswa 

mampu menentukan solusi 

yang tepat pada permasalahan 

dalam soal. 

Siswa mampu menuangkan 

solusi permasalahan dengan 

menuliskan jawaban soal. 
1 

Menuliskan jawaban tidak 

lengkap 

2 
Menuliskan jawaban kurang 

tepat. 

3 

Menuliskan jawaban dengan 

benar tetapi dengan pengerjaan 

yang kurang runut 

 

4 

Menuliskan semua jawaban 

secara urut dengan rumus yang 

sudah didapatkan. 

4. Suatu hari si Bola, si Tabung dan si Kerucut bermain bersama dilapangan, untuk mengurutkan yang pertama bermain ketiganya 

sepakat untuk yang memiliki volume lebih besar bisa bermain terlebih dahulu. Ternyata ketiganya memiliki diameter dan tinggi 

yang sama. Bisakah kamu membantu mereka siapakah urutan yang bermain pertama sampai terakhir? 

Mengidentifikasi 0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk Siswa mampu mengidentifikasi 
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asumsi. 
1 

Tidak dapat mengidentifikasi 

asumsi dalam soal. 

dapat mengidentifikasi asumsi 

dalam pertanyaan cerita di atas. 

asumsi soal cerita yang 

diberikan dengan benar. 

2 
Mengidentifikasi asumsi tanpa 

penjelasan 

3 
Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang kurang 

4 
Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang tepat. 

Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

menyelesaikan 

masalah 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

benar.  

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 

dengan benar.  

1 
Menggunakan rumus volume 

tapi kurang tepat 

 
2 

Menggunakan rumus volume 

dengan benar 

3 
Menggunakan perbandingan 

dan permisalan 

4 
Menggunakan alternatif cara 

yang tidak biasa. 

5. Sebuah tabung memiliki volume dua kali volume kerucut dan satu setengah kali volume bola, jika volume kerucut adalah 21π 
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cm
3
 , berapakah volume bola? 

 Menganalisis 

pertanyaan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal untuk memancing siswa 

untuk memahami yang 

ditanyakan dalam soal. 

Siswa mampu menganalisis 

pertanyaan yang dimaksud 

sehingga siswa mampu 

menjawab dengan benar. 

 
1 

Menyebutkan unsur dalam satu 

bangun 

 
2 

Menyebutkan unsur dalam dua 

bangun 

 
3 

Menyebutkan beberapa unsur 

dalam tiap bangun 

 
4 

Menyebutkan semua unsur 

dalam tiap bangun 

 Mengidentifikasi 

asumsi 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat mengidentifikasi asumsi 

dalam pertanyaan cerita di atas. 

Siswa mampu mengidentifikasi 

asumsi soal cerita yang 

diberikan dengan benar. 

 
1 

Tidak dapat mengidentifikasi 

asumsi dalam soal. 

 
2 

Mengidentifikasi asumsi tanpa 

penjelasan 

 
3 

Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang kurang 

 4 Mengidentifikasi asumsi 
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dengan penjelasan yang tepat. 

6. Sebuah tangki minyak besar berbentuk bangun ruang tabung yang tingginya 32 m dan diameter sisi alasnya 84 m akan dicat 

bagian luarnya. Berapakah luas tangki minyak yang akan dicat? Jika satu galon cat dapat digunakan untuk mengecat seluas 325 

m
2
, berapa galon cat yang dibutuhkan? 

Menganalisis 

pertanyaan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

memahami permasalahan yang 

ditanyakan sehingga mampu 

menentukan rumus yang tepat. 

Siswa mampu menganalisis 

permasalahan yang ditanyakan 

untuk menentukan rumus yang 

tepat. 

1 
Menuliskan jawaban yang 

tidak jelas 

2 
Menggunakan rumus yang 

salah. 

3 
Menggunakan rumus yang 

kurang tepat 

4 
Menggunakan rumus-rumus 

dengan tepat. 

 Menentukan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

1 
Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 
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3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 

4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

7. Adi memiliki 20 buah kelereng dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm, kemudian adi memasukan semua kelereng 

kedalam gelas kecil berbentuk tabung dengan diameter 4 cm dan tinggi 5 cm. Adi kemudian menuangkan air kedalam gelas 

sampai penuh, berapakah volume air yang bisa tertampung? 

 

Memfokuskan 

pertanyaan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat fokus pada permasalahan 

dan mampu memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

Siswa dapat memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

yang benar dan fokus pada 

permasalahan dalam soal. 

1 
Tidak dapat memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

  

2 

Memfokuskan permasalahan 

tetapi tidak dapat 

memformulasikan pertanyaan 

dalam jawaban 

 3 Mampu memformulasikan 



132 

 

 
 

pertanyaan dengan jawaban 

tetapi tidak fokus pada 

permasalahan 

 

4 

Mampu memfokuskan 

permasalahan dan 

memformulasikan pertanyaan 

dengan jawaban yang benar 

 

Menentukan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 
Tidak memberikan jawaban 

sama sekali 

Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 
1 

Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 

  

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 
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4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

8. Seorang pedagang beras menyimpan beras dalam wadah yang berbentuk kerucut sebanyak 3 buah. Kemudian pedagang itu 

memindahkan beras tersebut kedalam wadah yang berbentuk tabung. Wadah yang berbentuk kerucut itu memiliki diameter dan 

tinggi yang sama dengan yang berbentuk tabung yaitu diameter 30 cm dan tingginya 40 cm. Apakah beras yang dipindahkan itu 

akan muat dalam wadah baru yang berbentuk tabung? 

Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

menyelesaikan 

masalah 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

benar.  

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 

dengan benar.  

1 
Menggunakan rumus volume 

tapi kurang tepat 

2 
Menggunakan rumus volume 

dengan benar 

3 
Menggunakan perbandingan 

dan permisalan 

4 
Menggunakan alternatif cara 

yang tidak biasa.  

Menentukan 

kesimpulan dari 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 1 Tidak memberikan kesimpulan 
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solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

sama sekali solusi permasalahan yang 

diperoleh 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 
2 

Memberikan kesimpulan yang 

salah 

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 

4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

9. Rani mendapat tugas untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut dari karton. Jika diameter topi yang dibuat adalah 10 cm 

dan tingginya 12 cm, berapakah luas karton yang diperlukan rani? 

Memfokuskan 

pertanyakan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat fokus pada permasalahan 

dan mampu memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

Siswa dapat memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

yang benar dan fokus pada 

permasalahan dalam soal. 

1 
Tidak dapat memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

2 

Memfokuskan permasalahan 

tetapi tidak dapat 

memformulasikan pertanyaan 

dalam jawaban 
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3 

Mampu memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

tetapi tidak fokus pada 

permasalahan 

4 

Mampu memfokuskan 

permasalahan dan 

memformulasikan pertanyaan 

dengan jawaban yang benar 

Memberikan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

1 
Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 
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4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

10. Sebuah tabung memiliki tinggi 7 cm dan volume 27π cm
3
, jika jari-jari (r) dikali dua, maka berapa volume tabung sekarang? 

 Mengidentifikasi 

asumsi 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat mengidentifikasi asumsi 

dalam pertanyaan cerita di atas. 

Siswa mampu mengidentifikasi 

asumsi soal cerita yang 

diberikan dengan benar. 

 
1 

Tidak dapat mengidentifikasi 

asumsi dalam soal. 

 
2 

Mengidentifikasi asumsi tanpa 

penjelasan 

 
3 

Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang kurang 

 
4 

Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang tepat. 

 Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

menyelesaikan 

masalah 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 

dengan benar.  

 
1 

Menggunakan rumus volume 

tapi kurang tepat 

 
2 

Menggunakan rumus volume 

dengan benar 
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 3 Menggunakan permisalan benar.  

 
4 

Menggunakan alternatif cara 

yang tidak biasa. 

11. Sebuah balon yang bentuknya mendekati bentuk bola dengan jari-jari 3 cm. Kemudian balon tersebut ditiup hingga jari-jarinya 7 

cm. Tentukan perubahan volume balon sebelum dan setelah ditiup! 

 Menentukan solusi 

permasalahan 

dalam soal 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

dalam menentukan solusi yang 

tepat dalam permasalahan yang 

ada pada soal yang diberikan. 

 

Siswa mampu menentukan 

solusi yang tepat untuk 

permasalahan dalam soal. 

 

 1 Menentukan solusi tidak tepat 

 
2 

Menentukan solusi tetapi 

penggunaan rumus salah. 

 

3 

Menentukan solusi tepat, 

tetapi penggunaan rumus 

yang kurang. 

 

4 

Menentukan solusi yang tepat 

dengan rumus-rumus yang 

diperlukan. 

 Menuliskan 

jawaban atau 

solusi 

0 Tidak memberikan jawaban Soal dirancang untuk siswa 

dapat menuliskan jawaban 

dalam soal setelah siswa 

Siswa mampu menuangkan 

solusi permasalahan dengan 

menuliskan jawaban soal dengan 

 
1 

Menuliskan jawaban tidak 

lengkap 
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 permasalahan 

dalam soal 
2 

Menuliskan jawaban yang 

salah 

mampu menentukan solusi 

yang tepat pada permasalahan 

dalam soal. 

benar. 

3 
Menuliskan jawaban dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

4 
Menuliskan dengan benar dan 

lengkap 

12. Diketahui tabung dan kerucut memiliki luas alas yang sama yaitu a cm
2
, jika luas permukaan tabung dan kerucut sama, tentukan 

luas selimut tabung jika luas selimut kerucut b cm
2
! 

Menentukan solusi 

permasalahan 

dalam soal 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

dalam menentukan solusi yang 

tepat dalam permasalahan yang 

ada pada soal yang diberikan. 

 

Siswa mampu menentukan 

solusi yang tepat untuk 

permasalahan dalam soal. 

 

1 Menentukan solusi tidak tepat 

2 
Menentukan solusi tetapi 

penggunaan rumus salah. 

3 

Menentukan solusi tepat, 

tetapi penggunaan rumus 

yang kurang. 

4 

Menentukan solusi yang tepat 

dengan rumus-rumus yang 

diperlukan. 
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Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

menyelesaikan 

masalah 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

benar.  

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 

dengan benar.  

1 
Menggunakan rumus luas 

permukaan tapi kurang tepat 

2 
Menggunakan rumus luas 

dengan benar 

3 
Menggunakan perbandingan 

dan permisalan 

4 
Menggunakan alternatif cara 

yang tidak biasa. 

 

Penskoran Penilaian 

Nilai akhir dalam skala 0-100, sebagai berikut: 

Nilai akhir = 
              

          
              (   ) 
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ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal, Daya Beda Butir, Validitas Butir, dan Reliabilitas Tes 

Kode 
Responden 

Item Butir 

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

KU-1 4 8 6 8 0 6 8 4 0 6 4 0 54 

KU-2 8 8 4 2 0 4 0 2 8 4 4 8 52 

KU-3 8 4 2 0 4 2 2 2 0 6 2 4 36 

KU-4 4 4 4 2 0 2 8 6 8 8 6 2 54 

KU-5 2 2 2 2 0 2 6 0 0 2 0 0 18 

KU-6 6 6 2 8 0 4 6 4 8 6 4 0 54 

KU-7 6 4 4 8 0 2 8 4 8 4 6 4 58 

KU-8 8 4 8 6 0 0 0 0 8 6 0 0 40 

KU-9 8 4 4 0 0 2 0 0 0 6 0 0 24 

KU-10 8 8 4 8 2 6 8 4 8 6 6 0 68 

KU-11 4 4 2 2 4 6 8 0 8 6 2 0 46 

KU-12 8 6 2 8 0 6 8 4 8 6 4 0 60 

KU-13 4 4 8 6 4 4 0 2 8 6 2 6 54 

KU-14 2 0 0 2 2 0 6 0 0 6 0 0 18 

KU-15 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 8 14 

Jumlah 80 66 52 62 20 48 68 32 72 78 40 32 
 

Rata-rata 5,33 4,40 3,47 4,13 1,33 3,20 4,53 2,13 4,80 5,20 2,67 2,13 
 

Skor 8 8 8 8 4 6 8 6 8 8 6 8 
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Maksimal 

P 0,67 0,55 0,43 0,52 0,33 0,53 0,57 0,36 0,60 0,65 0,44 0,27 
 

Kriteria sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar 
 

D 0,18 0,43 0,21 0,57 -0,31 0,38 0,33 0,58 0,59 0,15 0,65 0,10 
 

Kriteria 
KURANG 

BAIK 
SANGAT 

BAIK 
CUKUP 

SANGAT 
BAIK 

KURANG 
BAIK 

BAIK BAIK 
SANGAT 

BAIK 
SANGAT 

BAIK 
KURANG 

BAIK 
SANGAT 

BAIK 
KURANG 

BAIK  

Validitas 0,534 0,813 0,462 0,747 -0,216 0,655 0,433 0,791 0,779 0,526 0,873 -0,068 
 

Kriteria 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 
 

Keputusan valid valid valid Valid tidak valid valid valid valid valid valid valid 
tidak 
valid  

Reliabilitas 1,16 
 

Kriteria 0,426 
 

Keputusan Reliabel 
 

Keterangan 
tidak 

dipakai 
dipakai dipakai dipakai 

tidak 
dipakai 

dipakai dipakai dipakai dipakai 
tidak 

dipakai 
dipakai 

tidak 
dipakai  

Nomor Soal 
Baru 

* 1 2 3 * 4 5 6 7 * 8 * 
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Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Rumus yang digunakan: 

Tingkat kesukaran (P ) = 
         

                        
  

Kriteria yang digunakan adalah 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Butir Soal Sukar 

0,31 – 0,70 Butir Soal Sedang 

0,71 – 1,00 Butir Soal Mudah 

 

Pada perhitungan dibawah ini tingkat kesukaran butir soal nomor 1, untuk butir 

soal lainnya dihitung dengan cara yang sama. 

No Kode Responden Skor 

1 KU-1 4 

2 KU-2 8 

3 KU-3 8 

4 KU-4 4 

5 KU-5 2 

6 KU-6 6 

7 KU-7 6 

8 KU-8 8 

9 KU-9 8 

10 KU-10 8 

11 KU-11 4 

12 KU-12 8 

13 KU-13 4 

14 KU-14 2 

15 KU-15 0 

 Jumlah 80 

 

P = (80/15) / 8 = 0,67, sesuai kriteria soal, maka butir soal nomor 1 masuk dalam 

kriteria sedang. 

Lampiran  9 
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Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal 

Rumus yang digunakan adalah: 

DP = 
       

   
  

Keterangan: 

DP  = Daya pembeda 

 A  = Rata-rata skor siswa kelompok atas 

 B  = Rata-rata skor siswa kelompok bawah 

SMI  = Skor maksimal ideal 

Kriteria yang digunakan adalah 

 0,40 ke atas  : sangat baik 

 0,30 – 0,39  : baik 

0,20 – 0,29  : cukup, perlu perbaikan 

0,19 ke bawah  : kurang baik, soal dibuang 

Perhitungan dibawah ini adalah perhitungan pada soal nomor 1, untuk soal 

lainnya dihitung dengan cara yang sama. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Resp Skor No Kode Resp Skor 

1 KU-10 8 1 KU-11 4 

2 KU-12 8 2 KU-8 8 

3 KU-7 6 3 KU-3 8 

4 KU-1 4 4 KU-9 8 

5 KU-4 4 5 KU-5 2 

6 KU-6 6 6 KU-14 2 

7 KU-13 4 7 KU-15 0 

8 KU-2 8    

Jumlah 48 Jumlah 32 

Rata-rata 6 Rata-rata 4,57 

 

D = (6-4,57) / 8 = 0,18, dari kriteria maka soal nomor 1 kriteria kurang baik. 
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Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal 

Rumus yang digunakan adalah: 

      
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ )
 
)( ∑    (∑ )

 
)

 

Keterangan:      = Koefisien korelasi (koefisien validitas) 

n  = Banyak siswa 

ΣX  = Jumlah skor dari tiap soal 

ΣY  = Jumlah total dari skor 

ΣXY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

ΣX
2
 = jumlah kuadrat skor item 

ΣY
2
 = jumlah kuadrat skor total 

 

Kriteria yang digunakan adalah: 

Butir soal dikatakan valid jika dan hanya jika rxy > rtabel. 

Perhitungan dibawah ini adalah perhitungan pada soal nomor 1, untuk soal 

lainnya dihitung dengan cara yang sama. 

No Kode Resp x y x
2 

y
2 

xy 

1 KU-1 4 58 16 3364 232 

2 KU-2 8 50 64 2500 400 

3 KU-3 8 36 64 1296 288 

4 KU-4 4 60 16 3600 240 

5 KU-5 2 18 4 324 36 

6 KU-6 6 62 36 3844 372 

7 KU-7 6 64 36 4096 384 

8 KU-8 8 38 64 1444 304 

9 KU-9 8 26 64 676 208 

10 KU-10 8 72 64 5184 576 

11 KU-11 4 46 16 2116 184 

12 KU-12 8 66 64 4356 528 

13 KU-13 4 54 16 2916 216 

14 KU-14 2 16 4 256 32 

15 KU-15 0 14 0 196 0 

  80 680 528 36168 4000 
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 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) )( ∑    (∑ ) )

  =  
  (    ) (  )(   )

√(  (   ) (   )(  (     ) (    )
 = 0,534 

Pada α = 5% dan n = 15, diperoleh rtabel = 0,412, karena rxy > rtabel maka soal 

nomor 1 valid. 
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Contoh Perhitungan Reliabilitas Tes 

Rumus yang digunakan adalah: 

    (
 

   
)(    

∑  
 

  
 

) 

Kriteria yang digunakan adalah: 

Soal tes dikatakan reliabel jika rhitung > rtabel. 

Perhitungan reliabilitas tes: 

1. Varians Total 

  
   

∑    
(∑ ) 

 

 
 = 

             

  
 = -1747,38 

2. Varians Butir 

Untuk tiap butir soal sama perhitungannya dengan rumus varians total hanya 

yang dihitung pada tiap butir, sehingga diperoleh: 

σ1
2
   = 11,022 

σ2
2
  = 5,973 

σ3
2
  = 5,582 

σ4
2
  = 19,982 

σ5
2
  = 3,022 

σ6
2
  = 4,16 

σ7
2
  = 19,449 

σ8
2
  = 3,982 

σ9
2
  = 19,556 

σ10
2
 = 4,622 

σ11
2
 = 5,156 

σ12
2
 = 8,782 

Jadi, ∑σi
2
 = 111,289 
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3.  Koefisien Reliabilitas 

    (
 

   
)(    

∑  
 

  
 ) = (

  

    
)(    

       

        
) = 1,16 

Pada α = 5% dan n = 15, diperoleh rtabel = 0,426, karena rhitung > rtabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Hasil Analisis Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, Validitas, dan Reliabilitas 

Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Validitas Reliabilitas Keterangan 

1. Sedang Kurang baik Valid Reliabel Tidak dipakai 

2. Sedang Sangat baik Valid Reliabel Dipakai 

3. Sedang Cukup Valid Reliabel Dipakai 

4. Sedang Sangat baik Valid Reliabel Dipakai 

5. Sedang Kurang baik Tidak valid Reliabel Tidak dipakai 

6. Sedang Baik Valid Reliabel Dipakai 

7. Sedang Baik Valid Reliabel Dipakai 

8. Sedang Sangat baik Valid Reliabel Dipakai 

9. Sedang Sangat baik Valid Reliabel Dipakai 

10. Sedang Kurang baik Valid Reliabel Tidak dipakai 

11. Sedang Sangat baik Valid Reliabel Dipakai 

12. Sukar Kurang baik Tidak valid Reliabel Tidak dipakai 

 

 

Lampiran  10 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Sekolah    : SMP IT Bina Amal Semarang  

Kelas/ Semester   : VIII/ 2  

Materi     : Bangun Ruang Sisi Lengkung  

Alokasi waktu   : 80 menit  

Standart Kompetensi  : Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, 

serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar Indikator 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Sor 

Maks 

1 2 3 4 5 6 7 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

tabung, kerucut dan 

bola. 

Menyebutkan 

unsur-unsur: jari-

jari/diameter, tinggi, 

sisi, alas dari 

tabung, kerucut dan 

bola 

√    √   Uraian 1 8 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menentukan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

   √ √   Uraian 2 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

  √    √ Uraian 3 8 

Lampiran  11 
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berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

√     √  Uraian 4 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

 √    √  Uraian 5 8 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

     √ √ Uraian 6 8 
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Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menggunakan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut dan 

bola 

 √    √  Uraian 7 8 

Menghitung luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

Menentukan luas 

selimut dan volume 

tabung, kerucut dan 

bola 

   √ √   Uraian 8 8 

*Indikator yang dimasukan adalah indikator kemampuan berpikir kritis yang dominan. 

Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis. 

(1) mampu menganalisis pertanyaan. 

(2) memfokuskan pertanyaan. 

(3) mampu mengidentifikasi asumsi. 

(4) mampu menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal dan. 

(5) menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

(6) mampu menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh. 

(7) menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Sekolah  : SMP IT Bina Amal Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : BRSL 

Waktu  : 80 menit 

Petunjuk. 

4. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar dan jawablah di lembar jawab 

yang telah disediakan. 

5. Tuliskan nama, no absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawaban. 

6. Gunakan berbagai strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

13. Sebutkan unsur-unsur pada bangun ruang dibawah ini dengan menunjukan 

unsur-unsurnya! 

b.     b.    c. 

 

 

14. Perhatikan gambar berikut, tentukan luas permukaan gambar dibawah ! 

 

 

 

15. Suatu hari si Bola, si Tabung dan si Kerucut bermain bersama dilapangan, 

untuk mengurutkan yang pertama bermain ketiganya sepakat untuk yang 

memiliki volume lebih besar bisa bermain terlebih dahulu. Ternyata ketiganya 

memiliki diameter dan tinggi yang sama. Bisakah kamu membantu mereka 

siapakah urutan yang bermain pertama sampai terakhir? 

10 cm 

12 cm 

5 cm 

Lampiran  12 
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16. Sebuah tangki minyak besar berbentuk bangun ruang tabung yang tingginya 

32 m dan diameter sisi alasnya 84 m akan dicat bagian luarnya. Berapakah 

luas tangki minyak yang akan dicat? Jika satu galon cat dapat digunakan untuk 

mengecat seluas 325 m
2
, berapa galon cat yang dibutuhkan? 

17. Adi memiliki 20 buah kelereng dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm, 

kemudian adi memasukan semua kelereng kedalam gelas kecil berbentuk 

tabung dengan diameter 4 cm dan tinggi 5 cm. Adi kemudian menuangkan air 

kedalam gelas sampai penuh, berapakah volume air yang bisa tertampung? 

18. Seorang pedagang beras menyimpan beras dalam wadah yang berbentuk 

kerucut sebanyak 3 buah. Kemudian pedagang itu memindahkan beras 

tersebut kedalam wadah yang berbentuk tabung. Wadah yang berbentuk 

kerucut itu memiliki diameter dan tinggi yang sama dengan yang berbentuk 

tabung yaitu diameter 30 cm dan tingginya 40 cm. Apakah beras yang 

dipindahkan itu akan muat dalam wadah baru yang berbentuk tabung? 

19. Rani mendapat tugas untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut dari 

karton. Jika diameter topi yang dibuat adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, 

berapakah luas karton yang diperlukan rani? 

20. Sebuah balon yang bentuknya mendekati bentuk bola dengan jari-jari 3 cm. 

Kemudian balon tersebut ditiup hingga jari-jarinya 7 cm. Tentukan perubahan 

volume balon sebelum dan setelah ditiup! 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

No 

Soal 
Jawaban 

1. a. unsur-unsur bola 

(ii). Jari-jari bola (r) 

 

 

b. unsur-unsur tabung 

(v). Jari-jari tabung 

(vi). Sisi alas tabung 

(vii). Sisi atas tabung 

(viii). Tinggi 

c. unsur-unsur kerucut 

(iv). Jari-jari kerucut 

(v). Garis pelukis 

(vi). Tinggi kerucut 

2.  

 

 

 

Untuk menentukan luas permukaan bangun di atas maka harus menghitung 

luas permukaan setengah bola, luas selimut tabung dan luas selimut 

kerucut. 

(iv). Luas Permukaan Setengah Bola (L1/2 bola) 

  
      

  
 

 
(    ) 

               
 

 
( )(    )( )  

                   

(i) 

(iv) 

(i) 
(iii) (ii) 

(ii) 
(iii) 

(i) 

10 cm 

12 cm 

5 cm 
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Didapat L1/2 bola adalah 157 cm
2 

(v). Luas Selimut Tabung (Lselimut tabung) 

                     

                             ( )(    )( )(  ) 

                                 

Didapat Lselimut tabung adalah 314 cm
2 

(vi). Luas Selimut Kerucut (Lselimut kerucut) 

                      

Untuk menentukan luas selimut kerucut maka harus diketahui terlebih 

dahulu panjang garis pelukis (s). 

          

      ( )   (  )  

              

          

    √    

         

Didapat panjang garis pelukis adalah 13 cm
2
. 

                      

                              ( )(    )( )(  ) 

                                    

Didapat Lselimut kerucut adalah 408,2 cm
2
. 

Luas permukaan bangun di atas dapat diperoleh dari penjumlahan luas 

permukaan setengah bola, luas selimut tabung dan luas selimut kerucut. 

Luas Permukaan Bangun (L) = L1/2 bola + Lselimut tabung + Lselimut kerucut. 

Sehingga Luas Permukaan Bangun di atas adalah 

    
 
    

                                    

                  

          

Jadi Luas Permukaan Bangun di atas adalah 879,2 cm
2
. 
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3. Untuk mengetahui giliran dalam permainan maka terlebih dahulu untuk 

mencari volume masing masing. 

 

 

 

 

Diketahui bahwa tinggi ketiganya sama maka: 

tk = tt = tb 

sedangkan tb = db, maka t = d = 2r 

maka apabila volume semua bangun dengan t = 2r adalah 

volume kerucut = 
 

 
      = 

 

 
    (  ) = 

 

 
     

volume tabung =       =    (  ) =      

volume bola = 
 

 
      

Untuk mempermudah dalam menghitung perbandingan semua volume 

maka dimisalkan     =  , maka: Vk = 
 

 
  , Vt = 2  , dan Vb = 

 

 
  . 

Sehingga diperoleh bangun yang mempunyai volume terbesar adalah 

tabung, bola, kemudian kerucut. 

Jadi urutan yang dapat bermain adalah si Tabung, si Bola, si Kerucut. 

4. Untuk menghitung luas tangki yang akan dicat berarti sama dengan 

menghitung luas permukaan tangki yang berbentuk tabung tanpa tutup. 

Luas permukaan tabung tanpa tutup = luas selimut + luas alas tabung. 

                     

                             ( )(    )(  )(  ) 

                                     

                 

                         (    )(  )  

                                 

Luas selimut + luas alas tabung =  8440,32 + 5538,96 = 13979,28 

Maka Luas Permukaan Tabung Tanpa Tutup = 13979,28 m
2
. 

Jadi luas tangki yang akan dicat adalah 13979,28 m
2
. 

t 
t t = d 

r 

r 



157 

 

 
 

Kemudian untuk menghitung banyak galon cat yang diperlukan maka luas 

tangki yang akan dicat dibagi dengan luas yang dapat dicat dari satu galon 

cat. 

                 
       

        
 

                                      
        

   
 

                                            

Jadi dengan pembulatan maka banyak galon cat yang diperlukan adalah 43 

galon cat. 

5. Untuk menghitung volume air yang dapat tertampung adalah dengan 

menghitung volume gelas yang berbentuk tabung dikurangi dengan volume 

kelereng yang ada dalam gelas. 

Maka sebelum menghitung volume air yang dapat tertampung terlebih 

dahulu dihitung volume gelas yanng berbentuk tabung dan volume 

kelereng. 

Volume gelas yang berbentuk tabung (Vt) 

          

        (    )( ) ( ) 

             

Volume gelas adalah 62,8 cm
3
 

Volume kelereng (Vb) 

     
 

 
    

        
 

 
(    )(   )  

              

Volume kelereng adalah 0,523 cm
3
. Ada 20 kelereng yang dimasukan 

dalam gelas maka volume kelereng total adalah 10,46 cm
3
. 

Maka volume air yang dapat tertampung (Va) 

          (  ) 
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Jadi volume air yang dapat tertampung dalam gelas adalah 52,34 cm
3
. 

6. Untuk bangun tabung dan kerucut yang memiliki tinggi dan diameter yang 

sama maka volumenya memiliki perbandingan Vt : Vk = 3 : 1. Jadi beras 

yang berada pada wadah kerucut jika dipindahkan dalam wadah tabung 

akan muat. 

Untuk membuktikan apakah beras yang dipindahkan cukup atau tidak 

dalam wadah yang baru, perlu diketahui terlebih dahulu volume wadah 

masing-masing. 

Volume wadah yang berbentuk kerucut (Vk) 

     
 

 
     

         
 

 
(    )(  ) (  ) 

              

      ( )(    )        

Maka volume beras dalam tiga buah wadah kerucut adalah 28260 cm
3
 

Volume wadah yang berbentuk tabung (Vt) 

          

        (    )(  ) (  ) 

              

Maka volume dalam wadah tabung adalah 28260 cm
3
. 

Karena volume beras dalam wadah kerucut sama dengan volume wadah 

tabung, maka jika semua beras dalam wadah kerucut dipindahkan dalam 

wadah tabung akan cukup atau muat. 

7. Untuk mengetahui luas karton yang diperlukan perlu diketahui luas 

permukaan topi yang berbentuk kerucut tanpa tutup alas. Sehingga harus 

terlebih dahulu dicari luas permukaan kerucut tanpa alas atau luas selimut 

kerucut dengan panjang diameter dan tinggi yang sama dengan topi yang 

akan dibuat. 

                      

Untuk menentukan luas selimut kerucut maka harus diketahui terlebih 
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dahulu panjang garis pelukis (s). 

          

      ( )   (  )  

              

          

    √    

         

Didapat panjang garis pelukis adalah 13 cm
2
. 

                      

                              ( )(    )( )(  ) 

                                    

Didapat Lselimut kerucut adalah 408,2 cm
2
. Maka untuk membuat satu buah topi 

berbentuk kerucut Rani memerlukan karton dengan luas 408,2 cm
2
. 

Jadi untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut tersebut Rani 

memerlukan karton sebanyak tiga kali luas karton untuk satu topi yaitu 

1224,6 cm
2
. 

8. Perubahan volume balon sebelum dan sesudah berarti adalah selisih antara 

volume sesudah ditiup dan volume balon sebelum ditiup. 

Volume balon awal (Vb) 

       
 

 
    

         
 

 
(    )( ) 

 

                

Maka volume awal balon adalah 113,04 cm
3
. 

Volume balon setelah ditiup (VB) 

     
 

 
    

         
 

 
(    )( ) 

 

                   

Maka volume setelah ditiup adalah 1436,0267 cm
3
. 
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Selisih antara volume setelah ditiup dan volume awal adalah 

VB – Vb = 1436,0267 – 113,04 = 1322,9867 

Jadi perubahan volume sebelum dan sesudah ditiup adalah sebesar 

1322,9867 cm
3
. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No 

Soal 

Indikator yang 

Diukur 
Skor 

Respon Siswa Terhadap 

Soal 

Alasan Soal Mengukur 

Indikator 

Respon yang Diharapkan dari 

Jawaban Siswa 

1. Sebutkan unsur-unsur pada bangun ruang dibawah ini dengan menunjukan unsur-unsurnya! 

b.                                    b.                                            c.   

 

 

 

Menganalisis 

pertanyaan. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal untuk memancing siswa 

untuk memahami yang 

ditanyakan dalam soal. 

Siswa mampu menganalisis 

pertanyaan yang dimaksud 

sehingga siswa mampu 

menjawab dengan benar. 

1 
Menyebutkan unsur dalam satu 

bangun 

2 
Menyebutkan unsur dalam dua 

bangun 

3 
Menyebutkan beberapa unsur 

dalam tiap bangun 

4 
Menyebutkan semua unsur 

dalam tiap bangun 
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 Menuliskan 

jawaban soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menuliskan jawaban 

yang benar dalam soal dengan 

menunjukannya dalam gambar 

yang ada. 

Siswa mampu menuliskan 

jawaban soal dengan benar dan 

mampu menunjukan unsur-unsur 

bangun dalam gambar. 

1 

Menuliskan unsur dalam satu 

bangun dengan menunjukan 

dalam gambar 

2 

Menuliskan unsur dalam dua 

bangun dengan menunjukan 

dalam gambar 

3 

Menuliskan beberapa unsur 

dalam tiap bangun dengan 

menunjukan dalam gambar 

4 

Menuliskan semua unsur 

dalam tiap bangun dengan 

menunjukan dalam gambar 

2. Perhatikan gambar berikut, tentukan luas permukaan gambar dibawah ! 

 

 

 

 

10 cm 

12 cm 

5 cm 
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 Menentukan solusi 

permasalahan 

dalam soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

dalam menentukan solusi yang 

tepat dalam permasalahan yang 

ada pada soal yang diberikan. 

Siswa mampu menentukan 

solusi yang tepat untuk 

permasalahan dalam soal. 

1 Menentukan solusi tidak tepat 

2 
Menentukan solusi tetapi 

penggunaan rumus salah. 

3 

Menentukan solusi tepat, tetapi 

penggunaan rumus yang 

kurang. 

4 

Menentukan solusi yang tepat 

dengan rumus-rumus yang 

diperlukan. 

Menuliskan 

jawaban atau 

solusi 

permasalahan 

dalam soal. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal dirancang untuk siswa 

dapat menuliskan jawaban 

dalam soal setelah siswa 

mampu menentukan solusi 

yang tepat pada permasalahan 

dalam soal. 

Siswa mampu menuangkan 

solusi permasalahan dengan 

menuliskan jawaban soal. 
1 

Menuliskan jawaban tidak 

lengkap 

2 
Menuliskan jawaban kurang 

tepat. 

3 

Menuliskan jawaban dengan 

benar tetapi dengan pengerjaan 

yang kurang runut 
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4 

Menuliskan semua jawaban 

secara urut dengan rumus yang 

sudah didapatkan. 

3. Suatu hari si Bola, si Tabung dan si Kerucut bermain bersama dilapangan, untuk mengurutkan yang pertama bermain ketiganya 

sepakat untuk yang memiliki volume lebih besar bisa bermain terlebih dahulu. Ternyata ketiganya memiliki diameter dan tinggi 

yang sama. Bisakah kamu membantu mereka siapakah urutan yang bermain pertama sampai terakhir? 

Mengidentifikasi 

asumsi. 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat mengidentifikasi asumsi 

dalam pertanyaan cerita di atas. 

Siswa mampu mengidentifikasi 

asumsi soal cerita yang 

diberikan dengan benar. 
1 

Tidak dapat mengidentifikasi 

asumsi dalam soal. 

2 
Mengidentifikasi asumsi tanpa 

penjelasan 

3 
Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang kurang 

4 
Mengidentifikasi asumsi 

dengan penjelasan yang tepat. 

Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 
1 

Menggunakan rumus volume 

tapi kurang tepat 
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 menyelesaikan 

masalah 
2 

Menggunakan rumus volume 

dengan benar 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

benar.  

dengan benar.  

3 
Menggunakan perbandingan 

dan permisalan 

4 
Menggunakan alternatif cara 

yang tidak biasa. 

4. Sebuah tangki minyak besar berbentuk bangun ruang tabung yang tingginya 32 m dan diameter sisi alasnya 84 m akan dicat 

bagian luarnya. Berapakah luas tangki minyak yang akan dicat? Jika satu galon cat dapat digunakan untuk mengecat seluas 325 

m
2
, berapa galon cat yang dibutuhkan? 

Menganalisis 

pertanyaan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

memahami permasalahan yang 

ditanyakan sehingga mampu 

menentukan rumus yang tepat. 

Siswa mampu menganalisis 

permasalahan yang ditanyakan 

untuk menentukan rumus yang 

tepat. 

1 
Menuliskan jawaban yang 

tidak jelas 

2 
Menggunakan rumus yang 

salah. 

3 
Menggunakan rumus yang 

kurang tepat 

4 
Menggunakan rumus-rumus 

dengan tepat. 
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 Menentukan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

1 
Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 

4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

5. Adi memiliki 20 buah kelereng dengan ukuran diameter masing-masing 1 cm, kemudian adi memasukan semua kelereng 

kedalam gelas kecil berbentuk tabung dengan diameter 4 cm dan tinggi 5 cm. Adi kemudian menuangkan air kedalam gelas 

sampai penuh, berapakah volume air yang bisa tertampung? 

 

Memfokuskan 

pertanyaan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat fokus pada permasalahan 

dan mampu memformulasikan 

Siswa dapat memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

yang benar dan fokus pada 
1 

Tidak dapat memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 



167 

 

 
 

  

2 

Memfokuskan permasalahan 

tetapi tidak dapat 

memformulasikan pertanyaan 

dalam jawaban 

pertanyaan dalam jawaban. permasalahan dalam soal. 

 

3 

Mampu memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

tetapi tidak fokus pada 

permasalahan 

 

4 

Mampu memfokuskan 

permasalahan dan 

memformulasikan pertanyaan 

dengan jawaban yang benar 

 

Menentukan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 
Tidak memberikan jawaban 

sama sekali 

Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 
1 

Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 
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3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 

  

4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

6. Seorang pedagang beras menyimpan beras dalam wadah yang berbentuk kerucut sebanyak 3 buah. Kemudian pedagang itu 

memindahkan beras tersebut kedalam wadah yang berbentuk tabung. Wadah yang berbentuk kerucut itu memiliki diameter dan 

tinggi yang sama dengan yang berbentuk tabung yaitu diameter 30 cm dan tingginya 40 cm. Apakah beras yang dipindahkan itu 

akan muat dalam wadah baru yang berbentuk tabung? 

Menentukan 

alternatif-alternatif 

cara lain dalam 

menyelesaikan 

masalah 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat menemukan cara-cara 

atau alternatif yang tidak biasa 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

benar.  

Siswa mampu menemukan 

alternatif cara yang tidak biasa 

untuk menyelesaikan soal 

dengan benar.  

1 
Menggunakan rumus volume 

tapi kurang tepat 

2 
Menggunakan rumus volume 

dengan benar 

3 
Menggunakan perbandingan 

dan permisalan 

4 Menggunakan alternatif cara 
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 yang tidak biasa. 

Menentukan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

1 
Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 

4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

7. Rani mendapat tugas untuk membuat tiga buah topi berbentuk kerucut dari karton. Jika diameter topi yang dibuat adalah 10 cm 

dan tingginya 12 cm, berapakah luas karton yang diperlukan rani? 

Memfokuskan 

pertanyakan 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

dapat fokus pada permasalahan 

dan mampu memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

Siswa dapat memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

yang benar dan fokus pada 

permasalahan dalam soal. 

1 
Tidak dapat memformulasikan 

pertanyaan dalam jawaban. 

2 
Memfokuskan permasalahan 

tetapi tidak dapat 
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memformulasikan pertanyaan 

dalam jawaban 

 

3 

Mampu memformulasikan 

pertanyaan dengan jawaban 

tetapi tidak fokus pada 

permasalahan 

4 

Mampu memfokuskan 

permasalahan dan 

memformulasikan pertanyaan 

dengan jawaban yang benar 

Memberikan 

kesimpulan dari 

solusi 

permasalahan 

yang diperoleh 

0 Tidak memberikan jawaban Soal merangsang siswa untuk 

menentukan kesimpulan dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

Siswa mampu menentukan 

kesimpulan dengan benar dari 

solusi permasalahan yang 

diperoleh 

1 
Tidak memberikan kesimpulan 

sama sekali 

2 
Memberikan kesimpulan yang 

salah 

3 

Menjawab dengan benar tetapi 

kurang tepat dalam 

menentukan kesimpulan 
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4 

Menarik kesimpulan dari 

solusi permasalahan dengan 

benar. 

8. Sebuah balon yang bentuknya mendekati bentuk bola dengan jari-jari 3 cm. Kemudian balon tersebut ditiup hingga jari-jarinya 7 

cm. Tentukan perubahan volume balon sebelum dan setelah ditiup! 

Menentukan solusi 

permasalahan 

dalam soal 

0 Tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk 

dalam menentukan solusi yang 

tepat dalam permasalahan yang 

ada pada soal yang diberikan. 

 

Siswa mampu menentukan 

solusi yang tepat untuk 

permasalahan dalam soal. 

 

1 Menentukan solusi tidak tepat 

2 
Menentukan solusi tetapi 

penggunaan rumus salah. 

3 

Menentukan solusi tepat, 

tetapi penggunaan rumus 

yang kurang. 

4 

Menentukan solusi yang tepat 

dengan rumus-rumus yang 

diperlukan. 

Menuliskan 

jawaban atau 

solusi 

0 Tidak memberikan jawaban Soal dirancang untuk siswa 

dapat menuliskan jawaban 

dalam soal setelah siswa 

Siswa mampu menuangkan 

solusi permasalahan dengan 

menuliskan jawaban soal dengan 
1 

Menuliskan jawaban tidak 

lengkap 
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 permasalahan 

dalam soal 
2 

Menuliskan jawaban yang 

salah 

mampu menentukan solusi 

yang tepat pada permasalahan 

dalam soal. 

benar. 

3 
Menuliskan jawaban dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

4 
Menuliskan dengan benar dan 

lengkap 

 

Penskoran Penilaian 

Nilai akhir dalam skala 0-100, sebagai berikut: 

Nilai akhir = 
              

          
              (   ) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP IT Bina Amal Semarang 

Kelas   : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester  : II (Dua) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian   

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

2.1 Mengiden- 

tifikasi 

unsur-unsur 

tabung, 

kerucut dan 

bola 

 

Tabung, 

kerucut, dan 

bola 

Mendiskusikan 

unsur-unsur 

tabung, kerucut, 

dan bola 

dengan 

menggunakan 

bangun ruang 

sisi lengkung 

(kerangka dan 

padat) 

 Menyebutkan 

unsur-unsur: 

jari-

jari/diameter, 

tinggi, sisi, 

alas dari 

tabung, 

kerucut dan 

bola 

 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 

 

 

 

a. Arsirlah alas 

kerucut  

b.Gambarlah 

tinggi kerucut 

2x40 

menit 

Buku teks, 

lingkungan, 

bangun 

ruang sisi 

lengkung(ke

rangka dan 

padat) 

2.2 Menghi-

tung luas 

selimut dan 

volume 

Tabung, 

kerucut, dan 

bola 

Mendiskusikan 

cara 

menurunkan 

rumus luas 

 Menghitung 

luas selimut 

tabung, 

kerucut, dan 

Tes 

tertulis 

Uraian 1. Sebuah bola 

berjari-jari 10 

cm.      

Hitunglah luas 

4x40 

menit 

Buku teks, 

lingkungan, 

bangun 

ruang sisi 
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tabung, 

kerucut dan 

bola 

 

 

selimut tabung, 

kerucut  

dan bola 

Menentukan 

luas selimut 

tabung, kerucut, 

dan bola. 

bola. 

 

 

 

selimut bola 

tersebut 

 2. Sebuah 

kerucut berjari-

jari 5 cm dan 

tinginya 12 cm 

. Hitunglah 

luas 

selimutnya 

lengkung(ke

rangka dan 

padat) 

  Mencari 

volume tabung, 

kerucut, dan 

bola 

 

 

 Menghitung 

volume 

tabung, 

kerucut dan 

bola. 

Tes 

tertulis 

Uraian Sebuah tabung 

jari-jari alasnya 

10 cm dan tinggi 

tabung 30 cm. 

Berapakah 

volume tabung 

tersebut? 

4x40 

menit 

 

  Menggunakan 

rumus volume 

untuk 

menghitung 

unsur-unsur 

tabung, kerucut 

dan bola jika 

volumenya 

diketahui. 

 Menghitung 

unsur-unsur 

tabung, 

kerucut dan 

bola jika 

volumenya 

diketahui 

Tes 

tertulis 

Uraian Sebuah tabung 

volumenya  

1540 cm
3
. 

Berapakah jari-

jari tabung 

tersebut? 

4x40 

menit 

 

2.3 Memecah- 

kan masa-

Tabung, 

kerucut, dan 

Memecahkan 

masalah yang 
 Menggunaka

n rumus luas 

Tes 

tertulis 

Uraian Pak Candra akan 

membuat tabung 

4x40 

menit 

Buku teks, 

lingkungan, 
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lah yang 

berkaitan 

dengan 

tabung, 

kerucut dan 

bola 

bola berkaitan 

dengan tabung, 

kerucut,dan 

bola dengan 

menggunakan 

rumus luas dan 

volume 

 

selimut dan 

volume untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

tabung, 

kerucut dan 

bola. 

dari kaleng, yang 

jari-jari alasnya 

sama dengan 30 

cm dan tingginya 

1 m. Kaleng 

yang diperlukan 

untuk membuat 

tabung tersebut 

sebanyak . cm
2
. 

bangun 

ruang sisi 

lengkung(ke

rangka dan 

padat) 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

 

Mengetahui         Semarang,  April 2014   

Guru Matematika           Guru Praktikan  

 

 

Muzairin, S.Pd.,          Samsul Aziz  

NIP              NIM 4101407076 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 1) 

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 pertemuan)  

 

A.  Standar Kompetensi 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan 

ukurannya. 

B.  Kompetensi Dasar 

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Menyebutkan unsur-unsur jari-jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung, 

kerucut dan bola. 

2. Menyebutkan unsur-unsur jari-jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung, 

kerucut dan bola dengan menggambar model bangun ruangnya. 

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menyebutkan unsur-unsur jari-

jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung, kerucut dan bola dan menggambar 

model bangun ruang tabung, kerucut dan bola. 

 

 

Lampiran 15 
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E.  Materi Ajar 

1. Tabung 

1.1 Pengertian Tabung 

Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang 

kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung.  

1.2 Unsur-unsur Tabung 

Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai tabung, coba 

sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Berikut ini 

akan kita pelajari berbagai hal tentang tabung. 

Dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur sebuah tabung? Agar dapat 

menjawabnya, lakukanlah kegiatan berikut. 

 

 

 

 

 

Dari kegiatan tersebut kita akan dapat mengetahui unsur-unsur tabung. 

Salin dan isikan unsur-unsur itu pada tempat yang tersedia. 

f) Tinggi tabung .... 

g) Jari-jari alas tabung ... dan jari-jari atas tabung .... 

h) Diameter alas tabung ... dan diameter atap tabung .... 

i) Alas dan atap tabung berupa bidang datar yang berbentuk .... 

Kegiatan 

Ikuti langkah-langkah berikut. 

5. Sediakan satu buah kaleng susu bekas yang masih ada 

kertas labelnya. 

6. Amati seksama kaleng tersebut. 

7. Lepaskan kertas label tersebut, bentuk apa yang kalian 

peroleh? 

8. Coba gambarkan kaleng susu tersebut apa seperti 

gambar disamping? 
 

A B 

D C 

E 

t 

r 
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j) Selimut tabung berupa bidang lengkung. Apabila dibuka dan 

dilembarkan berbentuk .... 

1.3 Melukis Jaring-Jaring Tabung 

Gambar dibawah menunjukkan sebuah tabung dengan panjang jari-

jari alas dan tutupnya r dan tinggi t. dari kegiatan sebelumnya kita dapat 

mengetahui bahwa tabung tersusun dari tiga buah bangun datar seperti 

gambar dibawah. 

 

 

 

 

  

Gambar di atas menunjukkan jaring-jaring sebuah tabung dengan jari-

jari alas dan atapnya yang berupa lingkaran adalah r dan tinggi tabung adalah 

t. Jaring-jaring tabung terdiri atas selimut tabung yang berupa persegi 

panjang, dengan panjang selimut sama dengan keliling lingkaran alas tabung 

2πr dan lebar selimut sama dengan tinggi tabung t dan dua lingkaran dengan 

jari-jari r. 

2. Kerucut 

2.1 Pengertian Kerucut 

Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas 

berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. 

 

r 

r 

2πr 

t 
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2.2 Unsur-unsur Kerucut 

Untuk lebih memahami unsur-unsur kerucut, dapat kita ilustrasikan 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengamati gambar tersebut, kita dapat mengetahui unsur-

unsur kerucut dengan melengkapi pernyataan berikut. 

e) Tinggi kerucut = …. 

f) Jari-jari alas kerucut = …. 

g) Diameter alas kerucut = …. 

h) Apotema atau garis pelukis = … 

2.3 Melukis Jaring-jaring Kerucut 

Berdasarkan kegiatan dan gambar di atas kita ketahui bahwa kerucut 

tersusun dari dua bangun datar, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut yang 

berupa bidang lengkung (juring lingkaran). Kedua bangun datar yang 

menyusun kerucut tersebut disebut jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

A 

O C D 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 
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Gambar di atas menunjukkan kerucut dengan jari-jari lingkaran alas r, 

tinggi kerucut t, apotema atau garis pelukis s. Terlihat bahwa jaring-jaring 

kerucut terdiri atas dua buah bidang datar yang ditunjukkan gambar 2.5 (b) 

yaitu  selimut kerucut yang berupa juring lingkaran dengan jari-jari s dan 

panjang busur 2πr, dan alas yang berupa lingkaran dengan jari-jari r. 

3. Bola 

3.1 Pengertian Bola 

Pernahkan kalian bermain sepak bola, bola basket atau bola voli? Apa 

kalian tahu apa itu bola? Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah 

sisi lengkung/kulit bola. 

3.2 Unsur-unsur Bola 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Suatu lingkaran diputar setengah putaran dengan diameter sebagai 

sumbu putarnya akan diperoleh bangun ruang seperti gambar (b). Bentuk 

bangun yang demikian disebut bola dengan jari-jari bola r dan tinggi bola d. 

F.  Metode Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Strategi REACT 

Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas.  

 

d r r 

(a) (b) 
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G.  Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit)  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama.  

 Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa.  

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model REACT 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

 Fase 1: Memberikan apersepsi tentang materi kepada siswa (Relating)  

1) Guru mengingatkan kembali materi tentang luas dan keliling 

bangun datar. 

2) Guru menyebutkan judul dan tujuan materi yang akan dipelajari. 

3) Guru mengajak siswa untuk memperhatikan bangun ruang yang 

ada di sekitar tempat pembelajaran. 

4) Guru memberikan beberapa contoh bangun ruang dengan benda-

benda di sekitar. 

5) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memberikan 

contoh yang lain dari tabung, kerucut dan bola. 

 Fase 2 : mengorganisasi siswa untuk meneliti dan mengalami sendiri 

pembelajarannya (Experiencing) 

1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok 

2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya. 
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3) Guru memberikan permasalahan kepada siswa tentang unsur-unsur 

tabung, kerucut dan bola dalam eksperimen yang ada pada LKS. 

4) Siswa memecahkan masalah yang diberikan guru secara kelompok 

dengan berdiskusi untuk mencari pemecahan masalah. (elaborasi) 

5) Siswa bereksperimen dengan kelompoknya untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. (eksplorasi) 

6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimennya 

untuk dapat mengetahui unsur-unsur tabung, kerucut dan bola.   

 Fase 3 : Mengorganisasi siswa untuk meneliti dan memecahkan 

masalah (Applying)  

1) Guru memberikan soal-soal pada LKS untuk dikerjakan kelompok 

dengan mengaplikasikan materi yang telah ditemukan. 

2) Siswa bersama kelompoknya berusaha menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dengan diarahkan oleh guru. (elaborasi) 

 Fase 4 : Membantu mengarahkan siswa untuk bekerja mandiri dan 

kelompok (Cooperating). 

1) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 

2) Siswa mencari informasi dengan berbagai cara melalui diskusi 

kelompok. (eksplorasi) 

3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi efektif 

dalam kelompoknya. 
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 Fase 5 : Menyampaikan dan mempresentasikan temuan dan 

penyelesaian masalah kelompoknya (Transferring). 

1) Guru membimbing siswa untuk menyusun jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. 

2) Siswa menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan dalam 

kelompoknya. 

3) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan hasil diskusi. 

4) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (elaborasi) 

5) Guru dan siswa membahas bersama hasil diskusi. (konfirmasi) 

6) Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelidikan siswa dan proses-proses yang siswa gunakan. 

7) Siswa mengumpulkan hasil diskusi dan hasil dari evaluasi yang 

dilakukan oleh siswa. 

8) Guru berfungsi sebagai narasumber dengan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan siswa 

tentang materi yang belum dimengerti. (konfirmasi) 

3. Penutup (10 menit)  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan/ merangkum materi 

yang telah dipelajari hari ini. 

 Guru memberikan kuis untuk mengetahui kreativitas siswa setelah 

pembelajaran yang dikerjakan secara individu. 

 Siswa mengumpulkan kuis. 

 Siswa dan guru melakukan refleksi.  



185 

 

 
 

 Guru memberikan PR dan tugas untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

 Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

H.  Alat dan Sumber Belajar  

Alat  : buku, papan tulis, spidol, kapur tulis, penghapus. 

Sumber belajar  : buku teks, LKS. 

I.  Penilaian  

Teknik  : tes tertulis 

Bentuk Instrumen : uraian 

Instrumen tes  : 

a. Kuis 

terlampir  

b. Pedoman penskoran dan penilaian  

terlampir  

c. Kunci jawaban  

terlampir  

Mengetahui    Semarang,   April 2014   

Guru Matematika      Guru Praktikan  

 

 

Muzairin, S.Pd.,     Samsul Aziz  

NIP         NIM 4101407076 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 2) 

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 pertemuan)  

 

A.  Standar Kompetensi 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan 

ukurannya. 

B.  Kompetensi Dasar 

2.2 Menghitung luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Menghitung luas permukaan tabung 

2. Menghitung volume tabung. 

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menghitung luas permukaan 

tabung dan volume tabung. 

 

 

 

 

 

Lampiran  16 
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E.  Materi Ajar 

1. Luas Permukaan Tabung 

Dengan memperhatikan gambar di bawah, kita dapat mengetahui 

bahwa luas seluruh permukaan tabung atau luas sisi tabung merupakan 

jumlah dari luas alas ditambah luas selimut dan luas atap. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan gambar jaring-jaring tabung sekali lagi. 

 

 

 

Gambar Sisi-sisi Tabung 

Dari gambar di atas kita dapat mengetahui rumus luas masing-masing 

bangun datar tersebut. 

(iv) Luas atap = Luas lingkaran 

           

(v) Luas selimut = Luas persegi panjang 

               

(vi) Luas alas = Luas lingkaran 

           

Sehingga kita dapatkan rumus luas permukaan tabung adalah jumlah 

luas atap, luas selimut tabung dan luas alas. Rumus luas permukaan tabung 

sebagai berikut. 

       

 

r 

2πr 

t r 

(i) (ii) (iii) 
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     (   )     

Keterangan: Lt : Luas permukaan tabung 

 r : jari-jari lingkaran alas dan atap 

 t : tinggi tabung 

2. Volume Tabung 

 

 

 

 

Gambar Tabung 

Menghitung volume tabung dapat dipandang dari sebuah prisma segi 

banyak beraturan yang rusuk-rusuk alasnya diperbanyak sehingga bentuk 

prisma makin mendekati tabung. Rumus umum volume tabung sama rumus 

volume prisma dengan luas alas dikalikan tinggi. Karena tabung memiliki 

alas berupa lingkaran maka volume tabung sama dengan luas alas lingkaran 

dikalikan tinggi. 

Untuk setiap tabung berlaku rumus volume sebagai berikut. 

              

Keterangan:  Vt : Volume tabung, 

 r : jari-jari alas lingkaran 

 t : tinggi 

r 

t 
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F.  Metode Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Strategi REACT 

Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas.  

G.  Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit)  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama.  

 Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa.  

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model REACT 

2. Kegiatan Inti (100 menit) 

 Fase 1: Memberikan apersepsi tentang materi kepada siswa (Relating)  

1) Guru mengingatkan kembali materi tentang luas persegi, luas 

persegi panjang, luas lingkaran, volume prisma. 

2) Guru menyebutkan judul dan tujuan materi yang akan dipelajari.. 

3) Guru mengingatkan unsur-unsur tabung seperti pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Fase 2 : mengorganisasi siswa untuk meneliti dan mengalami sendiri 

pembelajarannya (Experiencing) 

1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 

2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya. 
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3) Guru memberikan permasalahan kepada siswa untuk menemukan 

rumus luas permukaan dan volume tabung dalam eksperimen yang 

ada pada LKS. 

4) Siswa memecahkan masalah yang diberikan guru secara kelompok 

dengan berdiskusi. (elaborasi) 

5) Siswa bereksperimen dengan kelompoknya untuk memperoleh 

penjelasan dan pemecahan masalah. (eksplorasi) 

6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimennya 

untuk dapat menemukan luas permukaan dan volume tabung.   

 Fase 3 : Mengorganisasi siswa untuk meneliti dan memecahkan 

masalah (Applying)  

1) Guru memberikan soal-soal pada LKS untuk dikerjakan kelompok 

dengan mengaplikasikan materi yang telah ditemukan. 

2) Siswa bersama kelompoknya berusaha menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dengan diarahkan oleh guru. (elaborasi) 

 Fase 4 : Membantu mengarahkan siswa untuk bekerja mandiri dan 

kelompok (Cooperating). 

1) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 

2) Siswa mencari informasi melalui diskusi kelompok. (eksplorasi) 

3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi efektif 

dalam kelompoknya. 
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 Fase 5 : Menyampaikan dan mempresentasikan temuan dan 

penyelesaian masalah kelompoknya (Transferring). 

1) Guru membimbing siswa untuk menyusun jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. 

2) Siswa menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan dalam 

kelompoknya. (elaborasi) 

3) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan hasil diskusi. 

4) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

5) Guru dan siswa membahas bersama hasil diskusi. 

6) Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelidikan siswa dan proses-proses yang siswa gunakan. 

(konfirmasi) 

7) Siswa mengumpulkan hasil diskusi dan hasil dari evaluasi yang 

dilakukan oleh siswa. 

8) Guru berfungsi sebagai narasumber dengan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan siswa 

tentang materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)  

3. Penutup (15 menit)  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan/ merangkum materi 

yang telah dipelajari hari ini. (konfirmasi) 

 Guru memberikan kuis untuk mengetahui kreativitas siswa setelah 

pembelajaran yang dikerjakan secara individu. 

 Siswa mengumpulkan kuis. 
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 Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 Guru memberikan PR dan tugas mempelajari materi selanjutnya. 

 Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

H.  Alat dan Sumber Belajar  

Alat  : buku, papan tulis, spidol, kapur tulis, penghapus, alat 

peraga tabung, kertas manila. 

Sumber belajar  : buku teks, LKS. 

I.  Penilaian  

Teknik  : tes tertulis 

Bentuk Instrumen : uraian 

Instrumen tes  : 

a. Kuis 

terlampir  

b. Pedoman penskoran dan penilaian  

terlampir  

c. Kunci jawaban  

terlampir  

Mengetahui    Semarang,   April 2014   

Guru Matematika      Guru Praktikan  

 

 

Muzairin, S.Pd.,     Samsul Aziz  

NIP         NIM 4101407076 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 3) 

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 pertemuan)  

 

A.  Standar Kompetensi 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan 

ukurannya. 

B.  Kompetensi Dasar 

2.2 Menghitung luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Menghitung luas permukaan kerucut. 

2. Menghitung volume kerucut. 

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menghitung luas permukaan 

kerucut dan volume kerucut. 

E.  Materi Ajar 

1. Luas Permukaan Kerucut 

Dapatkah kalian menghitung luas bahan yang diperlukan untuk 

membuat kerucut dengan ukuran tertentu? Perhatikan uraian berikut. 

(2) Luas Selimut 

Lampiran  17 
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Dengan memperhatikan gambar, kita dapat mengetahui bahwa luas 

seluruh permukaan kerucut atau luas sisi kerucut merupakan jumlah dari luas 

juring ditambah luas alas yang berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan jaring-jaring kerucut ini. 

 

 

 

 

Gambar  (a) juring lingkaran (selimut kerucut) 

(b) bidang alas kerucut 

Perhatikan gambar  (a) : Busur AA’ = keliling lingkaran alas kerucut 2πr 

    Luas lingkaran dengan pusat T dan jari-jari s = πs
2
 

    Kelilingnya =  2πs 

Maka luas juring TAA’ atau luas selimut kerucut dapat ditentukan 

sebagai berikut. 

                

              
  

                 

                  
 

                

   
  

   

   
 

                 
         

   
 

                      

 

Karena luas selimut kerucut sama dengan luas juring TAA1 maka kita 

dapatkan: 

                   

T 

s s 

A’ A 

2π

r 

r 

(b) (a) 
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Sedangkan luas permukaan kerucut adalah sebagai berikut. 

                                  

               

         (   ) 

Jadi, luas permukaan kerucut adalah         (   ) 

dengan r = jari-jari lingkaran alas kerucut dan s = garis pelukis (apotema).  

dimana hubungan r, t dan s adalah sebagai berikut: 

 s
2
= r

2
 + t

2
 

 

2. Volume Kerucut 

Sama dengan bangun tabung yang dapat dipandang dari sebuah 

prisma segi banyak beraturan yang rusuk-rusuk alasnya diperbanyak sehingga 

bentuk prisma makin mendekati tabung, kerucut juga dapat dipandang 

sebagai limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita dapat 

merumuskan volume kerucut sama dengan volume limas yaitu sebagai 

berikut. 

          

             
 

 
       

             
 

 
     

Keterangan :  r : jari-jari alas kerucut 

   t : tinggi kerucut 

  



196 

 

 
 

F.  Metode Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Strategi REACT 

Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas.  

G.  Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit)  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama.  

 Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa.  

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model REACT 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

 Fase 1: Memberikan apersepsi tentang materi kepada siswa (Relating)  

1) Guru mengingatkan kembali materi tentang luas lingkaran, luas 

juring lingkaran, volume limas. 

2) Guru menyebutkan judul dan tujuan materi yang akan dipelajari.. 

3) Guru mengingatkan unsur-unsur kerucut seperti pada pertemuan 

pertama. 

 Fase 2 : mengorganisasi siswa untuk meneliti dan mengalami sendiri 

pembelajarannya (Experiencing) 

1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 

2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya. 
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3) Guru memberikan permasalahan kepada siswa untuk menemukan 

rumus luas permukaan dan volume kerucut dalam eksperimen 

yang ada pada LKS. 

4) Siswa memecahkan masalah yang diberikan guru dengan 

berdiskusi secara kelompok. (eksplorasi) 

5) Siswa memecahkan masalah dengan bereksperimen dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 

6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimennya 

untuk dapat menemukan luas permukaan dan volume kerucut.   

 Fase 3 : Mengorganisasi siswa untuk meneliti dan memecahkan 

masalah (Applying) 

1) Guru memberikan soal-soal pada LKS untuk dikerjakan kelompok 

dengan mengaplikasikan materi yang telah ditemukan. 

2) Siswa bersama kelompoknya berusaha menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dengan diarahkan oleh guru. (elaborasi)  

 Fase 4 : Membantu mengarahkan siswa untuk bekerja mandiri dan 

kelompok (Cooperating). 

1) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 

2) Siswa mencari informasi dengan berbagai cara melalui diskusi 

kelompok. (eksplorasi) 
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3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi efektif 

dalam kelompoknya. 

 Fase 5 : Menyampaikan dan mempresentasikan temuan dan 

penyelesaian masalah kelompoknya (Transferring). 

1) Guru membimbing siswa untuk menyusun jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. 

2) Siswa menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan dalam 

kelompoknya. (elaborasi) 

3) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. (eksplorasi) 

4) Guru dan siswa membahas bersama hasil diskusi. 

5) Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelidikan siswa dan proses yang siswa gunakan. (konfirmasi) 

6) Siswa mengumpulkan hasil diskusi dan hasil dari evaluasi yang 

dilakukan oleh siswa. 

7) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)  

3. Penutup (10 menit)  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan/ merangkum materi 

yang telah dipelajari hari ini. 

 Guru memberikan kuis untuk mengetahui kreativitas siswa setelah 

pembelajaran yang dikerjakan secara individu. 

 Siswa mengumpulkan kuis. 
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 Siswa dan guru melakukan refleksi.  

 Guru memberikan PR dan tugas mempelajari materi selanjutnya. 

 Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

H.  Alat dan Sumber Belajar  

Alat  : buku, papan tulis, spidol, kapur tulis, penghapus, alat 

peraga tabung, kertas manila, pasir. 

Sumber belajar  : buku teks, LKS. 

I.  Penilaian  

Teknik  : tes tertulis 

Bentuk Instrumen : uraian 

Instrumen tes  : 

a. Kuis 

terlampir  

b. Pedoman penskoran dan penilaian  

terlampir  

c. Kunci jawaban  

terlampir  

Mengetahui    Semarang, 20 April 2014   

Guru Matematika      Guru Praktikan  

 

 

Muzairin, S.Pd.,     Samsul Aziz  

NIP         NIM 4101407076 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 4) 

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 pertemuan)  

 

A.  Standar Kompetensi 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan 

ukurannya. 

B.  Kompetensi Dasar 

2.2 Menghitung luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Menghitung luas permukaan bola. 

2. Menghitung volume bola. 

D.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menghitung luas permukaan 

bola dan volume bola. 

E.  Materi Ajar 

1. Luas Permukaan Bola 

Untuk menentukan luas sisi bola dapat dilakukan percobaan dengan 

menggunakan sebuah bola, tabung, dan seutas tali. Perhatikan Gambar 

berikut. 

Lampiran  18 
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Gambar. bola, tali dan tabung 

Pada gambar di atas terdapat dua jenis bangun ruang sisi lengkung 

yaitu tabung dan bola serta seutas tali panjang. Tinggi tabung dan diameter 

tabung sama dengan diameter bola. Pada bola dililitkan seutas tali hingga 

menutup seluruh permukaan bola. kemudian tali tersebut dililitkan pada 

selimut tabung dan ternyata tali tersebut tepat melilit pada selimut tabung. 

Dari uraian di atas dapat disirnpulkan bahwa luas sisi bola sama dengan luas 

selimut tabung. 

         

                (  ) 

                  

Keterangan : Lb : luas permukaan bola 

r : jari-jari bola 

   

2. Volume Bola 

Untuk mencari volume bola dapat dilakukan percobaan sebagai 

berikut. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

Gambar. setengah bola dan dua buah kerucut 

r r r 

r r 
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Gambar di atas merupakan gambar setengah bola dengan,jari-jari r 

dan dua buah kerucut dengan jari-jari r dan tinggi r. Jika dilakukan percobaan 

dengan menuangkan cairan pada kedua kerucut sampai penuh, kemudian 

cairan dari kedua kerucut tersebut dituangkan dalam setengah bola maka 

cairan tersebut tepat memenuhi bentuk setengah bola. Dari percobaan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa volume setengah bola sama dengan volume dua 

buah kerucut yang memiliki tinggi dan jari-jari yang sama dengan jari-jari 

bola. 

Jadi volume bola adalah 4 kali volume kerucut yang memiliki tinggi 

dan jari-jari yang sama dengan jari-jari bola. 

     (
 

 
    ) 

              (
 

 
   ( )) 

 
 

 
    

Keterangan : Vb : luas permukaan bola 

r : jari-jari bola 

F.  Metode Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Strategi REACT 

Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas.  

G.  Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit)  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama.  
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 Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa.  

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model REACT 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

 Fase 1: Memberikan apersepsi tentang materi kepada siswa (Relating)  

1) Guru mengingatkan kembali materi tentang luas bangun datar, 

volume kerucut. 

2) Guru menyebutkan judul dan tujuan materi yang akan dipelajari.. 

3) Guru mengingatkan unsur-unsur bola seperti pada pertemuan 

pertama. 

 Fase 2 : mengorganisasi siswa untuk meneliti dan mengalami sendiri 

pembelajarannya (Experiencing) 

1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 

2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya. 

3) Guru memberikan permasalahan kepada siswa untuk menemukan 

rumus luas permukaan dan volume bola dalam eksperimen yang 

ada pada LKS. 

4) Siswa memecahkan masalah yang diberikan guru dengan 

berdiskusi secara kelompok. (eksplorasi) 

5) Siswa memecahkan masalah dengan bereksperimen dengan 

kelompoknya. (elaborasi) 
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6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimennya 

untuk dapat menemukan luas permukaan dan volume bola.   

 Fase 3 : Mengorganisasi siswa untuk meneliti dan memecahkan 

masalah (Applying) 

1) Guru memberikan soal-soal pada LKS untuk dikerjakan kelompok 

dengan mengaplikasikan materi yang telah ditemukan. 

2) Siswa bersama kelompoknya berusaha menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dengan diarahkan oleh guru. (elaborasi)  

 Fase 4 : Membantu mengarahkan siswa untuk bekerja mandiri dan 

kelompok (Cooperating). 

1) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 

2) Siswa mencari informasi dengan berbagai cara melalui diskusi 

kelompok. (eksplorasi) 

3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi efektif 

dalam kelompoknya. 

 Fase 5 : Menyampaikan dan mempresentasikan temuan dan 

penyelesaian masalah kelompoknya (Transferring). 

1) Guru membimbing siswa untuk menyusun jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. 

2) Siswa menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan dalam 

kelompoknya. (elaborasi) 
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3) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan hasil diskusi. 

4) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

5) Guru dan siswa membahas bersama hasil diskusi. 

6) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan siswa dan proses-proses yang siswa 

gunakan. (konfirmasi) 

7) Siswa mengumpulkan hasil diskusi dan hasil dari evaluasi yang 

dilakukan oleh siswa. 

8) Guru berfungsi sebagai narasumber dengan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan siswa 

tentang materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)  

3. Penutup (10 menit)  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan/ merangkum materi 

yang telah dipelajari hari ini. 

 Guru memberikan kuis untuk mengetahui kreativitas siswa setelah 

pembelajaran yang dikerjakan secara individu. 

 Siswa mengumpulkan kuis. 

 Siswa dan guru melakukan refleksi.  

 Guru memberikan PR dan tugas untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

 Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
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H.  Alat dan Sumber Belajar  

Alat  : buku, papan tulis, spidol, kapur tulis, penghapus, kertas 

manila, bola plastik, pasir. 

Sumber belajar  : buku teks, LKS. 

I.  Penilaian  

Teknik  : tes tertulis 

Bentuk Instrumen : uraian 

Instrumen tes  : 

a. Kuis 

terlampir  

b. Pedoman penskoran dan penilaian  

terlampir  

c. Kunci jawaban  

terlampir  

Mengetahui    Semarang, 20 April 2014   

Guru Matematika      Guru Praktikan  

 

 

Muzairin, S.Pd.,     Samsul Aziz  

NIP         NIM 4101407076 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (Pertemuan 5) 

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 pertemuan)  

 

A.  Standar Kompetensi 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan 

ukurannya. 

B.  Kompetensi Dasar 

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

tabung, kerucut dan bola. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Menggunakan rumus luas permukaan tabung, kerucut dan bola untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola. 

2. Menggunakan volume tabung, kerucut dan bola untuk memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola. 

D.  Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan dan volume tabung, 

kerucut dan bola untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, 

kerucut dan bola. 

 

Lampiran  19 
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E.  Materi Ajar 

Bahan ajar pertemuan satu sampai empat 

F.  Metode Pembelajaran  

Model Pembelajaran : Strategi REACT 

Metode : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas.  

G.  Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit)  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama.  

 Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa.  

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model REACT 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

 Fase 1: Memberikan apersepsi tentang materi kepada siswa (Relating)  

1) Guru mengingatkan kembali materi tentang luas permukaan dan 

volume tabung, kerucut, bola. 

2) Guru mengingatkan kembali rumus-rumus luas permukaan dan 

rumus-rumus volume tabung, kerucut dan bola. 

 Fase 2 : mengorganisasi siswa untuk meneliti dan mengalami sendiri 

pembelajarannya (Experiencing) 

1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 

2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya. 
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3) Guru mengajak siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola 

dengan bermain ular tangga matematika secara kelompok. 

(elaborasi) 

4) Guru menjelaskan permainan ular tangga matematika yang akan 

dilakukan kepada siswa. 

5) Guru memberikan aturan-aturan dalam permainan ular tangga 

matematika yang akan dilakukan siswa. 

6) Guru sebagai wasit atau penentu masing-masing kelompok yang 

bisa menjalankan dan meneruskan permainan. 

 Fase 3 : Mengorganisasi siswa untuk meneliti dan memecahkan 

masalah (Applying) 

1) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan misi yang 

diperoleh untuk memecahkan masalah luas permukaan dan 

volume tabung, kerucut dan bola selama permainan ular tangga.   

2) Siswa bersama kelompoknya berusaha menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dengan diarahkan oleh guru agar dapat 

melanjutkan misi dalam permainan ular tangga matematika. 

(elaborasi) 

 Fase 4 : Membantu mengarahkan siswa untuk bekerja mandiri dan 

kelompok (Cooperating). 

1) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 
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2) Siswa mencari informasi dengan berbagai cara melalui diskusi 

kelompok. (eksplorasi) 

3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi efektif 

dalam kelompoknya. 

4) Guru memotivasi dan membimbing siswa untuk dapat 

memecahkan masalah yang diperoleh agar dapat memenangkan 

permainan. 

 Fase 5 : Menyampaikan dan mempresentasikan temuan dan 

penyelesaian masalah kelompoknya (Transferring). 

1) Guru membimbing siswa untuk menyusun jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. 

2) Siswa menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan dalam 

kelompoknya. (elaborasi) 

3) Guru membimbing siswa untuk menyiapkan hasil diskusi. 

4) Setiap kelompok yang menyelesaikan satu misi harus menuliskan 

hasilnya di depan kelas. 

5) Guru berfungsi sebagai juri dengan memberi nilai kepada 

kelompok untuk dapat melanjutkan permainan ular tangga 

matematika. 

6) Kelompok yang dapat menyelesaikan setiap misi dan sampai pada 

garis finish terlebih dahulu adalah yang memenangkan permainan 

ular tangga matematika. 
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3. Penutup (10 menit)  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan/ merangkum materi 

yang telah dipelajari hari ini. (konfirmasi) 

 Guru memberikan kuis untuk mengetahui kreativitas siswa setelah 

pembelajaran yang dikerjakan secara individu. 

 Siswa mengumpulkan kuis. 

 Siswa dan guru melakukan refleksi.  

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

 

H.  Alat dan Sumber Belajar  

Alat  : buku, papan tulis, spidol, kapur tulis, penghapus, kertas 

folio bergaris, alat peraga permainan ular tangga 

matematika, kartu soal. 

Sumber belajar  : buku teks. 

 

I.  Penilaian  

Teknik  : tes tertulis 

Bentuk Instrumen : uraian 

Instrumen tes  : 

a. Kuis 

terlampir  

b. Pedoman penskoran dan penilaian  

terlampir  
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c. Kunci jawaban  

terlampir  

Mengetahui    Semarang, 20 April 2014   

Guru Matematika      Guru Praktikan  

 

 

 

 

Muzairin, S.Pd.,     Samsul Aziz  

NIP         NIM 4101407076 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

Nama Anggota Kelompok 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

1  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  

Lampiran  20 
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut tabung. 

   2. menghitung volume tabung. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan?(……………. dan…………………) 

b. Luas bangun I = ………………………Luas bangun II = ………………………… 

Keliling bangun II = ………………………… 

 

 

 

 

 

indikato

r 
1. Menghitung luas selimut tabung 

2. Menghitung volume tabung 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Tabung 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan tabung. 

Yuk…!!! 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isilah titik-titik pada pernyataan berikut! 

Pada gambar tabung di atas terdapat: 

1. bagian alas dan atas berbentuk apakah? (…………………………..) 

Luas alas dan atas  = …………… + ……………. 

  = 2 (………………) 

 

 

 

 

 

Jadi luas permukaan tabung  = luas alas dan atas + luas sisi tegak/selimut 

 

    = 2 (……………………) + ……………….. 

Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar tersebut? (………………………) 
b. Berbentuk apakah bidang alas bangun tersebut? 

(………….................) 
c. Berbentuk apakah bidang atas bangun tersebut? 

(.............................) 
d. Apakah alas dan atasnya adalah dua buah bangun yang 

kongruen? (ya/tidak) 

Luas Permukaan 

Tabung 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 
Inget rumus sebelumnya ya,,, 

Jaring-
jaringnya  

2. bagian sisi tegak/selimut tabung jaring-jaringnya berbentuk apakah? 

(……………………………..), maka 

Luas selimut  = …………………….. 

  

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

A 

D 

A’ 

D’ 

r 

t 
x = …… 
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Perhatikan gambar di atas dan jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan 

berikut! 

1. Apakah nama bangun (i)? (……………………………………………) 

2. Apakah nama bangun (ii)? (…………………………………………….) 

3. Apakah nama bangun (iii) bisa disebut prisma tegak segibanyak 

beraturan? Ya/tidak (……………….) 

Jadi, bangun (iii) disebut …………………………………. atau 

………………………………………… 

Alas bangun (iii) berbentuk apa? (…………………………..) 

 

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kita cari volum tabung: 

Volum tabung = Volum prisma tegak segibanyak beraturan  

Volum tabung = Luas alas x tinggi 

   = ................ x ..............  

 

 

p 

l 

t 

p 

l 

t 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

 Gambar (i) Gambar (ii) Gambar (iii) 

Volume Tabung 

Perhatikan ya!!! 

Perhatikan gambar (i) ! 

 Berbentuk apakah bangun pada gambar(i)? 
(...............................................................) 

 Manakah alasnya? (..............................................) 
 Berbentuk apakah alasnya? (..............................) 
 Manakah tingginya? (..........................................) 
 Apakah rumus volum bangun diatas? 

Volume  = ……x………x……… 

  = (…………………) x ……… 

  

p

l

t

p

l

t
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Tabung 

 

 

 

Volume Tabung 

 

Luas Permukaan Tabung =  ( 2 x ……..) + (…………….) 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

Volume Tabung =  …………….. x …………… 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

KUNCI JAWABAN 

1  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut tabung. 

     2. menghitung volume tabung. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan? persegi panjang dan lingkaran 

b. Luas bangun I = p x l  Luas bangun II = πr2 

Keliling bangun II = 2πr 

 

 

 

 

 

 

indikato

r 
1. Menghitung luas selimut tabung 

2. Menghitung volume tabung 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Tabung 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan tabung. 

Yuk…!!! 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isilah titik-titik pada pernyataan berikut! 

Pada gambar tabung di atas terdapat: 

1. bagian alas dan atas berbentuk apakah? (lingkaran) 

Luas alas dan atas  = πr2 + πr2 

  = 2 (πr2) 

 

 

 

 

 

Jadi luas permukaan tabung  = luas alas dan atas + luas sisi tegak/selimut 

 

    = 2  ( πr2 ) + 2πrt 

Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar tersebut? (tabung) 
b. Berbentuk apakah bidang alas bangun tersebut? (lingkaran) 
c. Berbentuk apakah bidang atas bangun tersebut? (lingkaran) 
d. Apakah alas dan atasnya adalah dua buah bangun yang 

kongruen? (ya/tidak) (Ya) 

Luas Permukaan 

Tabung 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 
Inget rumus sebelumnya ya,,, 

Jaring-
jaringnya  

3. bagian sisi tegak/selimut tabung jaring-jaringnya berbentuk apakah? 

(persegi panjang), maka 

Luas selimut  = 2πr  x t 

  

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

A 

D 

A’ 

D’ 

r 

t 
x = …… 
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p

l

t

p

l

t

 

 

 

 
Perhatikan gambar di atas dan jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan 

berikut! 

1. Apakah nama bangun (i)? (prisma tegak segi empat) 

2. Apakah nama bangun (ii)? (prisma tegak segi enam) 

3. Apakah nama bangun (iii) bisa disebut prisma tegak segibanyak 

beraturan? Ya/tidak (ya) 

Jadi, bangun (iii) disebut prisma tegak segi banyak atau tabung 

Alas bangun (iii) berbentuk apa? (lingkaran) 

 

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kita cari volum tabung: 

Volum tabung = Volum prisma tegak segibanyak beraturan  

Volum tabung = Luas alas x tinggi 

   = πr2 x t 

 

 

p 

l 

t 

p 

l 

t 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

 Gambar (i) Gambar (ii) Gambar (iii) 

Volume Tabung 

Perhatikan ya!!! 

Perhatikan gambar (i) ! 

 Berbentuk apakah bangun pada gambar(i)? 
(prisma tegak segi empat) 

 Manakah alasnya? (bagian bawah) 
 Berbentuk apakah alasnya? (persegi panjang) 
 Manakah tingginya? (t) 
 Apakah rumus volum bangun diatas? 

Volume  = p x l x t 

  = (…………………) x ……… 
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Tabung 

 

 

 

Volume Tabung 

 

Luas Permukaan Tabung =  ( 2πr2 ) + (2πrt) 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

Volume Tabung =  πr2  x t 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

Nama Anggota Kelompok 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

2  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  

Lampiran  21 
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut kerucut. 

     2. menghitung volume kerucut. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan?(………………… dan………………) 

b. Luas bangun I = ……………………    Panjang busur AA’  = ……………………. 

 

 

 

 

 

indikator

r 

4. Menghitung luas selimut kerucut 

5. Menghitung volume kerucut 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Kerucut 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan kerucut. 

Yuk…!!! 

 

(a) 

T 

A’ A 

r 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   
  

   

   
 

                 
         

   
 

                      

 

 

 
Isilah titik-titik pada pernyataan berikut! 

Pada gambar kerucut diatas terdapat: 

2. Jaring-jaring kerucut berbentuk apakah? (……………… dan .....…………..) 

3. Luas lingkaran kecil = ..................., Luas lingkaran besar = ................... 

4. Panjang busur AA’ = ..............., keliling lingkaran besar = ......... 

5. 
                

              
  

                 

                  
 

6. Jadi Luas permukaan kerucut  = .............................. + ............................ 

      = ............................. 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Jawablah pertanyaan berikut! 

f. Bangun apakah gambar tersebut? (………………………) 
g. Berbentuk apakah bidang alas bangun tersebut? 

(………….................) 

Luas Permukaan 

Kerucut 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 
Inget rumus sebelumnya ya,,, 

A 

O C D 
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Perhatikan gambar tabung dan kerucut di atas ! tinggi dan jari-jari 

tabung dengan kerucut sama. Sekarang lakukan eksperimen berikut 

dengan alat peraga permainan yang sudah ada! 

1. Ambilah kerucut kemudian isi dengan pasir sampai penuh. 

2. Tuangkan pasir tersebut kedalam tabung. 

3. Lakukan sampai tabung terisi penuh seperti instruksi no 1 dan 2. 

4. Amati yang kalian lakukan dan catat dalam diskusi kelompok. 

Dari percobaan eksperimen yang kalian lakukan dapat menemukan  

volum kerucut. 

Satu isi penuh kerucut = .................................  

Satu isi penuh tabung = ................................. 

Berapa kali isi kerucut tabung dapat terisi penuh? ......................... 

Berarti volume tabung  = ........... x volume kerucut 

Rumus volume tabung = ................................. 

Berarti rumus volume kerucut dapat kalian tentukan. 

Rumus volume kerucut = ........... x volume tabung 

    = ........... x .......................  

 

 

p 

l 

t 

p 

l 

t 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Volume Kerucut 

Perhatikan ya!!! 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Volume Kerucut = ........................................ 
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Kerucut 

 

Volume Kerucut 

 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Luas Permukaan kerucut =  ( ........……..) + (…………….) 

Volume kerucut =  ……………..…………… 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

2  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  

KUNCI JAWABAN 
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut kerucut. 

     2. menghitung volume kerucut. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan? (lingkaran dan juring lingkaran) 

b. Luas bangun I = πr2     Panjang busur AA’  = 2πr 

 

 

 

 

 

 

indikator

r 

1. Menghitung luas selimut kerucut 

2. Menghitung volume kerucut 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Kerucut 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan kerucut. 

Yuk…!!! 

 

(a) 

T 

A’ A 

r 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   
  

   

   
 

                 
         

   
 

                      

 

 

 
Isilah titik-titik pada pernyataan berikut! 

Pada gambar kerucut diatas terdapat: 

1. Jaring-jaring kerucut berbentuk apakah? (juring lingkaran dan lingkaran) 

2. Luas lingkaran kecil = πr
2
, Luas lingkaran besar = πs

2
 

3. Panjang busur AA’ = 2πr, keliling lingkaran besar = 2πs 

4. 
                

              
  

                 

                  
 

5. Jadi Luas permukaan kerucut  = πr
2
 + πrs 

      = πr(r + s) 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar tersebut? (kerucut) 
b. Berbentuk apakah bidang alas bangun tersebut? (lingkaran) 

Luas Permukaan 

Kerucut 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 
Inget rumus sebelumnya ya,,, 

A 

O C D 
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Perhatikan gambar tabung dan kerucut di atas ! tinggi dan jari-jari 

tabung dengan kerucut sama. Sekarang lakukan eksperimen berikut 

dengan alat peraga permainan yang sudah ada! 

1. Ambilah kerucut kemudian isi dengan pasir sampai penuh. 

2. Tuangkan pasir tersebut kedalam tabung. 

3. Lakukan sampai tabung terisi penuh seperti instruksi no 1 dan 2. 

4. Amati yang kalian lakukan dan catat dalam diskusi kelompok. 

Dari percobaan eksperimen yang kalian lakukan dapat menemukan  

volum kerucut. 

Satu isi penuh kerucut = volume kerucut  

Satu isi penuh tabung = volume tabung 

Berapa kali isi kerucut tabung dapat terisi penuh? 3 kali 

Berarti volume tabung  = 3 x volume kerucut 

Rumus volume tabung = πr
2
t 

Berarti rumus volume kerucut dapat kalian tentukan. 

Rumus volume kerucut = 1/3 x volume tabung 

    = 1/3 x πr
2
t  

 

 

p 

l 

t 

p 

l 

t 

r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Volume Kerucut 

Perhatikan ya!!! 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Volume Kerucut = 1/3 x πr
2
t 
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Kerucut 

 

Volume Kerucut 

 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Luas Permukaan kerucut =  (πr
2 ) + ( πrs ) 

Volume kerucut =  1/3πr
2
t 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

Nama Anggota Kelompok 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

3  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  

Lampiran  22 
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut bola. 

   2. menghitung volume bola. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan?(………………… dan………………) 

b. Luas permukaan bangun I = ………………………  

c. Luas permukaan bangun II  = ……………………… 

d. Volume bangun I    = .............................. 

e. Volume bangun II   = .............................. 

 

 

 

indikator

r 

7. Menghitung luas selimut bola 

8. Menghitung volume bola 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Bola 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan dan volume kerucut. 

A 

O C D r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lakukan eksperimen sebagai berikut ya,,,!!! 

1. Siapkan alat peraga bola, tali dan tabung. (jari-jari bola sama dengan jari-jari 

tabung) 

2. Bersama kelompokmu coba lilitkan tali ke bola sehingga menutupi semua 

permukaan bola (lakukan seperti yang diarahkan oleh guru ya) 

3. Setelah menutupi semua permukaan bola kemudian gunting talinya. 

4. Tali yang didapat tadi kalian coba lilitkan ke selimut tabung. 

5. Apa yang terjadi? 

6. Diskusikan dengan kelompokmu! 

 

Jawablah pertanyaan berikut! 

i. Bangun apakah gambar tersebut? (………………………) 
j. Bisakah kalian menyebutkan benda-benda di sekitar yang 

bentuknya seperti gambar di samping? 
(.....................................................................................................) 

Luas Permukaan 

Bola 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Luas permukaan bola  = ......................tabung 

Luas permukaan bola = .................................. 

    = .................................. 
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Perhatikan gambar kerucut dan bola di atas ! tinggi dan jari-jari 

kerucut sama dengan bola. Sekarang lakukan eksperimen berikut 

dengan alat peraga permainan yang sudah ada ya! 

5. Belah bola menjadi dua dengan besar yang sama. 

6. Kemudian ambil kerucut dan isi dengan pasir sampai penuh. 

7. Tuangkan pasir yang ada dalam kerucut ke belahan bola tadi. 

8. Lakukan dengan cara yang sama sampai kedua belahan bola tepat 

terisi penuh dengan pasir. 

9. Amati yang kalian dapatkan dan catat dalam diskusi kelompok. 

Dari percobaan eksperimen yang kalian lakukan dapat menemukan  

volum bola. 

Satu isi penuh kerucut = .................................  

Satu isi penuh bola = ................................. 

Berapa kali isi kerucut agar bola dapat terisi penuh? ......................... 

Berarti volume bola  = ........... x volume kerucut 

 

Berarti rumus volume bola dapat kalian tentukan. 

Rumus volume kerucut = ........... x volume kerucut 

    = ........... x .......................  

 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Volume Bola 

Perhatikan ya!!! 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Volume bola = ........................................ 
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Bola 

 

 

 

Volume Bola 

 

Luas Permukaan Bola =  ........……..……………. 

Volume Bola =  ……………..…………… 
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LKS 

B A N G U N  R U A N G  S I S I  L E N G K U N G  

3  

LEMBA R K EG IATA N SI SWA  

KUNCI JAWABAN 
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Standar Kompetensi : memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta 

menentukan ukuranya. 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT dengan pendekatan 

Education Games siswa dapat : 1. Menghitung luas selimut bola. 

     2. menghitung volume bola. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! (masih ingatkah kalian?) 

a. Bangun apakah pada gambar kiri dan kanan? (tabung dan kerucut) 

b. Luas permukaan bangun I = 2πr(r + t)  

c. Luas permukaan bangun II  = πr
2
+πrs 

d. Volume bangun I    = πr
2
t 

e. Volume bangun II   = 1/3πr
2
t 

 

 

 

 

indikator

r 

1. Menghitung luas selimut bola 

2. Menghitung volume bola 

Kegiatan awal 

Menemukan Luas dan Volume 

Bola 

Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola KD 

Ingat-ingat Rumus di Atas ya, buat menemukan rumus luas 

permukaan dan volume kerucut. 

A 

O C D r 

t 

B A 

D C 

P 

Q 
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Perhatikan gambar bangun ruang berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lakukan eksperimen sebagai berikut ya,,,!!! 

1. Siapkan alat peraga bola, tali dan tabung. (jari-jari bola sama dengan jari-jari 

tabung) 

2. Bersama kelompokmu coba lilitkan tali ke bola sehingga menutupi semua 

permukaan bola (lakukan seperti yang diarahkan oleh guru ya) 

3. Setelah menutupi semua permukaan bola kemudian gunting talinya. 

4. Tali yang didapat tadi kalian coba lilitkan ke selimut tabung. 

5. Apa yang terjadi? 

6. Diskusikan dengan kelompokmu! 

 

Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar tersebut? (bola) 
b. Bisakah kalian menyebutkan benda-benda di sekitar yang 

bentuknya seperti gambar di samping? (bola sepak, bola voli, 
kelereng, dll) 

Luas Permukaan 

Bola 

Pake Alat Peraganya ya…,,, 
 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Luas permukaan bola  = luas selimut tabung 

Luas permukaan bola = 2πrt 

    = 4πr
2 



241 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perhatikan gambar kerucut dan bola di atas ! tinggi dan jari-jari 

kerucut sama dengan bola. Sekarang lakukan eksperimen berikut 

dengan alat peraga permainan yang sudah ada ya! 

1. Belah bola menjadi dua dengan besar yang sama. 

2. Kemudian ambil kerucut dan isi dengan pasir sampai penuh. 

3. Tuangkan pasir yang ada dalam kerucut ke belahan bola tadi. 

4. Lakukan dengan cara yang sama sampai kedua belahan bola tepat 

terisi penuh dengan pasir. 

5. Amati yang kalian dapatkan dan catat dalam diskusi kelompok. 

Dari percobaan eksperimen yang kalian lakukan dapat menemukan  

volum bola. 

Satu isi penuh kerucut = volume kerucut  

Satu isi penuh bola  = volume bola 

Berapa kali isi kerucut agar bola dapat terisi penuh? 4 kali 

Berarti volume bola  = 4 x volume kerucut 

 

Berarti rumus volume bola dapat kalian tentukan. 

Rumus volume bola  = 4 x volume kerucut 

    = 4 x 1/3πr
2
t  

 

 

T 

r 

s 

A 

t 

(a) 

T 

s s 

A’ A 

2πr 

r 

(b) 

Volume Bola 

Perhatikan ya!!! 

Yeahhh...!!! 
Dari eksperimen di atas kita dapatkan: 

Volume bola = 4 /3πr
2
t 
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SIMPULAN 

dari kegiatan di atas,dapat disimpulkan bahwa:  

Luas Permukaan Bola 

 

 

 

Volume Bola 

 

Luas Permukaan Bola =  4πr
2 

Volume Bola = 4 /3πr
2
t 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Satuan Pendidikan  : SMPIT Bina Amal 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : BRSL 

Submateri Pokok  : Unsur-unsur BRSL 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan)  

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI   

2. Memahami sifat – sifat tabung, kerucut, dan bola serta menentukan 

ukurannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.1. Mengidentifikasi unsur – unsur  tabung kerucut dan bola 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai pembelajaran peserta didik diharap dapat : 

Menyebutkan unsur – unsur  : jari-jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung , 

kerucut dan bola.  

D. MATERI AJAR 

Tabung,kerucut dan bola 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab dan Pemberian 

Tugas. 

Pertemuan Kegiatan Belajar  Mengajar Waktu  Metode 

I Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

5’  

Lampiran  23 
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cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama dan 

menanyakan kehadiran peserta didik , kebersihan 

dan kerapian sebagai wujud kepedulian 

lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan kesebangunan 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

kesebangunan 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis besar 

tentang kesebangunan untuk menumbuhkan rasa 

ingin tahu. 

 Kegiatan Inti  

 Peserta didik duduk dalam tatanan pembelajaran . 

 Guru mempersiapkan model – model bangun 

ruang tabung, kerucut dan bola. 

 Secara kreatif dan bekerjasama dengan teman 

sebangku peserta didik menyebutkan unsur – 

unsur tabung,kerucut dan bola.(jumlah sisi, 

sudut, rusuk, tinggi, jari – jari). 

 Beberapa peserta didik menyampaikan hasil 

pekerjaannya secara mandiri dan bertanggung 

jawab. 

 Peserta didik yang lain menanggapi, maupun 

mengajukan pertanyaan. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok secara  

komunikatif 
 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  tentang kesebangunan yang 

berhubungan dengan unsure – unsure tabung, 

kerucut dan bola secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan tentang 

materi pokok yang harus dikuasai 

70’  

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara mandiri 

untuk membuat rangkuman dari materi yang 

dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap materi 

yang telah diberikan secara tanggung jawab 

 Guru memberikan umpan balik terhadap materi 

5’   
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yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik mengerjakan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik 

agar gemar membaca dengan menyampaikan 

rencana pembelajaran berikutnya 

F. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Lingkungan 

2. Buku Platinum Kelas IX 

3. LKS 

4. Sumber lain yang relevan 

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

1. Menyebutkan 

unsur-unsur 

dari kerucut 

2. Menyebutkan 

unsur-unsur 

dari tabung 

Tes 

Lisan 

Daftar 

Pertanyaan 
1. tunjukkan garis pelukisnya, alasnya, 

diameter alas, jari jari alas, tinggi 

kerucut. Di bawah ini. 

 

     

2. Tunjukkan alasnya, diameter alas, jari 

jari alas, tinggi tabung. Di bawah ini. 
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H. PEDOMAN PENSKORAN 

No Jawaban  Skor 

1 a. Bisa menunjukkan garis pelukisnya 

b. Bisa menunjukkan diameter alas  

c. Bisa menunjukkan jari jari alas 

d. Bisa menunjukkan tinggi tabung  

1 

1 

1 

1   

2 a. Bisa menunjukkan alas tabung 

b. Bisa menunjukkan diameter alas tabung 

c. Bisa menunjukkan jari-jari alas tabung 

d. Bisa menunjukkan tinggi tabung 

1 

1 

1 

1     

 Total skor  8 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 

 

         

                                                      

 

 

Mengetahui : Semarang,    April 2014 

Kepala SMPIT Bina Amal Guru Mata Pelajaran 

 

 

Waimin, S.Pd Muzairin, S.Pd  

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir =     Perolehan Skor   X  Skor Ideal (100) 

                           Total Skor Max  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Satuan Pendidikan  : SMPIT Bina Amal 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : BRSL 

Submateri Pokok  : Luas dan Volume BRSL 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Waktu  : 12 x 40 menit ( 6 x pertemuan)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI  :  

2. Memahami sifat – sifat tabung, kerucut, dan bola serta 

menentukanukurannya 

B. KOMPETENSI DASAR :  

2.2. Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut  dan bola 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah selesai pembelajaran peserta didik diharap dapat : 

1. Menghitung luas selimut tabung ,kerucut dan bola 

2. Menghitung volum tabung ,kerucut dan bola 

3. Menghitung unsur-unsur tabung,kerucut dan bola jika volum diketahui  

D. MATERI AJAR 

Tabung,kerucut dan bola 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab dan Pemberian Tugas. 

Lampiran  24 
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Pertemuan Kegiatan Belajar Mengajar Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan tabung 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

5’  

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang tabung 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus – 

rumus luas alas, luas selimut tabung, luas 

tabung tanpa tutup dan luas permukaan tabung.  

 Guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari luas tabung, 

secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

70’  



249 

 

 
 

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 

materi yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

5’  

2 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan tabung 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

5’  

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang tabung 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus 

volum tabung 

 Guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

70’  
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mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari volum tabung, 

secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap materi 

yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

5’  

3 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan kerucut 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

5’  
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 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang kerucut 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus – 

rumus luas selimut kerucut,dan luas permukaan 

kerucut. 

 Guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari luas selimut 

kerucut, luas permukaan secara bertanggung 

jawab 
 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

 

70’  

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 

materi yang telah diajarkan secara 

demokratis 
 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

5’  
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didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

4 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan kerucut 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang. 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

5’  

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang kerucut 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus 

volum kerucut 

 Guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari volum kerucut, 

secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan 

70’  
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tentang materi pokok yang harus dikuasai 

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap materi 

yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

 

5’  

5 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan Bola 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

5’  

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang bola 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus – 

rumus luas permukaan bola. 

 Guru memberikan contoh soal dan 

70’  
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penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

kerjanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari luas bola secara 

bertanggung jawab 
 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap materi 

yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

5’  

6 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana 

kelas yang religious dengan berdoa bersama 

dan menanyakan kehadiran peserta didik , 

kebersihan dan kerapian sebagai wujud 

kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan megajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan Bola 

5’  
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 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif mempersiapkan model 

bangun ruang bola 

 Peserta didik berdiskusi dengan bekerjasama 

dan demokrasi untuk menemukan rumus 

volum bola 

 Guru memberikan contoh soal dan 

penyelesaiannya 

 Guru memberikan beberapa soal. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

mengerjakan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaanya di papan tulis secara bertanggung 

jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan soal  mencari volum bola, 

secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

70’  

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap materi 

yang telah diajarkan secara demokratis 

 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik dengan menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya 

5’  
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F. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Lingkungan 

2. Buku Platinum kelas IX 

3. LKS 

4. Sumber lain yang relevan 

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

1. menyebutkan 

rumus luas 

selimut tabung, 

luas seluruh 

permukaan 

tabung. 

2. menentukan luas 

selimut tabung 

dan luas seluruh 

permukaan 

tabung 

Tes Lisan 

dan tertulis 

Daftar 

Pertanyaan 

dan tes 

uraian 

1. Sebutkan rumus- rumus dari : 

a. Rumus luas selimut tabung. 

b. Rumus luas permukaan 

tabung tanpa tutup. 

c. Rumus luas seluruh 

permukaan tabung  

2.  Suatu tabung diketahui jari jari 

alasnya 14 cm. Dengan tinggi 10 

cm. Tentukan : 

a. Luas selimut tabung. 

b. Luas seluruh permukaan 

tabung. 

3. menyebutkan 

rumus luas 

selimut kerucut, 

luas seluruh 

permukaan 

kerucut. 

4. menentukan luas 

selimut kerucut 

dan luas seluruh 

permukaan 

kerucut 

Tes Lisan 

dan tertulis 

Daftar 

Pertanyaan 

dan tes 

uraian 

3. Sebutkan rumus- rumus dari : 

a. Rumus luas selimut kerucut. 

b. Rumus luas seluruh 

permukaan kerucut 

4. Kerucut dengan jari-jari alas 7 cm 

dan tinggi 24 cm. Tentukan: 

a. Panjang garis pelukisnya 

b. Luas selimut kerucut 

c. Luas seluruh permukaan kerucut 
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5. menyebutkan 

rumus luas luas 

seluruh 

permukaan bola 

6. menentukan luas 

seluruh 

permukaan bola 

 

Tes Lisan 

dan tertulis 

Daftar 

Pertanyaan 

dan tes 

uraian 

5.  Sebutkan rumus rumus dari: 

a. Luas seluruh permukaan bola 

b. Luas belahan bola 

c. Luas belahan bola padat. 

6.  Bola dengan jri-jari 10 cm. 

Tentukan luas permukaan bola! 

 

7. menyebutkan 

rumus volum 

tabung dan 

kerucut 

8. menentukan 

volum tabung dan 

kerucut 

Tes Lisan 

dan tertulis 

Daftar 

Pertanyaan 

dan tes 

uraian 

7.  Sebutkan rumus volum tabung 

8.  Sebutkan rumus volum kerucut 

9. Tabung degngan jari-jari alas 10 

cm dan tinggi 15 cm. Tentukan 

volumnya! 

10. Kerucut dengan tinggi 12 cm dan 

diameter alas 14 cm. Tentukan 

volumnya 

9. menyebutkan 

rumus volum bola 

10. menentukan 

volum bola 

Tes Lisan 

dan tertulis 

Daftar 

Pertanyaan 

dan tes 

uraian 

11.  Sebutkan rumus volum Bola 

12. bola dengan jari-jari 21 cm, 

tentukan volumnya 

11. menentukan besar 

unsur-unsur yang 

belum diketahui 

dari tabung dan 

kerucut  

12. menentukan besar 

unsur-unsur yang 

belum diketahui 

dari bola 

tes tertulis Uraian 
13. kerucut dengan volume 1017.36 

cm3. jika jari-jari alas 9 cm, 

tentukan : 

a. tinggi kerucut. 

b. Panjang garis pelukis. 

14. volume vola diketahui 38808 cm3. 

tentukan  

a. panjang jari-jarinya. 

b. Luas seluruh permukaannya 

H. PEDOMAN PENSKORAN 

No Jawaban  Skor 

1 

 

 

2 

a. Bisa menyebutkan rumus luas selimut tabung 

b. Bisa menyebutkan rumus luas permukaan tabung 

tanpa tutup 

c. Bisa menyebutkan rumus luas seluruh permukaan 

tabung 

a. 880 cm
2
 

b. 2112 cm
2
 

1 

1 

1 

3 

3 
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3 

 

4 

a. Bisa menyebutkan rumus luas selimut kerucut. 

b. Bisa menyebutkan rumus luas seluruh permukaan 

kerucut  

a. 25 cm
2
 

b. 550 cm
2
 

c. 704 cm
2
 

1 

1  

3 

3 

3     

5 

 

 

6 

a. Bisa menyebutkan rumus seluruh permukaan bola 

b. Bisa menyebutkan rumus belahan bola 

c. Bisa menyebutkan rumus belahan bola padat 

a. 1256 cm
2
 

1 

1 

1 

3 

7 

8 

9 

10 

a. Bisa menyebutkan rumus volum tabung 

b. Bisa menyebutkan rumus volum kerucut 

4710 cm
3
 

616 cm
3
 

1 

1 

3 

3 

11 

12 

Bisa menyebutkan rumus volum bola 

38808 cm
3 

 1 

3     

13 

 

14 

a. 12 cm 

b. 15 cm 

a. 21 cm 

b. 5544 cm
2
 

3 

3 

3 

3 

 Total skor  50 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 

 

 

  Mengetahui :    Semarang,    April 2014 

Kepala SMPIT Bina Amal Guru Mata Pelajaran 

 

 

Waimin, S.Pd Muzairin, S.Pd  

 

Nilai Akhir =     Perolehan Skor   X  Skor Ideal (100) 
                          Total Skor Max  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Satuan Pendidikan  : SMPIT Bina Amal 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : BRSL 

Submateri Pokok  : Memecahkan  masalah dengan BRSL 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Waktu  : 4 x 40 menit ( 2 x pertemuan)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI : 2.  Memahami sifat – sifat tabung, kerucut, 

dan bola  ukurannya 

B. KOMPETENSI DASAR : 2.3. Memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan tabung, kerucut dan bola 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran peserta didik diharap dapat : 

Menggunakan rumus luas selimut dan volume untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola. 

D. MATERI AJAR 

Tabung,kerucut dan bola 

E. METODE PEMBELAJARAN. 

1. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab dan Pemberian 

Tugas. 

F. SKENARIO/LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan  Kegiatan Belajar Mengajar Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan 

suasana kelas yang religious dengan berdoa 

5’  

Lampiran  27 



260 

 

 
 

bersama dan menanyakan kehadiran peserta 

didik , kebersihan dan kerapian sebagai 

wujud kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

megajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

bangun ruang 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif menanyakan rumus – 

rumus luas tabung, kerucut dan bola 

 Guru memberikan permasalahan yang 

berhubungan dengan luas tabung, kerucut dan 

bola. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

menyelesaikan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan 

hasil pekerjaanya di papan tulis secara 

bertanggung jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari – hari yang berhubungan 

dengan luas tabung, kerucut dan bola, secara 

bertanggung jawab 
 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

70’  

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 

5’  
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 Guru memberikan umpan balik terhadap 

materi yang telah diajarkan secara 

demokratis 
 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

 

2 Pendahuluan  

 Guru  menyiapkan peserta didik secara psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara kreatif, yaitu dengan menciptakan 

suasana kelas yang religious dengan berdoa 

bersama dan menanyakan kehadiran peserta 

didik , kebersihan dan kerapian sebagai 

wujud kepedulian lingkungan. 

 Memberi motivasi peserta didik secara 

komunikatif dan kreatif serta 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

megajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

bangun ruang 

 Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

Bangun Ruang 

 Menyampaikan cakupan materi secara garis 

besar tentang kesebangunan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. 

5’  

 Kegiatan Inti  

 Guru secara kreatif menanyakan rumus – 

rumus volum tabung, kerucut dan bola 

 Guru memberikan permasalahan yang 

berhubungan dengan luas tabung, kerucut dan 

bola. 

 Peserta didik secara kreatif mandiri 

menyelesaikan soal tersebut 

 Beberapa peserta didik mempresentasikan 

hasil kerjanya di papan tulis secara 

bertanggung jawab 

 Peserta didik lain menanggapi sebagai bentuk 

demokrasi. 

 Guru memberikan tanggapan dan simpulan 

70’  
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berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 

secara  komunikatif 

 Guru memberikan penguatan tentang cara 

menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari – hari yang berhubungan 

dengan volum tabung, kerucut dan bola, 

secara bertanggung jawab 

 Guru secara kreatif memberikan catatan 

tentang materi pokok yang harus dikuasai 

 

 Penutup 

 Guru membimbing peserta didik secara 

mandiri untuk membuat rangkuman dari 

materi yang dibahas 

 Guru  memberikan penilaian akhir terhadap 

materi yang telah diberikan secara tanggung 

jawab 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 

materi yang telah diajarkan secara 

demokratis 
 Peserta didik diberikan tugas mandiri 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut  

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya 

5’  

G. SUMBER BELAJAR 

1. Lingkungan 

2. Buku peserta didik 

3. LKS 

4. Sumber lain yang relevan 
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H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

 Menggunakan 

rumus luas selimut 

dan volume untuk 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

tabung, kerucut 

dan bola. 

Tes 

tertulis 

Uraian 1. Pak Candra akan membuat 

tabung dari kaleng, yang 

jari-jari alasnya sama 

dengan 30 cm dan tingginya 

1 m. Kaleng yang 

diperlukan untuk membuat 

tabung tersebut seluas ..... 

cm
2
. 

2. Sebuah lilin untuk 

penerangan di kuil, diameter 

= 14cm, tinggi 0,25m. Jika 

lilin akan lebur kena api 

setiap menit 25cm
3
. Berapa 

lama lilin itu akan habis! 

I. PEDOMAN PENSKORAN 

No Jawaban  Skor 

1.  

2. 

24992 cm
2 

154 menit 

5 

5 

 Total skor  10 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 

 

 

Mengetahui : Semarang,    April 2014 

Kepala SMPIT Bina Amal Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Waimin, S.Pd Muzairin, S.Pd  

 

Nilai Akhir =     Perolehan Skor   X  Skor Ideal (100) 

                          Total Skor Max  
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ANGKET RESPON SISWA KELAS EKSPERIMEN TERHADAP 

PEMBELAJARAN STRATEGI REACT DENGAN PENDEKATAN 

EDUCATION GAMES 

Nama  : 

No Absen : 

Petunjuk. 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan yang menyangkut aktivitas Anda dalam 

kegiatan pada pembelajaran matematika. Bacalah setiap pertanyaan di bawah dan 

beri tanda (X) pada kotak yang paling sesuai dengan pendapat anda. 

SS : Sangat Setuju RR : Kurang Sesuai STS : Sangat Tidak Sesuai 

S : Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

1. 
Saya menyampaikan secara mandiri pendapat saya 

mengenai masalah yang akan diselidiki dalam 

pembelajaran. 

     

2. Saya berpartisipasi secara aktif ketika diskusi kelas 

mengenai masalah yang akan diselidiki. 
     

3. Guru kurang memotivasi saya untuk berpartisipasi dalam 

diskusi kelas. 
     

4. 
Saya berdiskusi dengan teman kelompok dalam 

merumuskan masalah tanpa bantuan dari guru mengenai 

subtopik yang telah dipilih. 

     

5. Saya tidak aktif dalam diskusi kelompok untuk 

memutuskan bagaimana pelaksanaan diskusi kelompok. 
     

6. Saya mengumpulkan semua informasi berkaitan dengan 

subtopik yang kelompok saya selidiki. 
     

7. Saya tidak aktif dalam proses penyelidikan untuk 

memecahkan masalah dalam kelompok. 
     

8. Saya tidak mendiskusikan semua informasi yang telah 

diperoleh. 
     

9. Saya mengaplikasikan hasil diskusi dalam kelompok 

secara mandiri. 
     

10. Saya tidak berkontribusi secara aktif untuk kesuksesan 

diskusi kelompok dalam memecahkan masalah. 
     

11. 
Saya mengaitkan dan menghubung-hubungkan pendapat 

atau gagasan yang didiskusikan dengan sumber belajar 

sehingga diperoleh suatu kebenaran. 

     

12. Saya berperan aktif dalam kelompok untuk bertukar 

pikiran dengan teman satu kelompok. 
     

Lampiran  28 
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13. Guru tidak mengarahkan siswa bertukar pikiran dalam 

diskusi kelompok 
     

14. Guru membimbing diskusi siswa dengan menarik 

sehingga diskusi berjalan lancar. 
     

15. Saya tidak menyampaikan gagasan saat diskusi 

kelompok. 
     

16. Saya menyampaikan pendapat saat presentasi kelompok 

lain di kelas. 
     

17. Saya tidak berperan aktif ketika kelompok presentasi di 

depan kelas. 
     

18. 
Saya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh 

teman dari kelompok lain ketika kelompok saya 

presentasi. 

     

19. 

Saya memberikan kesempatan kepada teman dari 

kelompok lain untuk menyampaikan pertanyaan atau 

pendapat mengenai materi yang kelompok saya 

presentasikan. 

     

20. Saya lebih tertarik dalam belajar dengan model 

permainan matematika. 
     

21. Saya merasa senang dengan pembelajaran sehingga setiap 

tahap pembelajaran saya aktif. 
     

22. 
Saya berperan aktif dengan guru mengadakan refleksi 

untuk pembelajaran matematika yang dilaksanakan hari 

ini. 

     

23. Saya kurang senang dengan proses pembelajaran 

sehingga materi yang didapat tidak maksimal. 
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DAFTAR KODE DAN NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

NO KODE NAMA 

1. R-01 Aisyah Nurul Aini 

2. R-02 Auliyah Zahra Zakiyyah 

3. R-03 Chairunnisa Tamara 

4. R-04 Dwi Laily Satiti 

5. R-05 Eka Kristina Enjalawati 

6. R-06 Hanik Alfiah 

7. R-07 Hanum Salsabila 

8. R-08 Hasna Qonita 

9. R-09 Muna Nabila Farizka 

10 R-10 Nur athiroh Annisa 

11. R-11 Rana Az-Syahra soelistyo 

12. R-12 Tamadhar Izzati Qonita 

13. R-13 Zahra Putri Fauziyah 

14. R-14 Carmalita Primado Safira 

15. R-15 Nabila Ely Magita 
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DAFTAR KODE DAN NAMA SISWA KELAS KONTROL 

NO KODE NAMA 

1. K-01 Alief Abdurrahman Ihsan 

2. K-02 Andhika Ahmad Jordan Syah 

3. K-03 Dion Wicaksana Kriswanto 

4. K-04 Faiz Wicaksono 

5. K-05 Jakfar Siddiq 

6. K-06 Luthfi Rahardian 

7. K-07 Muhammad Adil Mubarok 

8. K-08 Muhammad Ammar 

9. K-09 Muhammad Giri Pawoko 

10. K-10 Muhammad Rafi Nasution 

11. K-11 Nizar Azizi 

12. K-12 Prima Ilham Bachtiar 

13. K-13 Rahardian Suryo Utomo 

14. K-14 Rezima Galih Satata 

15. K-15 Rizky Bahy Pramono 
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NILAI PRE-TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

No Kode 
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. R-01 5 5 2 6 9 12 6 39 61 

2. R-02 5 5 2 4 8 8 4 32 50 

3. R-03 6 6 3 6 8 10 4 39 61 

4. R-04 6 5 2 5 8 9 3 35 55 

5. R-05 4 4 1 4 5 7 1 25 39 

6. R-06 5 6 3 5 9 10 4 38 59 

7. R-07 5 5 1 5 7 9 3 32 50 

8. R-08 5 5 1 4 6 8 1 29 45 

9. R-09 4 5 2 5 6 8 2 30 47 

10 R-10 4 4 3 4 5 7 1 27 42 

11. R-11 5 4 1 4 5 7 0 26 41 

12. R-12 5 4 0 3 5 6 0 23 36 

13. R-13 4 4 0 3 6 7 0 24 38 

14. R-14 3 3 0 3 4 6 0 19 30 

15. R-15 4 2 0 3 5 7 0 21 33 

Keterangan: 

Indikator kemampuan berpikir kritis 

1. Menganalisis pertanyaan 

2. Memfokuskan pertanyaan 

3. Mengidentifikasi asumsi 

4. Menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal 

5. Menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

6. Menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah diperoleh 

7. Menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah.
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NILAI POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

No Kode 
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. R-01 5 5 2 6 10 14 6 48 75 

2. R-02 6 7 3 7 9 12 6 50 78 

3. R-03 6 6 3 8 10 15 6 54 84 

4. R-04 6 5 2 7 9 13 5 47 73 

5. R-05 7 5 3 6 10 13 6 50 78 

6. R-06 5 6 3 5 10 12 6 47 73 

7. R-07 6 6 4 6 10 14 6 52 81 

8. R-08 5 5 1 5 9 12 4 41 64 

9. R-09 7 6 3 6 10 12 6 50 78 

10 R-10 6 6 3 6 11 13 5 50 78 

11. R-11 5 6 2 6 10 11 5 45 70 

12. R-12 5 5 3 6 9 12 5 45 70 

13. R-13 6 6 2 6 9 14 5 48 75 

14. R-14 5 5 2 5 10 13 4 44 69 

15. R-15 6 5 3 6 10 15 6 51 80 

Keterangan: 

Indikator kemampuan berpikir kritis 

1. Menganalisis pertanyaan 

2. Memfokuskan pertanyaan 

3. Mengidentifikasi asumsi 

4. Menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal 

5. Menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

6. Menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah diperoleh 

7. Menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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NILAI PRE-TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

KELAS KONTROL 

No Kode 
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. K-01 5 5 2 5 8 9 4 38 59 

2. K-02 6 5 2 5 6 8 3 35 55 

3. K-03 5 4 1 4 5 8 2 29 45 

4. K-04 5 4 2 4 5 9 3 32 50 

5. K-05 4 5 2 3 5 8 1 28 44 

6. K-06 5 5 2 5 5 7 2 31 48 

7. K-07 4 3 0 4 4 6 0 21 33 

8. K-08 4 2 0 3 4 6 0 19 30 

9. K-09 5 5 1 5 7 8 3 34 53 

10 K-10 5 5 2 5 6 9 3 35 55 

11. K-11 5 6 1 6 8 8 3 37 58 

12. K-12 4 3 1 3 5 8 1 25 39 

13. K-13 5 3 1 3 6 7 3 28 44 

14. K-14 5 2 0 4 4 6 0 21 33 

15. K-15 5 4 2 4 6 8 3 32 50 

Keterangan: 

Indikator kemampuan berpikir kritis 

1. Menganalisis pertanyaan 

2. Memfokuskan pertanyaan 

3. Mengidentifikasi asumsi 

4. Menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal 

5. Menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

6. Menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah diperoleh 

7. Menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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NILAI POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

KELAS KONTROL 

No Kode 
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. K-01 5 5 2 6 9 12 6 45 70 

2. K-02 6 6 2 6 9 12 6 47 73 

3. K-03 5 5 2 4 10 12 4 42 66 

4. K-04 6 5 2 6 9 12 5 45 70 

5. K-05 6 5 3 6 10 12 5 47 73 

6. K-06 5 5 2 5 9 11 3 40 63 

7. K-07 5 5 3 6 8 12 4 43 67 

8. K-08 5 5 1 5 9 12 4 41 64 

9. K-09 5 5 1 5 8 10 5 39 61 

10 K-10 6 5 2 5 9 12 5 44 69 

11. K-11 5 6 1 6 8 8 3 37 58 

12. K-12 6 6 3 6 10 12 5 48 75 

13. K-13 6 5 2 6 9 12 5 45 70 

14. K-14 5 5 2 5 10 12 4 43 67 

15. K-15 5 5 2 5 8 11 5 41 64 

Keterangan: 

Indikator kemampuan berpikir kritis 

1. Menganalisis pertanyaan 

2. Memfokuskan pertanyaan 

3. Mengidentifikasi asumsi 

4. Menentukan solusi dalam permasalahan dalam soal 

5. Menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

6. Menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah diperoleh 

7. Menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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NILAI PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No 
Kelas Eksperimen 

No 
Kelas Kontrol 

Post Test (X) Pre-test (Y) X – Y Post Test (X) Pre-test (Y) X – Y 

1. 75 61 14 1. 70 59 11 

2. 78 50 28 2. 73 55 18 

3. 84 61 23 3. 66 45 21 

4. 73 55 18 4. 70 50 20 

5. 78 39 39 5. 73 44 29 

6. 73 59 14 6. 63 48 15 

7. 81 50 31 7. 67 33 34 

8. 64 45 19 8. 64 30 34 

9. 78 47 31 9. 61 53 8 

10. 78 42 36 10. 69 55 14 

11. 70 41 29 11. 58 58 0 

12. 70 36 34 12. 75 39 36 

13. 75 38 37 13. 70 44 26 

14. 69 30 39 14. 67 33 34 

15. 80 33 47 15. 64 50 14 

Jumlah 439 Jumlah 314 

X1 29,27 X2 21,00 

Keterangan: 

X1 : rata-rata peningkatan nilai kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen. 

X2 : rata-rata peningkatan nilai kemampuan berpikir kritis kelas kontrol. 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA KELAS EKSPERIMEN TERHADAP PEMBELAJARAN STRATEGI REACT 

DENGAN PENDEKATAN EDUCATION GAMES 

 

Kode 

Resp 

Skor Tiap Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

R-01 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 

R-02 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 

R-03 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 

R-04 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

R-05 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

R-06 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

R-07 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

R-08 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

R-09 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 

R-10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

R-11 2 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 

R-12 4 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

R-13 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 

R-14 4 4 2 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 

R-15 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 
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UJI NORMALITAS DATA PRE-TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data pre-test kelas eksperimen 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 60   Panjang Kelas  = 6 

Nilai Minimal  = 30   Rata-rata   = 45,80 

Rentang  = 30   s   = 9,99 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

30,0 - 35,0 29,5 -1,63 0,4487 0,0999 1,4980 3 1,5061 

36,0 - 41,0 35,5 -1,03 0,3488 0,1822 2,7330 3 0,0261 

42,0  47,0 41,5 -0,43 0,1666 0,2342 3,5128 2 0,6515 

48,0 - 53,0 47,5 0,17 0,0676 0,2121 3,1809 3 0,0103 

54,0 - 59,0 53,5 0,77 0,2796 0,1353 2,0293 1 0,5221 

60,0 - 65,0 59,5 1,37 0,4149 0,0608 0,9119 3 4,7813 

        
 

65,5 1,97 0,4757         

                              ²  = 7,50 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 

 






k
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UJI NORMALITAS DATA PRE-TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data pre-test kelas kontrol 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 60   Panjang Kelas  = 6 

Nilai Minimal  = 30   Rata-rata   = 46,40 

Rentang  = 30   s   = 9,39 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

30 - 35 29,5 -1,80 0,4641 0,0869 1,3032 3 2,2092 

36 - 41 35,5 -1,16 0,3772 0,1781 2,6708 1 1,0452 

42  47 41,5 -0,52 0,1992 0,2458 3,6871 3 0,1281 

48 - 53 47,5 0,12 0,0466 0,2286 3,4297 4 0,0948 

54 - 59 53,5 0,76 0,2753 0,1433 2,1493 3 0,3367 

60 - 65 59,5 1,40 0,4186 0,0605 0,9073 1 0,0095 

          65,5 2,03 0,4791         

                              ²  = 3,82 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data post test kelas eksperimen 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 85   Panjang Kelas  = 4 

Nilai Minimal  = 65   Rata-rata   = 75,07 

Rentang  = 20   s   = 5,30 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

65 - 68 64,5 -1,99 0,4770 0,0845 1,2680 2 0,4226 

69 - 72 68,5 -1,24 0,3924 0,2064 3,0967 2 0,3884 

73  76 72,5 -0,48 0,1860 0,2926 4,3891 4 0,0345 

77 - 80 76,5 0,27 0,1066 0,2408 3,6124 6 1,5782 

81 - 84 80,5 1,03 0,3475 0,1151 1,7258 0 1,7258 

85 - 88 84,5 1,78 0,4625 0,0319 0,4781 1 0,5696 

          88,5 2,54 0,4944         

                              ²  = 4,72 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DATA POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data post test kelas kontrol 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 75   Panjang Kelas  = 3 

Nilai Minimal  = 58   Rata-rata   = 67,40 

Rentang  = 17   s   = 4,79 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

58 - 60 57,5 -2,07 0,4806 0,0555 0,8332 2 1,6337 

61 - 63 60,5 -1,44 0,4250 0,1329 1,9938 1 0,4954 

64  66 63,5 -0,81 0,2921 0,2176 3,2643 3 0,0214 

67 - 69 66,5 -0,19 0,0745 0,2438 3,6576 3 0,1182 

70 - 72 69,5 0,44 0,1694 0,1870 2,8049 3 0,0136 

73 - 75 72,5 1,06 0,3564 0,0981 1,4720 3 1,5862 

          75,5 1,69 0,4545         

                              ²  = 3,87 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas peningkatan kelas eksperimen 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 47   Panjang Kelas  = 6 

Nilai Minimal  = 13   Rata-rata   = 29,27 

Rentang  = 34   s   = 9,62 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

13 - 18 12,5 -1,74 0,4594 0,0908 1,3624 3 1,9682 

19 - 24 18,5 -1,12 0,3685 0,1786 2,6792 1 1,0525 

25  30 24,5 -0,50 0,1899 0,2409 3,6141 5 0,5314 

31 - 36 30,5 0,13 0,0510 0,2230 3,3448 2 0,5407 

37 - 42 36,5 0,75 0,2740 0,1416 2,1237 3 0,3616 

43 - 48 42,5 1,38 0,4156 0,0617 0,9248 1 0,0061 

          48,5 2,00 0,4772         

                              ²  = 4,46 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS KONTROL 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas peningkatan kelas kontrol 

adalah: 

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika  2
hitung <  2

tabel 

Perhitungan Menguji Hipotesis 

Nilai Maksimal = 35   Panjang Kelas  = 8 

Nilai Minimal  = 0   Rata-rata   = 21,00 

Rentang  = 35   s   = 11,36 

Banyak Kelas  = 6   n   = 15 

 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

0 - 7 -0,5 -1,89 0,4708 0,0881 1,3217 2 0,3481 

8 - 15 7,5 -1,19 0,3827 0,1968 2,9521 4 0,3720 

16  23 15,5 -0,48 0,1859 0,2730 4,0951 3 0,2928 

24 - 31 23,5 0,22 0,0871 0,2353 3,5291 2 0,6625 

32 - 39 31,5 0,92 0,3224 0,1259 1,8892 4 2,3584 

40 - 47 39,5 1,63 0,4483 0,0419 0,6278 0 0,6278 

          47,5 2,33 0,4902         

                              ²  = 4,66 

 

Untuk α = 5% dengan dk = 6-3 = 3, diperoleh  2
tabel = 7,81. Karena diperoleh 

 2
hitung <  2

tabel  jadi H0 diterima, maka data dari populasi berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA PRE-TEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Hipotesis 

H0 : s1
2
 = s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians sama (homogen). 

 H1 : s1
2
 ≠ s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama (tidak 

homogen).  

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

   
                

                
 

Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Fhitung < F 1/2 α (n1-1)(n2-1) dengan 

dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1, n1 adalah banyaknya sampel 

dikelas pertama dan n2 adalah banyaknya sampel dikelas kedua, dan taraf 

signifikansi 5% (Sudjana 2004). 

Perhitungan 

Kelas N Rata-rata s
2 

Eksperimen 15 45,80 99,74 

Kontrol 15 46,40 88,11 

 

   
                

                
 = 

     

     
 = 1,132 

Untuk α = 5%, dengan dk pembilang = 15-1 = 14, dan dk penyebut = 15-1 = 14, 

diperoleh Ftabel = 2,98, sehingga Fhitung < Ftabel jadi data homogen. 
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UJI HOMOGENITAS DATA POST TEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Hipotesis 

H0 : s1
2
 = s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians sama (homogen). 

 H1 : s1
2
 ≠ s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama (tidak 

homogen). 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

   
                

                
 

Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Fhitung < F 1/2 α (n1-1)(n2-1) dengan 

dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1, n1 adalah banyaknya sampel 

dikelas pertama dan n2 adalah banyaknya sampel dikelas kedua, dan taraf 

signifikansi 5% (Sudjana 2004). 

Perhitungan 

Kelas N Rata-rata s
2 

Eksperimen 15 75,07 28,07 

Kontrol 15 67,40 22,97 

 

   
                

                
 = 

     

     
 = 1,22 

Untuk α = 5%, dengan dk pembilang = 15-1 = 14, dan dk penyebut = 15-1 = 14, 

diperoleh Ftabel = 2,98, sehingga Fhitung < Ftabel jadi data homogen. 
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UJI HOMOGENITAS PENINGKATAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Hipotesis 

H0 : s1
2
 = s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians sama (homogen). 

 H1 : s1
2
 ≠ s2

2
, artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama (tidak 

homogen).  

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut:  

   
                

                
 

Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Fhitung < F 1/2 α (n1-1)(n2-1) dengan 

dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1, n1 adalah banyaknya sampel 

dikelas pertama dan n2 adalah banyaknya sampel dikelas kedua, dan taraf 

signifikansi 5% (Sudjana 2004). 

Perhitungan 

Kelas n Rata-rata s
2 

Eksperimen 15 29,30 92,50 

Kontrol 15 21,00 129,00 

 

   
                

                
 = 

      

     
 = 1,395 

Untuk α = 5%, dengan dk pembilang = 15-1 = 14, dan dk penyebut = 15-1 = 14, 

diperoleh Ftabel = 2,98, sehingga Fhitung < Ftabel jadi data homogen. 
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UJI PROPORSI SATU PIHAK DATA KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 : p ≤ 0,745 , artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kritis kurang dari 75. 

H0 : p > 0,745 , artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kritis mencapai 75. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

   

 
     

√  
(    

 

 

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak jika zhitung < -ztabel (uji pihak kiri) dengan taraf signifikan 5% 

   
 

 
    

√  
(    

 

  
    

  
       

√     
(       )

  

      Perhitungan 

   

 

Untuk α = 5% diperoleh ztabel = 1,76 

Kesimpulan 

Karena zhitung < -ztabel , maka H0 ditolak, sehingga proporsi lebih dari 75. Artinya 

proporsi nilai kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 75.
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI SATU PIHAK, PIHAK 

KANAN) PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Hipotesis 

      
     

  (rata-rata selisih post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

strategi REACT dengan pendekatan Education Games 

kurang dari atau sama dengan rata-rata selisih post test dan 

pre-test kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional). 

      
     

  (rata-rata selisih post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa menggunakan model pembelajaran strategi 

REACT dengan pendekatan Education Games lebih dari 

rata-rata selisih post test dan pre-test kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional). 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah: 

    
   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

√(
  
 

  
)  (

  
 

  
)

 

Kriteria 

Terima H0 jika     
          

     
  dengan w1 =   

 / n1 ,  w2 =   
  / n2 ,                    t1 

= t (1- 1/2 ), (n1 -1) dan  t2 = t (1- 1/2 ), (n2 -1)         
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Perhitungan 

Kelas N Rata-rata s
2 

Eksperimen 15 75,07 28,07 

Kontrol 15 67,40 22,97 

 

    
   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

√(
  
 

  
)  (

  
 

  
)

  
             

√(
    
  

)  (
   
  

)

       

    
  
 

  
  

    

  
      

    
  
 

  
  

     

  
     

Untuk α = 5%, maka t1 = t (1- 1/2 ), (15 -1) = 1,761, dan  t2 = t (1- 1/2 ), (15 -1) = 1,761 

       
          

     
  

          
     

       

Didapatkan bahwa thitung > ttabel sehingga H0 ditolak, maka data memiliki rata-rata 

peningkatan yang berbeda signifikan. Artinya rata-rata peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran strategi REACT 

dengan pendekatan Education Games lebih baik daripada rata-rata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 
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ANALISIS ANGKET RESPON SISWA PADA KELAS ESKPERIMEN 

 

Kode 

Resp 

Nomor butir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

R-01 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 

R-02 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 

R-03 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 

R-04 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

R-05 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

R-06 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

R-07 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

R-08 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

R-09 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 

R-10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

R-11 2 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 

R-12 4 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

R-13 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 

R-14 4 4 2 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 

R-15 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 

Jumlah 57 61 57 52 63 54 57 58 53 59 62 59 57 54 56 58 50 54 61 56 59 54 53 

Jumlah 

Skor 

Maks 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
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Jumlah 

Skor 

Min 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P (%) 76,0 81,3 76,0 69,3 84,0 72,0 76,0 77,3 70,7 78,7 82,7 78,7 76,0 72,0 74,7 77,3 66,7 72,0 81,3 74,7 78,7 72,0 70,7 

¯xa 3,8 4,1 3,8 3,5 4,2 3,6 3,8 3,9 3,5 3,9 4,1 3,9 3,8 3,6 3,7 3,9 3,3 3,6 4,1 3,7 3,9 3,6 3,5 

skor 

aspek 
175,00 226,00 232,00 226,00 223,00 222,00 

P (%) 

aspek 
77,78 75,33 77,33 75,33 74,33 74,00 

¯xa 3,89 3,77 3,87 3,77 3,72 3,70 

P (%) 

total 
75,59 

¯xa 3,78 
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 Gambar L.1 Guru Matematika     Gambar L.2 Aktivitas Kelas  Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar L.3 Guru Membahas Masalah Gambar L.4 Guru Menerangkan  Proses 
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Gambar  L.5 Belajar Sambil Bermain    Gambar  L.6 Belajar Sambil Bermain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  L.7 Belajar Sambil Bermain    Gambar  L.8 Belajar Sambil Bermain 
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 Gambar L.9 Kelas Kontrol Gambar L.10 Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar L.11 Kelas Kontrol Gambar L.12 Kelas Kontrol 
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Gambar L.13 Alat Peraga Permainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar L.14 Alat Peraga Permainan 
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