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MOTTO 

 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 

lain). Dan hanya pada Tuhan-mulah engkau berharap. (QS. Al-Insyiroh, 6-8) 

 Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. (George 

Bernard Shaw) 

 Akal itu tak lebih daripada alat untuk mencari kebenaran. (Socrates) 

 Kawan sejati bagaikan satu jiwa dalam dua badan. (Aristoteles) 
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ABSTRAK 
 

Saputra, M. F. A. 2014. Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII 

Materi Bangun Ruang antara Pembelajaran CPS dan PP. Skripsi, Jurusan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Mashuri, M.Si. 

 

Kata kunci: Creative Problem Solving; kemampuan pemecahan masalah; komparasi; 

Problem Posing. 

 

Pemecahan masalah sebagai kegiatan inti dalam pembelajaran matematika belum 

menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil belajar yang signifikan. Terbukti dari 

banyaknya siswa yang belum mencapai KKM pada berbagai tes matematika. Ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu dengan 

menentukan strategi, pendekatan, maupun model pembelajaran yang tepat. Beberapa 

ahli merekomendasikan berbagai model pembelajaran yang mampu mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa, diantaranya adalah model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dan Problem Posing (PP). Uraian di atas memotivasi 

peneliti melakukan komparasi kemampuan pemecahan masalah siswa antara 

pembelajaran dengan CPS, PP dan pembelajaran langsung. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran CPS maupun PP mencapai ketuntasan 

klasikal; (2) apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa antara 

kelas dengan pembelajaran CPS, PP dan pembelajaran langsung; (3) apakah 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran CPS maupun PP lebih 

daripada siswa dengan pembelajaran langsung; dan (4) apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan pembelajaran CPS lebih daripada pembelajaran PP. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Magelang. 

Dengan teknik purposive sampling, terpilih siswa dari tiga kelas sebagai kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode tes. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, homogenitas, 

ANAVA, post-hoc, uji kesamaan dua rata-rata, dan uji proporsi. 

Berdasarkan analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada ketiga kelas 

sampel, disimpulkan bahwa (1) siswa dengan pembelajaran PP mencapai ketuntasan 

klasikal, sedangkan kelas dengan pembelajaran CPS belum; (2) terdapat perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada ketiga kelas sampel tersebut; (3) pada 

aspek kemampuan pemecahan masalah, siswa dengan pembelajaran CPS dan PP lebih 

unggul daripada siswa dengan pembelajaran langsung, dan (4) siswa dengan 

pembelajaran PP lebih unggul daripada siswa dengan pembelajaran CPS. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mendasari ilmu-ilmu 

lain. Sejauh ini tanpa adanya matematika, tidak akan berkembang ilmu-ilmu lain 

seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi, akuntansi, ilmu teknik dan lain sebagainya. 

Tanpa adanya matematika akan berdampak pada terhambatnya perkembangan 

teknologi yang dapat menyebabkan masalah baru sehingga mempersulit kehidupan 

manusia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran matematika dalam kehidupan 

manusia. Matematika juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kemampuan 

seseorang. Sebagai contoh, dalam tes masuk Perguruan Tinggi maupun dunia kerja 

selalu disertakan tes kemampuan matematika dasar. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika diberikan disetiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat 

Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. 

Di sisi lain, manfaat matematika yang diterima masyarakat tidak sejalan dengan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari ilmu matematika. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya pandangan masyarakat awam yang menganggap bahwa 

matematika itu sangat rumit, sulit dan membosankan. Bahkan, saat ini tidak jarang 
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siswa memandang matematika sebagai matapelajaran yang sulit, membosankan, 

membuat stres karena banyaknya angka, rumus-rumus, pemikiran abstrak dan lain 

sebagainya. Pandangan negatif tersebut sebenarnya bukan berasal dari efek ilmu 

matematika, melainkan merupakan sugesti yang tanpa sadar mereka buat sendiri. Ini 

menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mempelajari matematika secara 

komprehensif dan esensial. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah bahwa 

pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru belum tepat sehingga tujuan 

pembelajaran tersebut dapat dikatakan belum mencapai target.   

Tujuan, materi, proses dan penilaian pembelajaran matematika di kelas selalu 

menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Model, metode, strategi dan 

pendekatan pembelajaran matematika yang digunakan guru akan menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Sebagaimana disebutkan 

oleh Iru & Arihi (2012: 1), kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara 

optimal apabila pemilihan pendekatan, metode, strategi dan model-model 

pembelajaran tepat dan disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan siswa, 

karakteristik siswa, kemampuan sarana dan prasarana dan kemampuan guru dalam 

menerapkan secara tepat guna pendekatan, metode, strategi dan model-model 

pembelajaran. BSNP (2006: 140) menyebutkan ada lima tujuan diajarkannya 

matematika di sekolah, antara lain: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada 
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pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

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

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

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Pemecahan masalah (Problem Solving) sebagai bagian dari kurikulum 

matematika merupakan kemampuan yang penting dan perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika. Karena dalam proses memecahkan masalah, siswa akan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah 

dimiliki untuk diterapkan pada masalah yang bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini, 

aspek-aspek kemampuan matematika penting seperti penerapan aturan pada masalah 

tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematika dan lain-lain 

dapat dikembangkan secara lebih baik. 

Depdiknas (2006) menyebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah perlu 

dikuasai siswa sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi masalah dunia nyata 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Hal inilah yang menjadi 
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alasan mengapa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika dan menjadi salah satu standar kelulusan siswa. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan 

pemecahan masalah dalam proses pembelajaran matematika belum dijadikan sebagai 

kegiatan utama. Padahal disebutkan oleh BNSP (2006) bahwa dalam panduan standar 

isi, pemecahan masalah menjadi fokus dalam pembelajaran matematika. Di negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang kegiatan pemecahan masalah dapat 

dikatakan merupakan inti dari kegiatan pembelajaran matematika sekolah. Selain itu 

menurut Suryadi sebagaimana dikutip dalam Suherman (2003: 89) dalam surveinya 

tentang “Current situation on mathematics and science education in Bandung” 

mengemukakan sebagai berikut. 

Pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kegiatan matematika 

yang dianggap penting baik oleh para guru maupun siswa di semua tingkat 

mulai dari Sekolah Dasar sampai SMU. Akan tetapi, hal tersebut masih 

dianggap sebagai bagian yang paling sulit dalam matematika baik bagi siswa 

dalam mempelajarinya maupun bagi guru dalam mengajarkannya. 

 Dilihat dari skala internasional, kemampuan matematika Indonesia berada pada 

kelompok peringkat bawah. Salah satu survei internasional yaitu Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), yang merupakan sebuah studi 

tentang prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama yang 

dilaksanakan empat tahun sekali sejak tahun 1995 yang mengukur pada tiga domain 

kognitif, yakni pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Mullis et al., (2011: 56) 

mengkaji berdasarkan hasil TIMMS, distribusi pencapaian matematika di Indonesia 
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masih jauh berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2007 pencapaian matematika di 

Indonesia mencapai 397. Pada tahun 2011 turun menjadi 386. Data lain yang 

menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia masih rendah 

yaitu pada hasil survey tiga tahunan Program for International Student Assesment 

(PISA), yang merupakan penilaian secara internasional terhadap keterampilan dan 

kemampuan siswa umur 15 tahun dalam menganalisis masalah (analyze), 

memformulasi penalaran (reasoning), dan mengomunikasikan ide (communication) 

ketika mereka mengajukan, memformulasikan, menyelesaikan dan 

menginterpretasikan permasalahan matematika (problem solving) dalam berbagai 

situasi. Pada tahun 2009, Indonesia berada diurutan ke-61 dari 65 negara yang 

berpartisipasi. Hasil survey PISA tahun 2012, peringkat kemampuan matematika 

Indonesia turun menjadi peringkat ke-64 dari 65 negara dengan pencapaian skor 

sebesar 375, yang masih berada dibawah rata-rata yaitu 494. 

SMP Negeri 2 Magelang merupakan SMP yang berstatus eks-Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) di kota Magelang. Walaupun sudah tidak menyandang 

status RSBI, namun jiwa dan semangat SMP Negeri 2 Magelang tetap berkelas 

Internasional dalam tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah, SMP Negeri 2 Magelang 

memberlakukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 80. Akan tetapi masih 

terdapat beberapa siswa yang belum mencapai KKM pada matapelajaran matematika. 

Hasil dokumentasi menunjukkan siswa dari lima kelas yakni kelas VIII A - VIII E, 
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terdapat 28 siswa yang belum mencapai KKM pada nilai rapor matematika semester 

gasal tahun pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

dan wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 2 Magelang, 

ketuntasan klasikal yang berlaku sebesar 75%. Hal ini cukup berat dicapai mengingat 

masih terdapat beberapa siswa yang belum mencapai nilai 80. Hasil wawancara lain 

yang diperoleh yaitu mengenai pembelajaran yang biasa digunakan pada matapelajaran 

matematika. Pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah tersebut adalah pembelajaran langsung (Direct Instruction). Pembelajaran 

yang digunakan kurang variatif sehingga siswa merasa bosan. Hal ini terlihat ketika 

penulis menerapkan beberapa model pembelajaran saat Praktik Pengalaman Lapangan 

di SMP Negeri 2 Magelang, siswa terlihat lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Kubus dan balok termasuk dalam materi bangun ruang yang diajarkan pada siswa 

kelas VIII semester genap. Salah satu submateri kubus dan balok yang harus dipelajari 

siswa adalah luas permukaan serta volum kubus dan balok. Berdasarkan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (2012), data ujian nasional tahun pelajaran 

2011/2012 pada matapelajaran matematika di kota Magelang menunjukkan bahwa 

rata-rata daya serap untuk meyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 

permukaan bangun ruang yakni untuk tingkat kabupaten/kota mencapai 48,39%, 

tingkat provinsi mencapai 47,45%, dan tingkat nasional mencapai 63,93%. Sedangkan 
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rata-rata daya serap untuk meyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum bangun 

ruang yakni untuk tingkat kabupaten/kota mencapai 59,46%, tingkat provinsi mencapai 

56,68%, dan tingkat nasional mencapai 70,53%. Melihat data tersebut, perlu dilakukan 

upaya untuk meningkatkan daya serap yang berkaitan dengan materi tersebut. 

Hasil tes pra ujian nasional tahun 2013/2014 SMP Negeri 2 Magelang pada 

matapelajaran matematika belum memuaskan. Tes yang dilaksanakan pada bulan 

Maret 2014 menunjukkan nilai terendah dari lima matapelajaran yang diujikan adalah 

pada matapelajaran matematika, yaitu sebesar 3,50. Dari sejumlah 150 siswa SMP 

Negeri 2 Magelang yang mengikuti tes pra ujian nasional pada matapelajaran 

matematika, 93 siswa diantaranya belum dapat mencapai standar nilai yang ditetapkan 

sekolah tersebut yakni 80. Hasil tes ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 

matematika siswa SMP Negeri 2 Magelang belum sesuai harapan.  

Hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang 

tentang kubus dan balok yaitu masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal pada materi tersebut, terutama pada kasus pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa diantaranya terdapat siswa 

yang masih keliru terhadap penggunaan rumus luas permukaan kubus dan volum kubus 

pada kasus pemecahan masalah. Terdapat juga siswa yang belum mampu untuk 

menuliskan secara lengkap dan tepat pada upaya memahami masalah, serta belum 

mampu menuliskan rencana penyelesaian secara sistematis. 
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Hudojo (2005: 130) menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa adalah dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berlatih menyelesaikan masalah dan bagaimana guru membuat para siswa 

tertarik dan suka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh guru yaitu menentukan strategi, pendekatan, maupun model 

pembelajaran matematika yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Sudah banyak ahli pendidikan merekomendasikan berbagai cara untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui berbagai pendekatan dan 

model pembelajaran. Beberapa diantaranya yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah adalah model pembelajaran Creative Problem 

Solving dan Problem Posing. 

Pepkin (2004) menyebutkan bahwa Creative Problem Solving merupakan model 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam model 

pembelajaran CPS ini siswa dituntut aktif sehingga dalam pembelajaran siswa mampu 

mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah 

yang belum mereka temui. Aktif dalam hal ini berarti siswa banyak melakukan 

aktivitas selama proses belajar berlangsung karena dalam model pembelajaran CPS ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi 

klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi dan pemilihan, serta 

implementasi. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung tidak hanya 
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mendengarkan dan mencatat saja. Bertanya pada teman pada saat diskusi, berani 

mengemukakan pendapat dan aktivitas lainnya baik secara mental fisik dan sosial 

sehingga siswa dapat menggunakan berbagai cara sesuai dengan daya kreatif mereka 

untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga sebagian tujuan pembelajaran 

matematika terpenuhi. Dengan membiasakan siswa untuk memecahkan permasalahan 

menggunakan langkah-langkah yang kreatif, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Model pembelajaran Problem Posing dikembangkan oleh Lyn D. English. Model 

pembelajaran Problem Posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan 

siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. 

Dalam pembelajaran matematika, Problem Posing (pengajuan soal) menempati posisi 

yang strategis. Siswa harus menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara 

mendetail. Hal tersebut akan dicapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya 

tak hanya dari guru, tetapi perlu belajar secara mandiri.  

Menurut Suryanto, sebagaimana dijelaskan dalam Thobroni & Mustofa (2011: 

351) bahwa Problem Posing merupakan perumusan soal agar lebih sederhana atau 

perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahaan agar lebih sederhana dan 

dapat dikuasai. Hal ini terjadi terutama pada soal-soal yang rumit. 

Adapun tujuan pembelajaran Problem Posing menurut beberapa ahli, yang 

dikutip oleh Tatag sebagaimana dijelaskan dalam Thobroni & Mustofa (2011: 349) 
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antara lain dapat membentuk siswa bersikap kritis dan kreatif, memudahkan siswa 

dalam mengingat dan memahami materi pelajaran, mendorong siswa lebih banyak 

membaca materi pelajaran, serta mempertinggi kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang komparasi kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang antara pembelajaran Creative Problem Solving dan 

Problem Posing pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri 

luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving mencapai Ketuntasan Klasikal? 

2. Apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri 

luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Posing mencapai Ketuntasan Klasikal? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok antara siswa yang 

memperoleh model pembelajaran Creative Problem Solving, Problem Posing, dan 

Direct Instruction? 
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4. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving lebih daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok yang 

menggunakan model Direct Instruction? 

5. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Posing lebih daripada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan 

model Direct Instruction? 

6. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving lebih daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Posing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan pembelajaran 

Creative Problem Solving mencapai Ketuntasan Klasikal. 
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2. Mengetahui apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan pembelajaran 

Problem Posing mencapai Ketuntasan Klasikal. 

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok antara 

pembelajaran Creative Problem Solving, Problem Posing, dan Direct Instruction. 

4. Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan 

model pembelajaran Creative Problem Solving lebih daripada kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum 

kubus dan balok dengan menggunakan model Direct Instruction. 

5. Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Posing lebih daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan 

balok dengan menggunakan model Direct Instruction. 

6. Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan 

model pembelajaran Creative Problem Solving lebih daripada kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan dan volum 

kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

2. Memberikan pengetahuan, pengalaman, wawasan serta referensi tentang penerapan 

pembelajaran Creative Problem Solving dan Problem Posing dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

3. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan mengenai komparasi pemecahan masalah siswa kelas 

VIII pada materi kubus dan balok antara pembelajaran Creative Problem Solving dan 

Problem Posing. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

1. Membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Negeri 2 

Magelang dalam matapelajaran matematika materi kubus dan balok. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada matapelajaran matematika SMP Negeri 2 

Magelang khususnya pada materi kubus dan balok. 
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1.4.2.3 Bagi guru 

1. Sebagai upaya guru dalam menunjang program pemerintah pusat dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada matapelajaran matematika. 

2. Adanya inovasi model pembelajaran matematika oleh guru yang menitikberatkan 

pada penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving. 

3. Adanya inovasi model pembelajaran matematika oleh guru yang menitikberatkan 

pada penerapan model pembelajaran Problem Posing. 

1.4.2.4 Bagi sekolah 

1. Memberikan informasi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Creative 

Problem Solving yang selanjutnya diharapkan dipakai di sekolah-sekolah lain. 

2. Memberkan informasi tentang pembelajaran Problem Posing yang selanjutnya 

diharapkan dipakai di sekolah-sekolah lain. 

3. Diharapkan akan meminimalisasi kemungkinan adanya siswa SMP Negeri 2 

Magelang yang gagal dalam UN, yang disebabkan rendahnya nilai matematika. 

1.5 Penegasan Istilah 

Supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antar pembaca, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1.5.1 Komparasi 

Pengertian komparasi dalam penelitian ini ialah penelitian ilmiah untuk 

memperoleh informasi tentang perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII submateri luas permukaan dan volume kubus dan balok dengan 

menggunakan model pembelajaran CPS, PP, dan DI. Kriteria untuk menentukan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan suatu model pembelajaran lebih baik 

dalam penelitian ini apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. 

1. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari rata-rata hasil 

tes siswa yang memperoleh model pembelajaran yang akan dibandingkan. 

2. Proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah siswa lebih dari proporsi 

ketuntasan siswa yang memperoleh model pembelajaran yang akan dibandingkan. 

1.5.2 Model Pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) 

Model pembelajaran Creative Problem Solving merupakan suatu model 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Pepkin (2004) 

menyebutkan bahwa model pembelajaran CPS terdiri atas empat fase yaitu klarifikasi 

masalah (Clarification), pengungkapan pendapat (Brainstorming), evaluasi dan seleksi 

(Evaluation and Selection), serta implementasi (Implementation). 

1.5.3 Model Pembelajaran PP (Problem Posing) 

Model pembelajaran Problem Posing adalah model pembelajaran yang 

mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal secara 
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mandiri. Dalam pembelajaran Problem Posing, siswa mengajukan soal yang 

menantang dan siswa yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Silver dan 

Cai sebagaimana disebutkan dalam Thobroni & Mustofa (2011: 352) menggolongkan 

Problem Posing kedalam tiga tipe, yaitu (1) Pre-solution Posing, yaitu jika seorang 

siswa membuat soal dari situasi yang diadakan; (2) Within Solution Posing, yaitu jika 

seorang siswa mampu merumuskan ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub 

pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan 

sebelumnya; (3) Post-solution Posing, yaitu jika seorang siswa memodifikasi tujuan 

atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal baru yang sejenis. 

Pembelajaran menggunakan Problem Posing dapat dilakukan secara individu maupun 

berkelompok. 

1.5.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini merupakan kemampuan 

siswa dalam proses memecahkan masalah. Wardhani (2010: 35) menyebutkan bahwa 

proses memecahkan masalah meliputi empat langkah yang dikenal dengan strategi 

Polya, antara lain keterampilan memahami masalah, membuat rencana pemecahan 

masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan membuat reviu atas rencana 

pemecahan masalah. 

Pemberian soal-soal pemecahan masalah kepada siswa bertujuan melatih 

menerapkan berbagai konsep matematika yang telah dipelajari dalam situasi baru untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui sejauh mana 
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kemampuan pemecahan masalah siswa dilakukan tes pada akhir pembelajaran (post 

test). 

1.5.5 Ketuntasan Belajar 

Indikator ketuntasan belajar pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ketuntasan Belajar Individual 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar individual ditandai dengan pencapaian 

nilai tes tiap siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving, Problem Posing, dan Direct Instruction sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku, yakni 80. 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Dalam penelitian ini, suatu kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal jika banyaknya siswa yang telah mencapai KKM sekurang-kurang 75%. 

1.5.6 Materi Kubus dan Balok 

Kubus dan Balok merupakan bagian dari materi Bangun Ruang. Berdasarkan 

Standar Isi dan Standar Kompetensi KTSP Kelas VIII SMP, Kubus dan Balok 

merupakan materi yang dipelajari oleh siswa pada semester genap. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah materi kubus dan balok pada kompetensi dasar 

menghitung luas permukaan serta volume kubus dan balok. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir yang 

masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian inti skripsi yang terdiri atas 5 bab yakni: (1) Bab I 

merupakan pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. (2) Bab II merupakan tinjauan pustaka, 

memuat landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. (3) Bab III merupakan metode 

penelitian, memuat pendekatan penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, desain 

penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

analisis data hasil uji coba instrumen, dan metode analisis data. (4) Bab IV merupakan 

hasil penelitian dan pembahasan. (5) Bab V merupakan penutup, memuat simpulan 

hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan simpulan 

yang diperoleh. 
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1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait 

dalam penelitian.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Hudojo (2005: 71) mengkaji bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam 

memperoleh pengalaman/pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah 

laku. Menurut Rifa’i & Catharina (2009: 82-83), belajar mengandung tiga unsur utama, 

yaitu: 

a) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

 Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan 

perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan 

belajar. Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan 

bahwa seseorang telah belajar. Perilaku tersebut dapat diwujudkan 

dalam bentuk perilaku tertentu, seperti menulis, membaca, dan 

berhitung. 

b) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

 Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik, seperti 

tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak disebut sebagai hasil 

belajar. Kemampuan berjalan dan berbicara pada manusia misalnya, 

adalah karena faktor kematangan dan bukan sebagai hasil belajar. 

Kematangan pada diri seseorang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perembangan fisik, dan kematangan itu menjadi prasyarat untuk belajar. 

c) Perubahan perilaku karena belajar itu bersifat relatif permanen.  

 Lamanya perubahan yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk 

diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung selama satu 

hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 
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Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang, sehingga dapat mengembangkan dirinya ke arah kemajuan 

yang lebih baik. 

Menurut Hamalik (2011: 32-33), belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut. 

a) Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan. Siswa yang belajar 

melakukan banyak kegiatan baik kegiatan sistem neural, seperti melihat, 

mendengar, merasakan, berpikir, kegiatan motoris, kegiatan-kegiatan 

lainnya yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara 

praktis dan diadakan ulangan secara kontinu di bawah kondisi yang 

serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

b) Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami. 

c) Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa 

merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya 

dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

d) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal 

dalam belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan 

mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan 

frustasi. 

e) Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara 

berurutan diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

f) Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian 

yang telah dimiliki oleh siswa. Besar peranannya dalam proses belajar. 

Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk menerima 

pengalaman-pengalaman baru dan pengertian-pengertian baru. 

g) Faktor kesiapan belajar. Siswa yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor 

kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, minat, 

kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. 
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h) Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa 

belajar lebih baik dari pada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila 

siswa tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi 

dirinya. Namun demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka 

belajar juga sulit untuk berhasil. 

i) Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 

yang sempurna. Karena itu, faktor fisiologis sangat menentukan berhasil 

atau tidaknya siswa yang belajar. 

j) Faktor intelegensi. Siswa yang cerdas akan lebih berhasil dalam 

kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami 

pelajaran dan lebih mudah mengingat-ingatnya. Anak yang cerdas akan 

lebih mudah berpikir kreatif dan lebih cepat mengambil keputusan. Hal 

ini berbeda dengan siswa yang kurang cerdas, para siswa yang lamban. 

Dari beberapa faktor-faktor kondisional yang ada dapat mempengaruhi belajar 

efektif diantaranya adalah belajar hendaknya dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan, pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian 

yang telah dimiliki oleh siswa mempunyai peranan yang besar dalam proses belajar. 

Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk menerima pengalaman-

pengalaman baru dan pengertian-pengertian baru. Faktor fisiologis dan intelegensi dari 

siswa juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Thorndike 

Edward L. Thorndike sebagaimana dikutip dalam Suherman, et al (2003: 29-30) 

mengemukakan beberapa hukum belajar antara lain sebagai berikut. 
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1. Hukum kesiapan (law of readiness) menerangkan bagaimana kesiapan 

seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak akan lebih 

berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. 

2. Hukum latihan (law of exercise) menyatakan bahwa jika hubungan 

antara stimulus dan respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan 

semakin kuat, sedangkan makin jarang hubungan stimulus-respon 

dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. 

3. Hukum pengaruh (law of effect) menyatakan bahwa jika terdapat 

asosiasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang 

disajikan akan tertanam lebih lama dalam ingatan anak. Penghargaan 

dari guru akan memberi kepuasan pada siswa, dan siswa cenderung 

untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah 

dicapainya. 

 

Hukum latihan (law of exercise) dalam teori belajar Thorndike sangat 

mendukung dalam penelitian penggunaan model pembelajaran Creative Problem 

Solving dan Problem Posing dalam meningkatkan hasil belajar aspek kemampuan 

pemecahan masalah. Pembelajaran Creative Problem Solving dan Problem Posing) 

menekankan pembelajaran dengan banyak berlatih mengerjakan soal. Melalui 

pembelajaran yang menekankan banyak berlatih mengerjakan soal ini, siswa 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya pada aspek kemampuan pemecahan 

masalah. 

 

2.1.2.2 Teori Belajar Piaget 

Teori Piaget menganut aliran Psikologi Kognitif, mengemukakan tentang 

perkembangan kognitif yang dialami setiap individu secara lebih rinci mulai dari bayi 

hingga dewasa. Pola berpikir anak tidak sama dengan pola berpikir orang dewasa, 

karena taraf berpikir individu akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Teori 

ini disusun berdasarkan studi klinis terhadap anak-anak dari berbagai usia golongan 

menengah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget sebagaimana dikutip dalam Trianto 
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(2013: 71) mengemukakan empat tahap perkembangan kognitif individu yang 

berkembang secara kronologis seperti pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-Kemampuan Utama 

Sensimotor 

 

 

Praoperasional 

 

 

 

 

Operasi Konkret 

 

 

 

 

 

 

Operasi Formal 

Lahir sampai 2 

tahun 

 

2 sampai 7 tahun 

 

 

 

 

7 sampai 11 tahun 

 

 

 

 

 

 

11 tahun sampai 

dewasa 

Terbentuknya konsep “kepermanenan 

objek” dan kemajuan gradual dari 

perilaku yang mengarah kepada tujuan. 

Perkembangan kemampuan 

menggunakan simbol-simbol untuk 

menyatakan objek-objek dunia. 

Pemikiran masih egosentris dan sentrasi. 

Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan  

operasi-operasi yang dapat balik. 

Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi 

desentrasi, dan pemecahan masalah 

tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah-masalah 

dapat dipecahkan melalui penggunaan 

eksperimentasi sistematis. 

 

Dilihat dari rata-rata usianya, siswa SMP berada dalam tahap Operasi Formal. 

Menurut Piaget, sebagaimana dikutip dalam Suyono & Hariyanto (2012: 84) 

menyatakan sejak tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir 

mengenai ide, mereka sudah mampu memikirkan beberapa alternatif pemecahan 

masalah. Teori belajar Piaget sangat menunjang dalam penelitian penerapan model 

pembelajaran Creative Problem Solving dan Problem Posing karena model 

pembelajaran tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada mampu 
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Hal ini sesuai dengan usia 

siswa kelas VIII sudah mampu berpikir abstrak untuk menyelesaikan suatu masalah 

dengan beberapa alternatif penyelesaian. 

2.1.2.3 Teori Belajar Bruner 

Berbeda dengan Piaget, Bruner dalam memahami karakteristik perkembangan 

kognitif tidak didasarkan pada usia tertentu. Bruner sebagaimana dikutip dalam Rifa’i 

& Catharina (2009: 32) membagi perkembangan kognitif menjadi tiga tahap yaitu tahap 

enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. 

Pada tahap enaktif anak memahami lingkungannya. Misalnya, tidak ada kata 

yang membantu orang dewasa ketika mengajar anak berlatih sepeda. Belajar naik 

sepeda berarti lebih mengutamakan kecakapan motorik. Pada tahap ini anak memahami 

objek sepeda berdasarkan pada apa yang dilakukannya, misalnya dengan memegang, 

menggerakkan, memukul, menyentuh dan sebagainya.  

Pada tahap ikonik informasi dibawa anak melalui imageri. Anak menjadi tahan 

atas dunia perseptualnya. Anak dipengaruhi oleh cahaya yang tajam, gangguan suara, 

dan gerakan. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai 

pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. 

Pada tahap simbolik tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman 

perseptual sudah berkembang. Bahasa, logika, dan matematika memegang peranan 

penting. Tahap ini memberi peluang anak untuk menyusun gagasannya secara padat, 
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misalnya menggunakan gambar yang saling berhubungan ataupun menggunakan 

bentuk-bentuk rumus tertentu. 

Menurut Bruner sebagaimana dikutip dalam Trianto (2013: 79), belajar akan 

lebih bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan perhatiannya untuk memahami 

struktur materi yang dipelajari. Untuk memperoleh struktur informasi, siswa harus aktif 

di mana mereka harus mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya 

sekedar menerima penjelasan dari guru. Uraian tersebut mendukung penerapan model 

pembelajaran Problem Posing, di mana siswa harus fokus dan benar-benar memahami 

soal dan penyelesaian yang ia ajukan. 

Menurut Woolfork sebagaimana dikutip dalam Trianto (2013: 80), aplikasi ide-

ide Bruner dalam pembelajaran digambarkan sebagai berikut: (1) memberikan contoh 

dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari; (2) membantu siswa mencari hubungan 

antara konsep; (3) mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencoba 

menemukan sendri jawabannya; (4) mendorong siswa untuk membuat dugaan yang 

bersifat intuitif. Poin ketiga mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan model 

pembelajaran Problem Posing. 

2.1.2.4 Teori Belajar Gagne 

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Saad dan Ghani (2008: 51-54), 

menyatakan bahwa terdapat delapan tipe belajar. Delapan tipe belajar tersebut, yaitu 

belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian 
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verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan 

aturan, dan belajar pemecahan masalah. Menurut Gagne sebagaimana dikutip dalam 

Suyitno (2004: 37), pemecahan masalah merupakan proses belajar yang paling tinggi 

karena harus mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan 

masalah. 

Lebih lanjut, menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Saad & Ghani (2008: 51-

54), menyatakan “in the problem solving process, the student will choose and apply the 

rules learned previously to develop a solution to the problem that might be regarded 

as alien or strange to the student”. Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa dalam 

proses pemecahan masalah, siswa harus mampu menentukan dan mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki untuk menemukan solusi permasalahan yang 

disajikan. Hal tersebut mendukung penelitian ini yang mengukur aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

2.1.2.5 Teori Belajar Polya 

George Polya dikenal sebagai bapak problem solving. Polya mengartikan 

pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna 

mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah untuk segera dicapai. Polya dalam 

Suherman (2003: 91) mengajukan empat langkah fase menyelesaikan makalah, yakni 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai 

rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan. 
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Teori ini sangat mendukung dalam pelaksanaan model pembelajaran Creative 

Problem Solving dan Problem Posing yang menitikberatkan pada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

2.1.2.6 Teori Belajar Vygotsky 

Trianto (2007: 27) mengkaji empat prinsip kunci dari teori Vygotsky yaitu: (1) 

penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran (the sosiocultural nature of 

learning), (2) zona perkembangan terdekat (zone of proximal development), (3) 

pemagangan kognitif (cognitive apprenticenship), dan (4) perancah (scaffolding). 

Pada prinsip pertama, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan 

orang lain (orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu) dalam proses 

pembelajaran. Prinsip kedua dari Vygotsky adalah ide bahwa siswa belajar paling baik 

apabila berada dalam zona perkembangan terdekat mereka, yaitu tingkat 

perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini. Prinsip ketiga dari 

teori Vygotsky adalah menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari belajar dan 

zona perkembangan. Siswa dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui 

bimbingan dari teman sebaya atau pakar. Prinsip keempat, Vygotsky memunculkan 

konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama 

tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk 

selanjutnya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab 

yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat 

berupa bimbingan atau petunjuk, peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya (Trianto, 

2007: 27). Penerapan dari teori ini dalam pembelajaran matematika termuat dalam 
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model pembelajaran Creative Problem Solving dan Problem Posing serta kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Dalam kedua model pembelajaran ini, siswa bekerja 

berpasangan maupun dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 3-4 orang 

siswa, mereka dihadapkan dengan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut harus 

mereka pecahkan berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya, dalam hal ini pendidik 

berperan sebagai pakar, yang akan memberikan bantuan kepada siswa jika diperlukan 

agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

2.1.3 Pembelajaran Matematika 

Nawi (2011: 4) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara 

siswa dengan guru agar berlakunya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan atau 

penguasaan kemahiran atau pembentukan sikap dan kepercayaan pada diri siswa. 

Sedangkan Iru & Arihi (2012: 1) menyatakan bahwa pembelajaran berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari, dan perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

Sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses interaksi siswa dan 

pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan guru 

matapelajaran matematika dalam mengajarkan matematika kepada siswanya, yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, kompetensi, minat bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antarsiswa. BNSP (2006: 139) 

mengkaji bahwa pemecahan masalah telah menjadi fokus perhatian utama dalam 



30 
 

 
 

pembelajaran matematika di sekolah. Sebagai contoh sebagaimana dikutip dalam 

Suherman (2003: 7), salah satu agenda yang dicanangkan the National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) di Amerika Serikat pada tahun 80-an bahwa 

“Problem solving must be the focus of school mathematics in the 1980s” atau 

pemecahan-masalah harus menjadi fokus utama matematika sekolah di tahun 80-an. 

Sejak itu muncul banyak pertanyaan khususnya berkenaan dengan sifat dan cakupan 

pemecahan masalah. 

Objek pembelajaran matematika adalah abstrak dan mengembangkan intelektual 

siswa yang kita ajar. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan beberapa karakteristik 

pembelajaran matematika di sekolah menurut Suherman (2003: 68) antara lain sebagai 

berikut. 

a) Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap) 

Bahan kajian matematika diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yang 

dimulai dari hal yang kongkret dilanjutkan ke hal yang abstrak, dari hal yang sederhana 

ke hal yang komplek atau dari konsep yang mudah ke konsep yang lebih sukar. 

b) Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 

Dalam setiap memperkenalkan konsep dan bahan yang baru perlu 

memperhatikan konsep dan bahan yang dipelajari siswa sebelumnya. Bahan yang baru 

selalu dikaitkan selalu dengan bahan yang telah dipelajarinya dan sekaligus untuk 

mengingatnya kembali. 

c) Pembelajaran matematika menetapkan pola pikir deduktif. 
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Pemahaman konsep-konsep matematika melalui contoh-contoh dengan sifat-

sifat yang sama yang dimiliki dan yang tak dimiliki oleh konsep-konsep tersebut 

merupakan tuntutan pembelajaran matematika. 

d) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.   

Kebenaran dalam matematika sesuai dengan struktur deduktif aksiomatiknya. 

Kebenaran-kebenaran pada matematika pada dasarnya merupakan kebenaran 

konsistensi, tidak ada pertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan konsep 

lainnya. 

Suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seorang guru dan sejumlah 

siswa mampu melakukan interaksi komunikatif terhadap berbagai persoalan 

pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan siswa sebagai komponen utamanya. 

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain kondisi internal siswa dan kondisi 

pembelajaran. 

Menurut Sugandi (2007: 28-30), terdapat enam komponen pembelajaran 

sebagaimana diuraikan berikut sebagai berikut. 

(1) Tujuan 

 Tujuan dari sebuah pembelajaran adalah tercapainya “instructional effect” yang 

dapat berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap dan “nurturant effect” yang 
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dapat berupa kesadaran akan sifat pengetahuan, tenggang rasa, dan kecermatan dalam 

berbahasa. 

(2) Subjek belajar 

 Selain sebagai subyek belajar siswa juga berperan sebagai objek. Sebagai subjek 

karena siswa adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar dan sebagai 

objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan pada diri 

subjek belajar. 

(3) Materi pelajaran. 

 Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran sebab 

materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

(4) Strategi pembelajaran 

 Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran 

yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

(5) Media pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

(6) Penunjang 

 Komponen penunjang berfungsi untuk memperlancar, melengakapi, dan 

mempermudah proses pembelajaran, misalnya fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pembelajaran, dan lain sebagainya. 
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Suherman (2003) mengatakan bahwa dalam matematika terdapat topik atau 

konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Ibarat 

membangun sebuah apartemen, lantai kedua dan selanjutnya tidak akan terwujud 

apabila pondasi lantai pertama tidak kokoh. Begitu pula dalam mempelajari 

matematika, konsep pertama yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar 

dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa seseorang akan lebih 

mudah mempelajari sesuatu apabila kegiatan belajar itu didasari oleh apa yang telah 

diketahuinya. Belajar materi matematika yang baru dipengaruhi oleh pengalaman 

belajar yang lalu sebagai konsep prasyarat sehingga proses belajar matematika dapat 

berlangsung dengan baik. 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran 

Trianto (2013: 51) mengkaji bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. 

Joyce & Weil (2003: 84-85) mengemukakan bahwa setiap model belajar 

mengajar atau model pembelajaran harus memiliki empat unsur berikut: 

(1) sintaks (syntax) yang merupakan fase-fase (phasing) dari model yang menjelaskan 

model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata; 
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(2) sistem sosial (the social system) yang menunjukkan peran dan hubungan guru dan 

siswa selama proses pembelajaran; 

(3) prinsip reaksi (principles of reaction) yang menunjukkan bagaimana guru 

memperlakukan siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang 

dilakukan siswanya; dan 

(4) sistem pendukung (support system) yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan 

alat yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut. 

2.1.5 Model Pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) 

Asikin & Pujiadi (2008: 38) mengkaji bahwa model pembelajaran CPS (Creative 

Problem Solving) merupakan suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 

pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 

keterampilan. Model pembelajaran ini mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berpikir tinggi, karena model pembelajaran ini memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk memecahkan masalah matematika dengan caranya sendiri. Ketika 

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan 

memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya, tidak hanya 

dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas 

proses berfikir. 

Dalam proses pembelajaran dengan CPS terdapat diskusi berpasangan maupun 

kelompok kecil (small discussion) dengan anggota kelompok yang heterogen 

berdasarkan kemampuan awalnya. Dengan adanya pembagian kelompok siswa yang 

heterogen akan saling mendukung antar anggota kelompok. Siswa yang mengalami 
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kesulitan dapat bertanya kepada siswa lain maupun guru sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar yang diperoleh lebih 

maksimal. 

Sasaran dari model pembelajaran Creative Problem Solving berdasarkan kajian 

oleh Cahyono (2008) adalah sebagai berikut. 

1. Siswa akan mampu menyatakann urutan langkah-langkah pemecahan 

masalah dalam CPS; 

2. Siswa mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan strategi 

pemecahan masalah; 

3. Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-

kemungkinan tersebut kaitannya dengan kriteria-kriteria yang ada; 

4. Siswa mampu  memilih suatu pilihan solusi yang optimal; 

5. Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam 

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah; 

6. Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat digunakan 

berbagai bidang atau situasi. 

Sintaks/tahap-tahap model pembelajaran CPS menurut Pepkin (2004) dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 berikut..  

Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran Creative Problem Solving  

Fase Penjelasan 

Fase 1 

Klarifikasi Masalah 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan 

masalah oleh guru kepada siswa tentang masalah yang 

diajukan agar siswa dapat memahami tentang 

penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

 

Fase 2 

Pengungkapan 

Pendapat 

(Brainstorming) 

Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk menggali dan 

mengungkapkan pendapat-pendapatnya tentang berbagai 

macam strategi penyelesaian masalah, tidak ada 

sanggahan dalam mengungkapkan ide atau gagasan satu 

sama lain. 

 

Fase 3 

Evaluasi dan Seleksi 

 

Pada tahap ini, dengan bimbingan guru setiap kelompok 

mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi 

mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Sehingga 

diperoleh suatu strategi yang optimal dan tepat. 
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Fase 4 

Implementasi 

 

Pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang 

dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kemudian 

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari 

masalah tersebut. 

  

Adapun implementasi dari model pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) 

terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahap Awal 

Guru menanyakan kesiapan siswa selama pelajaran matematika berlangsung, 

guru mengulas kembali materi sebelumnya mengenai materi yang dijadikan sebagai 

prasyarat pada materi saat ini kemudian menjelaskan aturan main ketika model 

pembelajaran Creative Problem Solving berlangsung serta guru memberi motivasi 

kepada siswa akan pentingnya pembahasan materi melalui pembelajaran Creative 

Problem Solving. Kemudian guru menyampaikan materi pelajaran. 

2. Tahap Inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small discussion. Tiap 

kelompok terdiri atas 4-5 anak yang ditentukan oleh guru dan kelompok ini bersifat 

permanen. Tiap kelompok mendapat bahan ajar (Lembar Diskusi Siswa) untuk dibahas 

bersama. Secara berkelompok, siswa memecahkan permasalahan yang terdapat dalam 

bahan ajar siswa sesuai petunjuk yang terdapat di dalamnya. Siswa mendapat 

bimbingan dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan (peranan guru 

dalam hal ini menciptakan situasi yang dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan 

mengarahkan kegiatan brainstrorming serta menumbuhkan situasi dan kondisi 
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lingkungan yang dihasilkan atas dasar interest siswa). Menurut Pepkin (2004: 2) 

penekanan dalam pendampingan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sebagai 

berikut. 

a. Klarifikasi Masalah 

b. Pengungkapan gagasan (Brainstrorming) 

c. Evaluasi dan Seleksi 

d. Implementasi 

Selanjutnya perwakilan salah satu siswa dari kelompoknya mempresentasikan 

hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas dan siswa lain menanggapinya. Kemudian 

guru bersama siswa menyimpulkan materi ke arah matematika formal. 

3. Tahap Akhir 

Sebagai pemantapan materi, secara individu siswa mengerjakan pop quiz 

matematika yang diberikan oleh guru dan memberikan kredit poin bagi siswa yang 

mampu memecahkannya sebagai upaya motivasi siswa mengerjakan soal-soal 

matematika 

 Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu 

juga dengan model pembelajaran Creative Problem Solving. Asikin & Pujiadi (2008: 

40) menyatakan keunggulan model pembelajaran Creative Problem Solving sama 

halnya dengan model-model pembelajaran berbasis pemecahan masalah pada 

umumnya. Kesumah (2008) mengkaji keunggulan pembelajaran yang berbasis pada 

pemecahan masalah (problem solving) antara lain sebagai berikut. (1) melatih siswa 
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untuk mendesain suatu penemuan, (2) berpikir dan bertindak kreatif, (3) memecahkan 

masalah yang dihadapi secara realitas, (4) mengidentifikasi dan melakukan 

penyelidikan, (5) menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, (6) merangsang 

perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dengan tepat, (7) dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dunia kerja. Sedangan kelemahan model pembelajaran CPS yaitu: (1) 

beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk dapat menyimpulkan kejadian atau konsep 

tersebut, (2) memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan 

metode pembelajaran untuk menerapkan metode ini. Sebagai contoh terbatasnya alat-

alat laboratorium menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya yang 

lain, (3) diperlukan kemauan siswa yang tinggi. Untuk siswa yang tidak menpunyai 

kemauan melakukannya cenderung malas untuk mencoba mengemukakan gagasan. 

2.1.6 Model Pembelajaran Problem Posing 

Astra (2012: 351) mengkaji bahwa model pembelajaran Problem Posing adalah 

model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui berlatih soal secara mandiri. Suryanto sebagaimana dikutip dalam Thobroni & 

Mustofa (2011: 351) menyatakan bahwa Problem Posing merupakan perumusan soal 

sederhana atau perumusan ulang masalah yang ada dengan perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dikuasai. Dalam pembelajaran matematika, pengajuan masalah 

(Problem Posing) menempati posisi yang strategis, sebab dalam hal ini siswa dituntut 

menguasai materi dan urutan penyelesaian soal yang dibuat secara mendetail, sehingga 
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dapat memperkaya pengetahuan siswa sebagai bekal dalam memecahkan masalah yang 

ditemuinya. 

Problem Posing berkaitan dengan kemampuan guru memotivasi siswa melalui 

perumusan situasi yang menantang sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan yang 

diselesaikan dan berakibat pada peningkatan kemampuan mereka dalam memecahkan 

masalah. Menurut Xia et al. (2008: 156), “Through observing and exploring 

mathematics situations, studens can find, pose and solve mathematical problems under 

the guidance of teachers”, yang artinya melalui kegiatan eksplorasi kondisi 

matematika, siswa dapat menemukan, mengajukan, dan menyelesaikan masalah 

matematika dengan bimbingan guru. Menurut Southwell, sebagaimana dikutip oleh 

Lavy & Shriki (2007), “Posing problems based on given problems could be a valuable 

strategy for developing problem solving abilities of mathematics PT”. Artinya problem 

posing bisa menjadi strategi yang berharga untuk mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika. Berdasarkan kajian oleh Silver, sebagaimana 

dikutip oleh Lin (2004), “Problem-posing involves generating new problems and 

reformatting a given problems”, bahwa model pembelajaran problem posing 

menghasilkan masalah baru dan memformat masalah yang diberikan. 

Suryanto mengartikan sebagaimana dikutip dalam Thobroni & Mustofa (2011: 

343) bahwa kata problem berarti masalah atau soal, sehingga pengajuan masalah 

dipandang sebagai suatu tindakan merumuskan masalah atau soal dari situasi yang 

diberikan. Sedangkan Silver dan Cai dalam Thobroni & Mustofa (2011: 352) mencatat 
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bahwa istilah menanyakan soal (problem posing) biasanya diaplikasikan pada tiga 

bentuk aktifitas kognitif yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 

1. Pre-solution Posing, yaitu siswa membuat pertanyaan berdasarkan situasi yang 

diadakan (berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru). Contoh penerapannya, 

jika guru memberikan pernyataan sebagai berikut. 

“Vina ingin membuat sebuah kotak berbentuk balok dengan cara membuat jaring-

jaring balok dari bahan mika transparan dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 

cm, dan tinggi 9 cm.” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut.  

a) Hitunglah luas permukaan balok yang dibuat Vina? 

b) Hitunglah volum balok yang dibuat Vina? 

2. Within Solution Posing, yaitu siswa memecah pertanyaan tunggal dari guru 

menjadi sub-sub pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan guru. Contoh 

penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan sebagai berikut.  

“Vina ingin membuat sebuah kotak berbentuk balok dengan cara membuat jaring-

jaring balok dari bahan mika transparan dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 

cm, dan tinggi 9 cm. Hitunglah luas permukaan kotak tersebut!” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut. 

a) Apa yang akan dibuat oleh Vina? 

b) Terbuat dari apa benda yang akan dibuat oleh Vina? 

c) Berapa pasang kah persegi panjang yang memiliki ukuran sama besar? 
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d) Hitunglah luas sebuah persegi panjang terkecil pada kotak yang dibuat Vina! 

e) Hitunglah luas sebuah persegi panjang terbesar pada kotak yang dibuat Vina!  

b) Berapa banyaknya anak yang hanya mempunyai ponsel android? 

3. Post-solution Posing, yaitu siswa membuat soal yang sejenis, seperti yang dibuat 

oleh guru. Jika guru memberikan pertanyaan sebagai berikut. 

“Vina ingin membuat sebuah kotak berbentuk balok dengan cara membuat jaring-

jaring balok dari bahan mika transparan dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 

cm, dan tinggi 9 cm. 

a) Hitunglah luas permukaan kotak tersebut! 

b) Hitunglah volum kotak tersebut!” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut. 

Karena tidak ada tempat untuk menyimpan mainan, Edo membuat kotak berbentuk 

balok dari triplek dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 25 cm. 

a) Hitunglah luas permukaan triplek yang dibutuhkan untuk membuat kotak 

mainan teresebut! 

b) Hitunglah volum kotak mainan tersebut! 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing tipe Pre-solution Posing dan Post-solution Posing yang dilakukan secara 

kelompok. Pengajuan masalah secara kelompok merupakan salah satu cara untuk 

membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagaimana yang dikaji oleh 

Dimyati & Mudjiono sebagaimana dikutip dalam Thobroni & Mustofa (2011: 346) 

bahwa tujuan pembelajaran dengan cara berkelompok antara lain sebagai berikut. 
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1. Memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah secara rasional. 

2. Mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong dalam 

kehidupan. 

3. Mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap 

anggota merasa diri sebagai bagian yang bertanggungjawab. 

4. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada setiap anggota 

kelompok dalam pemecahan masalah kelompok. 

Pengajuan masalah melalui kelompok dapat membantu siswa dalam memikirkan 

ide dengan jangkauan yang lebih jauh antara sesama anggota dalam suatu kelompok. 

Dengan demikian, penajuan masalah secara kelompok dapat menggali pengetahuan, 

alasan, serta pandangan antara satu suswa dengan siswa lain. 

Langkah-langkah model pembelajaran Problem Posing menurut Aurbech 

sebagaimana dikutip dalam Astra (2012: 137) yakni menguraikan isi, menggambarkan 

masalah, membuat masalah, mendiskusikan masalah, dan mendiskusikan alternatif 

pemecahan masalah. Berikutnya masing-masing langkah akan dijabarkan pada Tabel 

2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran Problem Posing 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menguraikan Isi 

 

Guru menjelaskan materi kepada siswa jika perlu untuk 

memperjelas konsep 

 

Fase 2 

Menggambarkan 

masalah 

 

Guru memberikan contoh-contoh soal, memberi stimulus 

berupa sebuah gambaran, paparan dan lain-lain, kemudian 

siswa menggambarkan masalah/menjabarkan masalah 

yang diberikan dengan mengidentifikasi stimulus yang 

diberikan. 

 

Fase 3 

Membuat masalah 

 

Guru memberi latihan kepada siswa yakni membuat soal 

dengan mengaitkan masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan mereka sehari-hari. 
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Fase 4 

Mendiskusikan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 

Mendiskusikan 

alternatif 

pemecahan masalah 

Pada langkah ini, seorang guru menjadi fasilitator untuk 

memandu siswanya berdiskusi untuk memecahkan maalah. 

Fasilitator atau guru hanya memantau dan mengarahkan 

jalannya kegiatan belajar mengajar, tidak boleh ikut 

terlibat dalam pemecahan masalah. Hal ini penting untuk 

menumbuhkan kepercayaan para siswa bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk mencari pemecahan masalah 

sendiri. 

 

Guru membahas tugas yang diberikan dan melatih siswa 

untuk mencari kemungkinan pertanyaan lain yang didapat 

dari stimulus yang diberikan.  

  

 

Thobroni & Mustofa (2011:351) mengkaji penerapan model pembelajaran 

Problem Posing dapat dilakukan sebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. 

2) Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

3) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen, tiap kelompok 

terdiri atas 4-5 siswa. 

4) Setiap kelompok diminta menyelesaikan soal pada lembar kerja kelompok. 

5) Setiap kelompok diminta mengajukan soal yang menantang, dan kelompok yang 

bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Suatu masalah mengandung 

tantangan dan memerlukan tindakan dalam menanganinya jika masalah tersebut 

tidak dapat diselesaikan melalui prosedur rutin yang telah diketahui oleh siswa. 
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6) Secara acak guru menyuruh perwakilan kelompok untuk menyajikan soal 

temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat menentukan kelompok secara 

selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan. 

7) Guru bisa membubarkan kelompok yang dibentuk dan para siswa kembali 

ketempat duduknya masing-masing. 

8) Guru memberikan tugas rumah secara individual.  

Layaknya model pembelajaran CPS, model pembelajaran Problem Posing pun 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut Thobroni & Mustofa (2011: 349), 

kelebihan model pembelajaran Problem Posing antara lain sebagai berikut.  

1. Mendidik siswa berpikir kritis, 

2. Siswa aktif dalam pembelajaran, 

3. Siswa belajar menganalisis suatu masalah, 

4. Mendidik anak menjadi percaya diri. 

Sedangan kelemahannya antara lain sebagai berikut. 

1. Memerlukan waktu yang cukup banyak, 

2. Tidak bias digunakan di kelas-kelas rendah, 

3. Tidak semua siswa terampil bertanya. 

2.1.7 Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Iru & Arihi (2012: 155) menjelaskan bahwa model pembelajaran langsung 

(Direct Instruction) digunakan oleh para peneliti untuk merujuk pada pola-pola 

pembelajaran di mana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada 
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sejumlah kelompok siswa, yang selanjutnya guru menguji keterampilan siswa melalui 

latihan-latihan dibawah bimbingan dan arahan guru. Menurut Kardi & Nur 

sebagaimana dikutip dalam Setiawan, et al., (2010: 8), model pembelajaran langsung 

(Direct Instruction) merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu 

siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat 

diajarkan selangkah demi selangkah. Sedangkan Slavin (2007: 28) berpendapat bahwa 

“Direct Instruction is an approach to instruction that emphasizes a structured, step by-

step approach focusing on the “big ideas” of mathematics.”. 

Iru & Arihi (2012: 155) mengkaji tujuan utama pembelajaran langsung adalah 

untuk mengoptimalkan penggunaan waktu belajar siswa. Beberapa temuan dalam teori 

perilaku, pencapaian siswa dihubungkan dengan waktu yang digunakan oleh siswa 

dalam belajar/tugas dan kecepatan siswa untuk berhasil dalam mengerjakan tugas 

sangat positif. Dengan demikian model pembelajaran langsung dirancang untuk 

menciptakan lingkungan belajar struktur dan berorientasi pada pencapaian akademik.  

Pada model pembelajaran langsung guru berperan sebagai penyampai informasi. 

Dalam melakukan tugasnya, guru dapat menggunakan berbagai media. Informasi yang 

dapat disampaikan dengan strategi deklaratif dapat berupa pengetahuan prosedural atau 

pengetahuan deklaratif. Kardi & Nur sebagaimana dikutip dalam Trianto (2011: 29-30) 

menjelaskan bahwa pengetahuan deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata) 

adalah pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah 

pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 
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Slavin sebagaimana dikutip dalam Iru & Arihi (2012: 157) menjelaskan bahwa 

sintaks model pembelajaran langsung (Direct Instruction) adalah seperti pada Tabel 

2.4 berikut. 

Tabel 2.4 Sintaks Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction) menurut Slavin 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menginformasikan tujuan 

dan orientasi belajar 

 

Menginformasikan hal-hal yang harus 

dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. 

Fase 2 

Mereviu pengetahuan dan 

keterampilan prasyarat 

Mengajukan pertanyaan untu mengungkap 

pengetahuan dan keterampilan yang telah 

dikuasai oleh siswa. 

 

Fase 3 

Menyampaikan materi 

pelajaran 

 

Menyampaikan materi, menyajikan infomasi, 

memberikan contoh-contoh, 

mendemonstrasikan konsep dan sebagainya. 

 

Fase 4 

Melaksanakan bimbingan 

 

 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 

menilai tingkat pemahaman siswa dan 

mengoreksi kesalahan konsep. 

Fase 5 

Memberi latihan 

 

 

Fase 6 

Menilai kinerja siswa dan 

memberikan umpan balik 

 

 

Fase 7 

Memberikan latihan mandiri 

Memberi kesempatan kepada siswa melatih 

keterampilannya atau menggunakan informasi 

baru secara individu atau kelompok. 

 

Memberikan reviu terhadap hal-hal yang telah 

dilakukan siswa, memberikan umpan balik 

terhadap respon siswa yang benar dan 

mengulang keterampilan jika diperlukan. 

 

Memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa 

untuk meningkatkan pemahamannya terhadap 

materi yang telah mereka pelajari. 
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Tentunya setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan keterbatasan 

masing-masing. Iru dan Arihi (2012: 157-158) mengkaji kelebihan dan keterbatasan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) sebagai berikut.  

Kelebihan model pembelajaran langsung antara lain sebagai berikut. 

1. Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang 

diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai 

apa yang harus dicapai oleh siswa. 

2. Dapat digunakan untuk memecahkan poin-poin penting atau kesulitan-

kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat 

diungkapkan. 

3. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan 

pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 

4. Merupakan suatu cara efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

kemampuannya masih rendah. 

5. Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam 

waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh 

siswa. 

6. Pembelajaran langsung merupakan cara yang bermanfaat untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau 

yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan 

informasi. 

7. Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun 

model pembelajaran tertentu. 

8. Model pembelajaran langsung menekankan kegiatan mendengar dan 

mengamati sehingga dapat membantu siswa yang cocok belajar dengan 

cara ini. 

9. Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi 

guru dapat terus-menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. 

Keterbatasan model pembelajaran langsung yakni: 

1. Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk 

mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, 

mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki hal-hal 

tersebut guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. 
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2. Dalam pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam 

hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 

3. Siswa memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi 

siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal 

mereka. 

4. Guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi 

bergantung pada image guru. 

5. Model pembelajaran langsung memberi siswa cara pandang guru 

mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis tidak selalu dapat 

dipahami oleh siswa. 

6. Model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah, 

guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman 

siswa. 

 

2.1.8 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.8.1 Pengertian Pemecahan Masalah 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Saad & Ghani (2008: 120) bahwa “Problem 

solving is a planned process that needs to be carried out in order to obtain a certain 

solution of a problem that might not achieved immediately.” Sebagaimana agenda yang 

dicanangkan The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) di Amerika 

Serikat pada tahun 80-an bahwa “Problem solving must be the focus of school 

mathematics in the 1980s”, artinya bahwa pemecahan masalah harus menjadi fokus 

utama matematika sekolah di tahun 80-an. Sedangkan Wardhani (2008a: 18) 

mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. 

Tidak semua soal matematika adalah sebuah masalah. Menurut Suherman et al., 

(2003: 92), suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan 
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untuk menyelesaikannya. Jika suatu soal diberikan tetapi siswa langsung bias 

mengerjakannya dengan benar, maka soal tersebut bukan merupakan masalah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik soal pemecahan masalah yaitu: (1) 

memuat keinginan/motivasi seseorang untuk menyelesaikannya; (2) soal tidak dapat 

dipecahkan secara langsung oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui, sehingga 

memerlukan lebih dari satu langkah dalam menyelesaikannya. 

2.1.8.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Polya (1973: 5-6) berpendapat dalam menyelesaikan masalah yang harus 

dilakukan antara lain sebagai berikut. 

First, we have to understand the problem; we have to see clearly what is 

recuired. Second, we have to see the various items are connected, how he 

unknown is linked to the data, in order to obtain he idea of the solution, to 

make a plan. Third, we carry out our plan. Fourth, we look back at the 

complete solution, we review and discuss it. 

 

Penjelasan mengenai empat langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973: 

33) adalah sebagai berikut. 

(1) Understanding the problem (memahami masalah), langkah ini meliputi: 

a. Apakah yang tidak diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau bagaimana 

keterangan soal. 

b. Apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa yang  ditanyakan. 

c. Apakah keterangan tersebut tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. 

d. Buatlah gambar atau tulisan notasi yang sesuai. 

(2) Devising a plan (merencanakan penyelesaian), langkah-langkah ini meliputi: 
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a. Pernahkah anda menemukan soal seperti ini sebelumnya? Pernahkah ada soal 

yang serupa dalam bentuk lain? 

b. Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini. 

c. Perhatikan apa yang ditanyakan. 

d. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

(3) Carrying out the plan (melaksanakan rencana penyelesaian), langkah ini 

menekankan pada pelaksanaan rencana penyelesaian yang meliputi: 

a. Memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. 

b. Bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar. 

c. Melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat. 

(4) Looking back (memeriksa kembali proses dan hasil) merupakan bagian terakhir 

dari langkah Polya yang menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran 

jawaban yang diperoleh, langkah ini terdiri dari: 

a. Dapat diperiksa sanggahannya. 

b. Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain? 

c. Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik? atau, 

d. Menuliskan jawaban dengan lebih baik. 

2.1.8.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Wardhani (2008a: 18) mengkaji pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November tentang rapor 
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pernah diuraikan bahwa indikator siswa memiliki kemampuan dalam pemecahan 

masalah antara lain sebagai berikut. 

1. Menunjukkan pemahaman masalah. 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang eleven dalam 

pemecahan masalah. 

3. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

Menurut Sumarmo sebagaimana dikutip dalam Husna et al., (2013: 84) mengkaji 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis diperlukan indikator 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan 

unsur. 

2. Membuat model matematika. 

3. Menerapkan strategi menyelesaikan masalah dalam/diluar matematika. 

4. Menjelaskan/menginterpretasikan hasil. 

5. Menyelesaikan model matematika dan masalah nyata. 

6. Menggunakan matematika secara bermakna. 

Bila kita cermati indikator kemampuan pemecahan masalah yang disebutkan 

oleh Wardhani dan Sumarmo, keduanya memuat empat langkah pemecahan masalah 

Polya. Berdasarkan pada dua pendapat tersebut, indikator yang akan difokuskan dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur (sesuai 

dengan langkah pertama Polya). 

2. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (sesuai dengan 

langkah kedua Polya). 
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3. Menerapkan strategi penyelesaian masalah (sesuai dengan langkah ketiga Polya). 

4. Menginterpretasikan hasil (sesuai dengan langkah keempat Polya). 

2.1.8.4 Penskoran Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Sumarmo sebagaimana dikutip dalam Sugiman (2009: 4) mengkaji 

sedikitnya ada dua cara dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah matematik, 

yaitu secara parsial dan integral. Pengukuran secara parsial berarti dalam mengukur 

kemampuan pemecahan masalah dapat dilakukan dengan memperhatikan masing-

masing langkah Polya. Sedangkan pengukuran secara integral (menyeluruh) dilakukan 

dengan memberikan soal untuk diselesaikan secara tuntas dan penilaiannya dilakukan 

secara komprehensif. 

Pedoman penskoran pada instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah menurut Wardhani (2008b: 31) hendaknya mencakup pedoman penilaian 

dalam kemampuan: memahami masalah, mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, melaksanakan strategi pemecahan masalah, dan  merumuskan jawaban 

masalah. Pedoman penskoran aspek kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. 
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Tabel 2.5 Pedoman Penskoran Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk memahami 

masalah 

b. Ada upaya untuk memahami masalah 

tetapi masih terdapat kesalahan dalam 

menginterpretasikan persoalan 

c. Memahami persoalan secara lengkap 

dan benar 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

Merencanakan 

strategi 

pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk merencanakan 

pemecahan masalah 

b. Ada upaya untuk merencanakan 

pemecahan masalah walaupun 

perencanaan sama sekali tidak selaras 

c. Sebagian prosedur benar tetapi masih 

ada kekeliruan 

d. Semua perencanaan benar, mempunyai 

penyelesaian tanpa kesalahan 

aritmatika aritmatika 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

   

Melaksanakan 

rencana 

strategi 

pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk menjawab 

b. Ada jawaban dari perencanaan yang 

tidak selaras 

c. Ada jawaban dari rencana yang tepat 

tetapi terdapat kesalahan perhitungan 

d. Penyelesaian yang tepat dan benar 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Meninjau 

kembali 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

a. Tidak ada upaya untuk meninjau 

kembali pekerjaan 

b. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban 

yang kurang tepat 

c. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban 

yang tepat 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 Skor maksimum 10 
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Pemberian skor kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu 

pada langkah-langkah pemecahan masalah yang dinyatakan Polya. Selain itu pedoman 

tersebut juga sesuai dengan indikator kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

2.1.9 Materi Kubus dan Balok 

2.1.9.1 Pengertian Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi yang kongruen 

(Sukino & Simangunsong, 2007). Dibawah ini adalah gambar kubus ABCD.EFGH 

dengan ABCD bidang alas dan EFGH bidang tutup. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kubus ABCD.EFGH 

2.1.9.2 Sifat-sifat Kubus 

Sifat – sifat kubus adalah sebagai berikut. 

1. Mempunyai 8 buah titik sudut  

2. Mempunyai 6 buah sisi yang kongruen berbentuk persegi 

3. Mempunyai 12 rusuk yang sama panjang 

4. Mempunyai 12 diagonal sisi 

5. Mempunyai 4 diagonal ruang 

A 

D 
C 

B 

H G 

F E 
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15 cm 

15 cm 

15 cm 

2.1.9.3 Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang bangun 

ruang tersebut. 

 

Gambar 2.2 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 

Karena permukaan kubus terdiri atas enam buah persegi dengan ukuran yang sama, 

maka luas kubus dengan panjang rusuknya s adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Contoh soal: 

Sebuah kotak berbentuk kubus dengan ukuran ditunjukkan pada gambar di bawah. 

Tentukan luas permukaan kardus tersebut! 

  

 

 

Gambar 2.3 Kotak 1 berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm 

Luas permukaan kubus = 6 × luas persegi 

= 6s2 
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Penyelesaian: 

a. Memahami masalah. 

Dipunyai: kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk = s = 15 cm. 

Ditanya: luas permukaan kardus? 

b. Merencanakan penyelesaian masalah 

Luas permukaan kardus = 6 × s2 

c. Melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah 

Luas permukaan kardus = 6 × s2 

= 6 × 152 

= 1350. 

d. Meninjau ulang jawaban 

Jadi luas permukaan kardus adalah 1350 cm2.  

2.1.9.4 Volum Kubus 

Untuk menentukan volum kubus, dicari dahulu luas alas (A) lalu dikalikan 

dengan tingginya (t). 𝐴 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2dan 𝑡 = 𝑠, maka rumus volum kubus dapat ditulis 

sebagai berikut. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎 𝑲𝒖𝒃𝒖𝒔 (𝑽) = 𝑨 × 𝒔 = (𝒔 × 𝒔) × 𝒔 = 𝒔𝟑 
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Contoh soal:  

Sebuah kotak berbentuk kubus dengan ukuran 

ditunjukkan pada gambar di samping. Tentukan 

volum kardus tersebut! 

 

 Gambar 2.4 Kotak 2 berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah. 

Dipunyai: kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk = s = 12 cm. 

Ditanya: volum kardus? 

b. Merencanakan penyelesaian masalah 

Volum kardus = s3 

c. Melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah 

Volum kardus = s3 

= 123 

= 1728. 

d. Meninjau ulang jawaban 

Jadi volum kardus adalah 1728 cm3.  

2.1.9.5 Pengertian Balok 

Balok adalah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh tiga pasang persegi 

panjang yang masing-masing mempunyai bentuk dan ukuran yang sama (Sukino & 

15 cm 

15 cm 

15 cm 
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Simangunsong, 2007). Dibawah ini adalah gambar balok ABCD.EFGH dengan ABCD 

bidang alas dan EFGH bidang tutup. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Balok ABCD.EFGH 

2.1.9.6 Sifat-sifat Balok 

Sifat– sifat balok adalah sebagai berikut. 

1. Mempunyai 8 buah titik sudut  

2. Mempunyai 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang yang terdiri atas 3 pasang 

persegi panjang yang kongruen. 

3. Mempunyai 12 rusuk yang dikelompokan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang 

sama dan sejajar, yaitu panjang, lebar dan tinggi 

4. Mempunyai 12 diagonal sisi 

5. Mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang 

2.1.9.7 Luas Permukaan Balok 

Gambar 2.6 Balok dan Jaring-jaring Balok 

A 

D C 

B 

H G 

F E 
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Sebuah balok yang berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t. balok 

memiliki tiga pasang sisi berupa persegi panjang. Setiap sisi dan pasangannya saling 

berhadapan, sejajar, dan kongruen (sama dalam bentuk dan ukurannya). Ketiga pasang 

sisi tersebut adalah: 

 Sisi atas dan bawah 

Jumlah luas = 2 × (𝑝 × 𝑙) 

 Sisi depan dan belakang 

Jumlah luas = 2 × (𝑝 × 𝑡) 

 Sisi kanan dan kiri 

Jumlah luas = 2 × (𝑙 × 𝑡) 

Sehingga luas permukaan balok adalah total jumlah ketiga pasang luas sisi-sisi tersbut. 

 

Contoh soal: 

Vina ingin membuat sebuah kotak berbentuk balok dengan cara membuat jaring-jaring 

balok dari bahan mika transparan dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan 

tinggi 9 cm. Berapakah luas mika yang dibutuhkan untuk membuat kotak tersebut? 

Penyelesaian: 

a. Pemahaman masalah 

Dipunyai: jaring-jaring balok dengan panjang = p = 20 cm 

lebar = l = 15 cm 

Luas permukaan balok = 2𝑝𝑙 + 2𝑝𝑡 + 2𝑙𝑡 

= 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 
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tinggi = t = 9 cm 

Ditanya: luas mika yang dibutuhkan? 

b. Perencanaan penyelesaian masalah 

Luas permukaan balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)  

c. Melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah 

Luas permukaan balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(20 × 15 + 20 × 9 + 15 × 9) 

= 2(300 + 180 + 135) 

= 2 × 615 

= 1230. 

d. Meninjau ulang jawaban 

Jadi luas mika yang dibutuhkan untuk membuat kotak tersebut adalah 1230 cm2. 

2.1.9.8 Volum Balok 

 

Gambar 2.7 Balok A, B, dan C 
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Bangun A disusun dari 24 buah kubus kecil (kubus satuan). Misalkan kubus kecil 

tersebut memiliki panjang 1 cm, maka dikatakan bahwa kubus tersebut memiliki volum 

1 cm3. Bangun A memiliki volum sebesar 24 kubus kecil atau 24 × 1 cm3 = 24 cm3.  

Berdasarkan uraian di atas jika sebuah balok dengan ukuran panjang = p, lebar = 

l, dan tinggi = t. rumus volum balok dapat diperoleh: 

𝑽 =  𝒑 × 𝒍 × 𝒕 

Oleh karena 𝑝 × 𝑙 merupakan luas alas, maka volum balok dapat dinyatakan sebagai 

berikut. 

𝑽 =  𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

Contoh soal: 

Fika ingin membuat akuarium kecil berbentuk balok dengan ukuran panjang 50 

cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Berapa liter kah volum maksimal air yang 

diperlukan untuk mengisi penuh akuarium tersebut? 

Penyelesaian: 

a. Pemahaman masalah 

Dipunyai: akuarium berbentuk balok dengan panjang = p = 50 cm 

lebar = l = 30 cm 

tinggi = t = 40 cm 

Ditanya: volum maksimal air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh akuarium? 
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b. Perencanaan penyelesaian masalah 

Volum balok = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

c. Melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah 

Volum balok = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 

= 50 × 30 × 40 

= 60.000 

d. Meninjau ulang jawaban 

Jadi volum air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh akuarium tersebut adalah 

60.000 cm3 = 60 liter. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yaitu hasil penelitian orang lain yang relevan untuk 

dijadikan acuan penelitian ini dalam mencoba melakukan pengulangan, revisi, 

modifikasi, dan sebagainya. Penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang 

diambil, yaitu “Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII Materi 

Bangun Ruang antara Pembelajaran Creative Problem Solving dan Problem Posing” 

antara lain sebagai berikut.  

1. Penelitian oleh Amrulloh (2010) yang berjudul “Implementasi Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan Media CD Pembelajaran 

dan Analisis Kesalahan dalam Mengerjakan Soal pada Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Materi Pokok Kubus dan Balok”, 

menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan pembelajaran CPS berbantuan 
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media CD pembelajaran lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajar dengan 

metode ekspositori.  

2. Penelitian oleh Asikin dan Pujiadi (2008) yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Matematika Creative Problem Solving (CPS) Berbantuan CD 

Interaktif terhadap Keemampuan Pemecahan Masalah pada Siswa SMA Kelas X”, 

menyebutkan bahwa kemampuan pemcahan masalah bagi siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika model CPS berbantuan CD interaktif lebih baik dari 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. 

3. Penelitian oleh Permatasari (2013) yang berjudul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Problem Posing dengan Pendekatan PMRI terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa di SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Demak”, dalam 

simpulannya menyebutkan bahwa rata-rata hasil tes peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran model Problem Posing lebih baik dari peserta didik 

yang memperoleh pembelajaran ekspositori.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model Creative Problem Solving dan Problem Posing dapat 

meningkatkan hasil belajar pada aspek pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti 

ingin membandingkan manakah yang lebih baik antara pembelajaran dengan model 

Creative Problem Solving dan Problem Posing dalam aspek meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dari beberapa tujuan pelaksanaan pembelajaran matematika, aspek pemecahan 

masalah menjadi fokus utama tujuan pembelajaran oleh hampir semua guru 

matematika di sekolah. Melalui pembelajaran matematika dengan fokus pada 

pemecahan masalah, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya 

dalam memecahkan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah perlu 

dikuasai siswa sebagai bekal dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan data persentase penguasaan materi soal matematika ujian nasional 

SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 di kota Magelang oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan, kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan bangun ruang hanya dapat dicapai sebesar 48,39%, sedangkan 

kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum bangun ruang 

hanya dicapai sebesar 59,46%. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan pemecahan siswa SMP/MTs di kota Magelang pada materi luas 

permukaan dan volum bangun ruang masih rendah. 

Salah satu faktor penyebab masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

siswa adalah pembelajaran yang diterapkan oleh guru matematika yang kurang 

menunjang dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Sebagai 

contoh di SMP Negeri 2 Magelang, pembelajaran matematika di kelas VIII pada materi 

luas permukaan dan volum bangun ruang masih menggunakan pembelajaran langsung 

(Direct Instruction), di mana peran guru masih dominan dibandingkan kegiatan siswa 
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dalam memecahkan masalah. Salah satu contohnya adalah ketika latihan soal, siswa 

meniru persis cara memecahkan masalah matematika seperti yang dicontohkan oleh 

guru. Kadang guru menuliskan langkah-langkah pemecahan dari suatu soal lalu tugas 

siswa melengkapi jawaban tersebut. Akibatnya kemampuan pemecahan siswa tidak 

berkembang secara optimal. 

 Menurut Hudojo (2005: 130), salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih menyelesaikan masalah dan bagaimana guru membuat para siswa tertarik dan 

suka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan guru menentukan strategi, 

pendekatan, metode, maupun model pembelajaran yang tepat untuk menunjang 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah adalah Creative Problem Solving. Melalui pembelajaran dengan 

CPS, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah matematika yang bersifat non-

rutin. Ketika siswa menghadapi suatu masalah, siswa dapat melakukan keterampilan 

memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya, tidak hanya 

mengikuti langkah yang dicontohkan oleh guru saja. Sehingga pembelajaran CPS 

memperluas proses berpikir siswa dan dapat mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran CPS diharapkan 

mampu mencapai KKM yang berlaku serta mampu meningkatkan kemampuan 
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pemecahan masalah siswa lebih baik daripada dengan model pembelajaran langsung 

(Direct Instruction). 

Model pembelajaran lain yang dipandang dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah Problem Posing. Melalui model pembelajaran 

Problem Posing, siswa diminta untuk membuat pertanyaan kemudian mencari 

penyelesaiannya. Pengajuan masalah (Problem Posing) menuntut siswa untuk 

menguasai materi dan memahami urutan penyelesaian soal yang dibuat secara 

mendetail, sehingga dapat memperkaya pengetahuan siswa sebagai bekal dalam 

memecahkan masalah yang berakibat pada meningkatnya kemampuan pemecahan 

masalah. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran Problem Posing 

diharapkan mampu mencapai KKM yang berlaku serta mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa lebih baik daripada dengan model 

pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

Kesamaan dari model pembelajaran CPS dan PP adalah dapat meningkatkan 

kemampuan masalah siswa. Dalam penerapannya kedua model pembelajaran tersebut 

dilakukan secara berkelompok. Selain itu kedua model tersebut didominasi oleh 

aktivitas siswa. Akan tetapi dilihat dari beban yang diterima siswa, model pembelajaran 

PP memberikan tututan kepada siswa lebih berat daripada model pembelajaran CPS. 

Model pembelajaran PP menuntut siswa untuk menguasai materi secara mendalam 

untuk dapat menyusun pertanyaan dan langkah penyelesaiannya secara tepat. 

Sedangkan model pembelajaran CPS hanya berbekal materi prasyarat yang dimiliki 

siswa untuk digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Huda (2013: 273) 
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menambahkan bahwa model pembelajaran seperti CPS, PBL (Problem Based 

Learning), dan PP menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya, akan tetapi 

dalam prakteknya CPS lebih banyak diterapkan untuk pembelajaran matematika. 

Karena pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa model pembelajaran CPS 

lebih mudah diterima oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan masalah 

matematika. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang dikenai model pembelajaran CPS lebih tinggi daripada model 

pembelajaran Problem Posing. Bagan kerangka berpikir berdasarkan uraian di atas 

dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bagan Alur Kerangka Berpikir 

 Kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving tuntas secara klasikal. 

 Kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model 

pembelajaran Problem Posing tuntas secara klasikal. 

 Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving, Problem 

Posing, dan pembelajaran langsung. 

 Kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving lebih tinggi daripada 

kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model 

pembelajaran Problem Posing dan pembelajaran langsung. 

 

Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII masih rendah. 

 

Model pembelajaran Problem Posing 

menuntut siswa menguasai materi dan 

memahami urutan penyelesaian soal 

yang dibuat secara mendetail yang 

berakibat pada meningkatnya 

kemampuan pemecahan masalah. 

Model pembelajaran Creative 

Problem Solving memperluas 

proses berpikir siswa dan dapat 

mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2010a: 96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian kerangka 

berpikir di atas, disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut. 

1. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving mencapai Ketuntasan Klasikal. 

2. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Posing mencapai Ketuntasan Klasikal. 

3. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok antara siswa yang 

memperoleh model pembelajaran Creative Problem Solving, Problem Posing, dan 

Direct Instruction. 

4. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving lebih dari siswa yang menerima model Direct Instruction. 

5. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing lebih dari siswa yang menerima model Direct Instruction. 
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6. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving lebih dari siswa yang menerima model pembelajaran Problem 

Posing.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari sampel 

yang diambil dari populasi, mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang 

empiris dan dapat diukur, serta menguji hipotesis, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010b: 61), populasi adalah wilayah generasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

penelitian eksperimen ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Magelang kelas VIII 

tahun pelajaran 2013/2014. 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010b: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan 

sampel dilakukan oleh seorang ahli. Ulwan (2014) menyatakan bahwa teknik 

Purposive Sampling dapat dikatakan sebagai pengambilan sampel secara sengaja 

sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, atau pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian (judgement) peneliti mengenai siapa saja yang pantas 

(memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini yang ditunjuk 

sebagai ahli adalah salah satu guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang. 

Teknik Purposive Sampling dipilih dalam penelitian ini karena peneliti 

mengasumsikan bahwa populasi berdistribusi normal dan homogen. Beberapa faktor 

yang mendukung asumsi tersebut yakni: (1) setiap kelas mendapatkan materi 

berdasarkan kurikulum yang sama; (2) mendapatkan alokasi waktu yang sama; (3) 

mendapatkan bahan ajar yang sama; (4) sarana pembelajaran yang sama; (5) setiap 

siswa duduk pada tingkat kelas yang sama, yakni kelas VIII; dan (6) tidak terdapat 

kelas yang diunggulan. 

Dengan teknik pengambilan sampel tersebut, terpilih siswa pada tiga kelas 

sebagai sampel penelitian di SMP Negeri 2 Magelang. Tiga kelas tersebut merupakan 

dua kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Selain itu 

peneliti juga mengambil satu kelas sebagai kelas uji coba instrumen. Kelas yang 

terpilih sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIII E sebagai kelas eksperimen 1, VIII 

B sebagai kelas eksperimen 2. Untuk kelas kontrol terpilih kelas VIII D, sedangkan 
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untuk kebutuhan uji coba instrumen terpilih kelas VIII C. Kelas eksperimen akan 

diberikan perlakuan berupa pembelajaran. Kelas eksperimen 1 akan diberikan 

perlakuan model pembelajaran Creative Problem Solving, sedangkan kelas eksperimen 

2 akan diberikan perlakuan model pembelajaran Problem Posing. Untuk kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010b: 2-3), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel juga merupakan atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek lainnya. 

Jika tidak atribut tersebut mempunyai variasi berarti tidak dapat dikatakan sebagai 

variabel.  

Menurut Sugiyono (2010b: 3) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII. 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post test-only 

control design yang diberlakukan pada tiga kelas sampel, yaitu kelas eksperimen 1, 

kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Tiap-tiap kelas sampel diberikan model 
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pembelajaran sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya selama empat pertemuan. Pada 

pertemuan yang kelima diberikan post-test untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII. Desain penelitian post-test only control design menurut 

Sugiyono (2010a: 112) yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Post-test only Control Design 

Kelas Perlakuan Post test 

Kelas eksperimen 1 X O 

Kelas eksperimen 2 Y O 

Kelas kontrol Z O 

 

Keterangan: 

X : Pembelajaran model CPS 

Y : Pembelajaran model Problem Posing 

Z : Pembelajaran model Direct Instruction 

O : Post test pada kelas sampel 

3.5 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Memperoleh data nilai Ulangan Akhir Semester ganjil matapelajaran matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang (Lampiran 5). 

(3) Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling berdasarkan pertimbangan 

dari guru matematika, ditentukanlah tiga kelas sampel, yakni kelas VIII E sebagai 

kelas eksperimen 1, kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas VIII D 
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sebagai kelas kontrol, dan satu kelas sebagai kelas uji coba instrumen, yakni kelas 

VIII C. 

(4) Menguji normalitas dan homogenitas data awal (nilai UAS ketiga kelas sampel 

penelitian), sehingga diketahui bahwa data awal berdistribusi normal dan 

homogen atau tidak (Lampiran 7-8). 

(5) Menguji kesamaan rata-rata nilai UAS kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, 

dan kelas kontrol, sehingga diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan awal kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas 

kontrol atau tidak (Lampiran 9). 

(6) Menyusun kisi-kisi dan instrumen tes uji coba dalam bentuk uraian (Lampiran 

10-12) . 

(7) Memberi perlakuan pada kelas eksperimen 1, yakni dengan menerapkan model 

pembelajaran Creative Problem Solving. 

(8) Memberi perlakuan pada kelas eksperimen 2, yakni dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing. 

(9) Memberi perlakuan pada kelas kontrol, yakni dengan menerapkan model Direct 

Instruction. 

(10) Mengujicobakan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas uji 

coba. 

(11) Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal.  

(12) Menentukan beberapa butir soal yang sesuai kriteria untuk mengevaluasi siswa 
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kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

(13) Melaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 1, 

kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

(14) Menganalisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. 

(15) Menyusun laporan hasil penelitian. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yang 

diuraikan sebagai berikut. 

3.6.1 Metode Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian RPP dengan pelaksanaan dalam mengelola pembelajaran pada kelas 

eksperimen. Tujuan dilakukannya observasi kesesuaian RPP terhadap pelaksanaan 

pembelajaran adalah untuk memperoleh data penunjang penelitian tentang seberapa 

baik peneliti menerapkan model pembelajaran di kelas eksperimen. Terdapat empat 

kategori yang diamati oleh observer yakni kemampuan peneliti dalam mengawali 

pembelajaran, proses pembelajaran, penguasaan bahan belajar, dan kemampuan 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Lembar pengamatan dapat dilihat pada Lampiran 

77-78. 
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3.6.2 Metode Tes 

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

alat-alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode tes 

digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan model 

pembelajaran CPS, Problem Posing, maupun pembelajaran langsung. Tes dilakukan 

pada akhir pembelajaran di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Soal tes yang akan 

diberikan tersebut diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas uji coba untuk mengetahui 

tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran dan daya pembeda tiap butir soal. Soal tes yang sudah dianalisis dan 

dinyatakan valid akan digunakan untuk mendapatkan data akhir dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang diberi perlakuan berbeda. Hasil tes dari tiap kelas menunjukkan 

tingkat kemampuan pemecahan masalah kelas tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui 

kelas mana yang memiliki kemampuan pemecahan yang lebih baik akan dilakukan 

pembandingan. 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah submateri luas permukaan dan volum kubus 

dan balok. Bentuk tes berupa soal esai (uraian). Menurut Arikunto (2009, 162), tes esai 
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adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan atau uraian kata-kata. Keunggulan tes uraian adalah sebagai berikut.  

1. Mudah disiapkan dan disusun.  

2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan.  

3. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam 

bentuk kalimat yang bagus.  

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya 

bahasa dan caranya sendiri.  

5. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan.  

3.7.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Metode penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut.  

1. Melakukan pembatasan materi yang diujikan yang diajarkan pada kelas VIII 

semester genap tahun pelajaran 2013/2014. Materi yang digunakan untuk tes yaitu 

luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

2. Menentukan tipe soal, yaitu soal uraian. Karena pemampuan pemecahan masalah 

siswa dapat dilihat dari cara siswa mengerjakan soal bentuk uraian yang mengukur 

kemampuan pemecahan masalah.  
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3. Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan tes dan banyaknya butir soal. 

Waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tes adalah 70 menit untuk 8 butir 

soal. 

4. Membuat kisi-kisi soal.  

5. Membuat petunjuk mengerjakan soal, menyusun butir-butir soal, kunci jawaban 

dan pedoman penskoran.  

6. Mengujicobakan instrumen pada kelas uji coba yang telah ditentukan.  

7. Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran.  

8. Memilih butir soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. 

3.8 Analisis Data Hasil Uji Coba Instrumen 

3.8.1 Analisis Validitas Butir Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Menurut Anderson sebagaimana dikutip dalam Arikunto 

(2009: 65) mengungkapkan bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut 

mengukur apa yang hendak diukur. Suatu instrumen semakin valid jika mempunyai 

tingkat validitas tinggi. Pada penelitian ini, berdasarkan Arikunto (2009: 72) untuk 

mengetahui validitas butir soal, digunakan rumus korelasi product moment, sebagai 

berikut.  
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
    

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  
∑ 𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal  
∑ Y : Jumlah skor total  
∑ 𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  
∑ 𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, dengan taraf 

signifikansi 𝛼 = 5%. Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal tersebut valid. 

Nilai koefisien korelasi terdapat pada rentang antara -1,00 sampai +1,00. 

Menurut Arikunto (2009: 75), interpretasi mengenai koefisien korelasi adalah sebagai 

berikut. 

(1) 0,80 < 
xyr  ≤ 1,00, soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

(2) 0,60 < 
xyr  ≤ 0,80, soal dikatakan mempunyai validitas tinggi.  

(3) 0,40 < 
xyr  ≤ 0,60, soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

(4) 0,20 < 
xyr  ≤ 0,40, soal dikatakan mempunyai validitas rendah.  

(5) 0,00 ≤ 
xyr ≤ 0,20, soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah. 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan pada 8 butir soal uraian yang telah 

diujicobakan, diperoleh hasil pada Tabel 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

No. Butir Soal Nilai rxy Nilai rtabel Kriteria 
1 0,314 

0,423 

Tidak Valid 

2 0,674 Valid 

3 0,668 Valid 

4 0,734 Valid 

5 0,307 Tidak Valid 

6 0,704 Valid 

7 0,635 Valid 

8 0,414 Tidak Valid 

 

Berdasarkan tabel r product moment, dengan N = 22 dan taraf signifikan 5%, 

diperoleh r
tabel

 = 0,423. Dari 8 butir soal yang diujicobakan, diperoleh 5 butir soal yang 

valid, yaitu butir soal nomor 2, 3, 4, 6, dan 7 karena memenuhi rxy > r tabel. Butir soal 

nomor 1, 5, dan 8 tidak valid karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Contoh 

perhitungan disajikan pada Lampiran 15. 

3.8.2 Analisis Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2009: 86), reliabilitas menunjukkan pada masalah taraf 

kepercayaan. Suatu tes dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2009: 86), instrumen yang baik 

adalah instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan 

kenyataan, dimana ajeg bukan berarti harus selalu sama, akan tetapi mengikuti 

perubahan secara ajeg. Realiabilitas instrument dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 0 dan 1, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 
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Dengan rumus varians (𝜎2) sebagai berikut. 
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Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n  : Banyaknya butir soal 

N : Jumlah siswa 

X : Skor tiap butir soal 

i : Nomor butir soal 
2

i  : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 
2

t       : Varians total 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai 𝑟11 dikonsultasikan dengan harga 𝑟 

tabel. Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tes yang diujicobakan reliabel (Arikunto, 2009: 112). 

Menurut Arikunto (2009: 75), tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen (koefisien korelasi) yang diperoleh sesuai drngan Tabel 3.3 berikut.  

Tabel 3.3 Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Korelasi (r) Kriteria Reliabilitas 

0,800 < 𝑟 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,600 < 𝑟 ≤ 0,800 Tinggi 

0,400 < 𝑟 ≤ 0,600 Cukup 

0,200 < 𝑟 ≤ 0,400 Rendah 

0,00 ≤ 𝑟 ≤ 0,200 Sangat rendah 

 

Dari uji reliabilitas instrumen tes pemecahan masalah yang terdiri atas 8 butir 

soal uraian, diperoleh 𝑟11 = 0,713. Berdasarkan Tabel 3.3, kriteria reliabilitas 

instrumen tes pemecahan masalah tersebut tinggi. Berdasarkan tabel r product moment, 
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dengan N = 22 dan taraf signifikan 5%, diperoleh r
tabel

 = 0,423. Diperoleh bahwa 𝑟11 =

0,713 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,423, ini berarti bahwa instrumen tes pemecahan masalah tersebut 

reliabel. Perhitungan analisis reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Lampiran 16. 

3.8.3 Analisis Taraf Kesukaran Butir Soal 

Selain memenuhi validitas dan reliabilitas, menurut Arikunto (2009: 207) untuk 

memperoleh soal yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan tingkat kesulitan 

soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau soal yang tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi 

putus asa dan tidak bersemangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya.  

Di dalam Depdiknas (2008: 13) dijelaskan bahwa tingkat kesukaran dapat 

digunakan untuk memprediksi alat ukur itu sendiri dan kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan guru. Misalnya satu butir soal termasuk kategori 

mudah, maka prediksi terhadap informasi ini adalah seperti berikut. 

1. Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. 

2. Sebagian siswa bias menjawab benar butir soal itu. Artinya bahwa sebagian besar 

telah memahami materi yang ditanyakan. 

Bila suati butir soal termasuk kategori sukar, maka prediksi terhadap informasi ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Butir soal mungkin salah kunci jawaban. 

2. Butir soal mempunyai 2 atau lebih jawaban yang benar. 
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3. Materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya, 

sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa belum tercapai. 

4. Materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan menggunakan bentuk soal yang 

diberikan. 

5. Pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang. 

Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Indeks kesukaran ini 

menunjukkan tingkat kesukaran soal.  

0,00                    1,00 

       Sukar                   Mudah 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian dapat digunakan rumus 

berikut. 

TK (tingkat kesukaran) = 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
  

 

Dengan rumus mencari nilai rata-rata sebagai berikut. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

Klasifikasi taraf kesukaran menurut Arikunto (2009: 210) disajikan pada Tabel 3.4 

berikut. 
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Tabel 3.4  Kriteria Taraf Kesukaran 

Indeks Taraf Kesukaran (TK) Kriteria 

 0,00 ≤ TK < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 

 

Berdasarkan analisis uji taraf kesukaran terhadap 8 butir soal, diperoleh 

ringkasan hasil analisis pada Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

No. Butir Soal TK Kriteria 

1 0,882 Mudah 

2 0,695 Sedang 

3 0,691 Sedang 

4 0,814 Mudah 

5 0,936 Mudah 

6 0,827 Mudah 

7 0,882 Mudah 

8 0,914 Mudah 

Berdasarkan Tabel 3.4, diperoleh enam butir soal dengan kriteria mudah, dan dua 

butir soal dengan kriteria sedang. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 

17. 

3.8.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Menurut Arikunto (2009: 211), daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang kurang pandai (berkemampuan rendah). Seperti halnya indeks kesukaran, daya 

beda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Perbedaannya, indeks kesukaran tidak 

mengenal tanda negatif (-), tetapi daya beda terdapat tanda negatif. Tanda negatif pada 

daya beda berarti soal tersebut tidak dapat membedakan siswa yang pandai dan siswa 
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yang kurang pandai. Dengan kata lain, anak yang kurang pandai bisa mengerjakan 

tetapi anak yang pandai justru tidak bisa mengerjakan. 

 -1,00    0,00    1,00 

Daya beda   Daya beda      Daya beda  

Negatif   rendah       Tinggi (positif) 

Bagi suatu soal yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa pandai maupun 

siswa kurang pandai, maka soal itu tidak baik karena daya beda rendah. Demikian pula 

jika semua siswa baik pandai maupun kurang pandai tidak dapat menjawab dengan 

benar, maka soal tersebut tidak baik juga karena tidak mempunyai daya beda. Soal 

yang baik adalah soal yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja. 

Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

pandai atau kelompok atas (upper group) dan kelompok kurang pandai atau kelompok 

bawah (lower group). Jika seluruh kelompok atas dapat menjawab soal tersebut dengan 

benar, sedang seluruh kelompok bawah menjawab salah, maka soal tersebut 

mempunyai daya beda paling besar yaitu 1,00. Sebaliknya jika semua kelompok atas 

menjawab salah, tetapi semua kelompok bawah menjawab benar, maka daya bedanya 

-1,00. Tetapi jika siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah sama-sama 

menjawab benar atau sama-sama salah, maka soal tersebut mempunyai daya beda 0,00, 

atau dengan kata lain tidak mempunyai daya beda sama sekali. 

Rumus untuk mencari daya beda adalah sebagai berikut. 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 
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Keterangan: 

D : Daya Beda 

𝐽𝐴 : Banyaknya siswa kelompok atas 

𝐽𝐴 : Banyaknya siswa kelompok bawah 

𝐵𝐴 : Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab dengan benar 

𝐵𝐵 : Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

𝑃𝐴 : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P sebagai indeks 
kesukaran) 

𝑃𝐵 : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar (P sebagai indeks 

kesukaran) 

 

Tabel 3.6  Kriteria Daya Pembeda menurut Arikunto (2009: 218) 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

 0,00 - 0,20 Jelek (poor) 

0,20 - 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 - 0,70 Baik (good) 

0,70 - 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Menurut Arikunto (2009: 219), soal yang kita golongkan sebagai soal yang ideal 

dan baik bagi siswa adalah soal-soal yang mempunyai daya beda 0,3 sampai 0,7. 

Berdasarkan analisis daya pembeda pada 8 butir soal uji coba, diperoleh 

ringkasan hasil pada Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No. Butir Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 0,091 Jelek 

2 0,264 Cukup 

3 0,327 Cukup 

4 0,282 Cukup 

5 0,127 Jelek 

6 0,182 Jelek 

7 0,236 Cukup 

8 0,173 Jelek 
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Berdasarkan Tabel 3.6 terdapat empat butir soal dengan kriteria jelek yakni butir 

soal nomor 1, 5, 6, dan 8. Sedangkan butir soal nomor 2, 3, 4, dan 7 kriteria daya 

pembedanya cukup. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 18. 

3.8.5 Penentuan Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda pada instrument uji coba, diperoleh butir soal yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan data akhir penelitian. Butir soal yang digunakan untuk tes adalah butir 

soal yang valid, reliabel. Butir soal dengan taraf kesukaran yang sedang digunakan 

untuk tes, sedangkan butir soal dengan taraf kesukaran mudah atau sukar digunakan 

dengan syarat diperbaiki sesuai kebutuhan. Butir soal dengan kriteria mudah akan 

ditingkatkan taraf kesukarannya, sedangkan butir soal dengan kriteria sukar akan 

diturunkan taraf kesukarannya. Untuk butir soal dengan kriteria daya pembeda baik 

sekali, baik, dan cukup dapat digunakan. Sedangkan butir soal dengan daya pembeda 

jelek akan diperbaiki. Rekapitulasi hasil analisis butir soal uji coba disajikan pada Tabel 

3.8. 
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Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal Uji Coba 

No 

Butir 

Soal 

Validitas Reliabilitas 
Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Tidak Valid 

Reliabel 

Mudah Jelek Dibuang 

2 Valid Sedang Cukup Digunakan 

3 Valid Sedang Cukup Digunakan 

4 Valid Mudah Cukup Diperbaiki 

5 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang 

6 Valid Mudah Jelek Diperbaiki 

7 Valid Mudah Cukup Diperbaiki 

8 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang 

Bedasarkan hasil analisis terhadap 8 butir soal uji coba, terdapat lima butir soal 

yang layak digunakan untuk tes, yakni butir soal nomor 2, 3, 4, 6, dan 7. Instrumen tes 

kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 20. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini telah mencakup indikator pada kisi-kisi tes kemampuan 

pemecahan masalah (Lampiran 19). 

3.9 Metode Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Awal 

Data awal kelas sampel penelitian diperoleh dari hasil nilai Ulangan Akhir 

Sekolah matapelajaran matematika kelas VIII semester gasal tahun ajaran 2013/2014. 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel (kelas eksperimen 1, 

kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol) berasal dari kondisi awal yang sama atau tidak. 

Analisis data awal pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

ANAVA. 
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3.9.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak, dan untuk mengetahui statistik 

yang akan digunakan dalam mengolah data. Jika data berdistribusi normal maka 

statistik yang digunakan adalah statistik parametrik, jika sebaliknya maka statistik yang 

digunakan adalah statistik nonparametrik. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov lebih 

fleksibel karena dapat digunakan untuk sejumlah data besar maupun kecil. Rumus yang 

digunakan untuk uji normalitas dengan uji Kolmogov-Smirnov menurut Zaiontz (2014) 

adalah sebagai berikut. 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚|𝐹0(𝑥) −  𝑆𝑁(𝑥)| 

Keterangan:  

𝐹0(𝑥): distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

𝑆𝑁(𝑥): distribusi frekuensi kumulatif skor observasi 

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Uji Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

software SPSS 21.0. Kriteria dalam uji normalitas ini berdasarkan Sukestiyarno (2010: 

47) adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05).  
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3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga kelas sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika ketika kelompok mempunyai varians 

yang sama maka ketiga kelompok tersebut dikatakan homogen. Uji homogenitas dalam 

penelitian ini menggunakan Levene Test. Rumus yang digunakan dalam uji Levene Test 

menurut Yulianto (2012) adalah: 

𝑊 =
(𝑁 − 𝑘) ∑ 𝑁𝑖(�̅�𝑖, − �̅�,,)

2𝑘
𝑖=1

(𝑘 − 1) ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑖,)2𝑁
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

 

Keterangan: 

W : hasil tes 

𝑘 : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

𝑁 : total sampel 

𝑁𝑖 : jumlah sampel grup 𝑖 

𝑌𝑖𝑗 : nilai sampel 𝑗 dari grup 𝑖 

�̅̅�𝑖𝑗 = {
|𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖|, �̅�𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖

|𝑌𝑖𝑗 − 𝑌�̃�|, �̃�𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖
 

�̅�,, =
1

𝑁
∑ ∑ 𝑍𝑖𝑗

𝑁𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖=1  , adalah mean dari semua 𝑍𝑖𝑗. 

�̅�𝑖, =
1

𝑁𝑖
∑ 𝑍𝑖𝑗

 𝑁𝑖
𝑗=1  , adalah mean dari 𝑍𝑖𝑗 untuk grup 𝑖. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan software 

SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians berdistibusi homogen) 

𝐻1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak homogen) 
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Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. >

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

3.9.1.3 Uji ANAVA 

Uji ANAVA (uji banding lebih dari dua sampel) pada data awal bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama secara 

signifikan atau tidak. Uji kesamaan tiga rata-rata dalam penelitian ini menggunakan uji 

ANAVA (Analisis Varians) Satu Arah.  Sugiyono (2010b: 171-172) menjelaskan 

bahwa langkah-langkah uji ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡) dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑋𝑡𝑜𝑡
2 −

(∑ 𝑋𝑡𝑜𝑡)2

𝑁
. 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok (𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡) dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡 = ∑
(𝑋𝑘𝑒𝑙)2

𝑛𝑘𝑒𝑙
−

(∑ 𝑋𝑡𝑜𝑡)2

𝑁
. 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙) dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙 = 𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 − 𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡. 

4. Menghitung Mean Kuadrat Antar Kelompok (𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡) dengan rumus: 

𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡 =
𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡

𝑚−1
. 

5. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok (𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙) dengan rumus: 

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 =
𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙

𝑁−𝑚
. 

6. Menghitung F hitung (𝐹ℎ𝑖𝑡) dengan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =
𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙
. 

7. Membandingkan harga F hitung F tebel dengan dk pembilang (m-1) dan dk 

penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya disebut F 

hitung, yang berdistribusi F dengan dk pembilang (m-1) dan dk penyebut 

(N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga F hitung lebih 

kecil atau sama dengan harga F tabel (Fh≤Ft) maka Ho diterima, dan Ha 

ditolak, sebaliknya bila Fh>Ft, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau Ho ditolak. 
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Uji ANAVA satu arah dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

software SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah adalah 

sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan awal yang 

sama secara signifikan. 

𝐻1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat paling sedikit 

satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan awal yang berbada. 

Kriteria dalam uji ANAVA ini berdasarkan Sukestiyarno (2010: 143) adalah terima 𝐻0 

jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

3.9.2 Analisis Data Akhir 

Data akhir yang akan dianalisis diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Analisis data akhir 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis 1 (uji 

ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1), uji hipotesis 2 (uji ketuntasan klasikal kelas 

eksperimen 2), uji hipotesis 3 (uji ANAVA dan uji lanjut LSD jika terdapat perbedaan 

varian), uji hipotesis 4, 5, dan 6 (Uji perbedaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua 

proporsi). 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir dilakukan sebagai prasyarat untuk menentukan statistik 

yang akan digunakan selanjutnya. Uji normalitas yang digunakan untuk data akhir 

adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini 
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dihitung dengan menggunakan software SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0 : data hasil tes berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data hasil tes tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria dalam uji normalitas ini berdasarkan Sukestiyarno (2010: 47) adalah terima H0 

jika nilai Sig.> level of significant (0,05). 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data akhir dimaksudkan untuk mengetahui apakah ketiga kelas 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Pada penelitian ini uji homogenitas 

yang digunakan adalah Levine Tes berbantuan software SPSS 21.0. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians homogen) 

H1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak homogen) 

Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. >

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok 

dengan model pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) mencapai ketuntasan 
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klasikal. Kriteria ketuntasan klasikal yang berlaku di SMP Negeri 2 Magelang sebesar 

75%. Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi pihak kiri. Hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≥ 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 1 yang tuntas lebih 

dari atau sama dengan 75%.  

𝐻1 ∶  𝜋 < 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 1 yang tuntas 

kurang dari 75%. 

Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005: 235) sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛

− 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas individual 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 1 

𝜋0    : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 75% 

  

Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika zhitung ≤ −𝑧(0,5−𝛼) dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 –  𝛼).  

3.9.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok 

dengan model pembelajaran PP (Problem Posing) mencapai ketuntasan klasikal. 

Kriteria ketuntasan klasikal yang berlaku di SMP Negeri 2 Magelang sebesar 75%. Uji 
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ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi pihak kiri. Hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≥ 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 2 yang tuntas lebih 

dari atau sama dengan 75%.  

𝐻1 ∶  𝜋 < 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 2 yang tuntas 

kurang dari 75%. 

Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005: 235) sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas klasikal 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 2 

𝜋0    : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 75%  

Kriteria pengujian: tolak 𝐻0 jika zhitung ≤ −𝑧(0,5−𝛼) dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang (0,5 –  𝛼). 

3.9.2.5 Uji Hipotesis 3 

Uji ANAVA (uji banding lebih dari dua sampel) data akhir bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga kelas sampel mempunyai rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah yang sama secara signifikan atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji ANAVA (Analisis Varians) Satu Arah dengan berbantuan software SPSS 

21.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 
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𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah yang signifikan antara pembelajaran CPS, pembelajaran Problem Posing, 

dan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

𝐻1: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat perbedaan 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah antara pembelajaran CPS pembelajaran 

Problem Posing, dan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

Kriteria dalam uji ANAVA Satu Arah ini berdasarkan Sukestiyarno (2010: 143) adalah 

terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

Jika H1 diterima (terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah), maka 

dilakukan uji lanjut LSD untuk mengetahui kelas manakah yang memiliki kemampuan 

yang berbeda secara signifikan. Uji lanjut LSD dilakukan menggunakan software SPSS 

21.0. 

3.9.2.6 Uji Hipotesis 4 

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 1 (dengan perlakuan model pembelajaran 

Creative Problem Solving) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

kontrol (dengan perlakuan model pembelajaran langsung). Dalam penelitian ini, 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada kelas kontrol jika 

rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada 

kelas kontrol dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1 lebih dari kelas 
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kontrol. Oleh karena itu untuk menjawab hipotesis 4 dilakukan uji kesamaan dua rata-

rata satu pihak (uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji z). 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

Apabila data mempunyai varians yang sama maka menurut Sudjana (2005: 243) 

pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥3̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛3

 dengan 𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛3 − 2
 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑥3̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

s2  = varians gabungan; 

𝑠1
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 
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𝑠3
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑛1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 1; dan 

𝑛3 = jumlah siswa pada kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dimana 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n3 – 2) dan peluang (1 − 𝛼) untuk  𝛼 

= 5%. 

Apabila data mempunyai varians yang berbeda maka menurut Sudjana (2005: 

243) pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 

𝑡′ =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥3̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠3
2

𝑛3

 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑥3̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑠1
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑠3
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑛1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 1; dan 

𝑛3 = jumlah siswa pada kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0, jika: 

𝑡′ >
𝑤1𝑡1 + 𝑤3𝑡3

𝑤1 + 𝑤3
 

dan terima H0 jika terjadi sebaliknya, dengan 𝑤1 =
𝑠1

2

𝑛1
;  𝑤3 =

𝑠3
2

𝑛3
; 𝑡

(1−
1

2
𝛼)(𝑛1−1)

; 
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dan 𝑡3 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼)(𝑛3−1)

. Peluang untuk penggunaan distribusi t adalah (1 – α) 

sedangkan masing-masing dk-nya adalah (n1 – 1) dan (n3 – 1). 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋1 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 

H1 : 𝜋1 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol. 

Sudjana (2005: 246) menyatakan pengujiian kesamaan dua proporsi digunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥1
𝑛1

−
𝑥3

𝑛3

√𝑝𝑞 {
1
𝑛1

+
1

𝑛3
}

    𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛    𝑝 =
𝑥1 + 𝑥3

𝑛1 + 𝑛3
   𝑑𝑎𝑛    𝑞 = 1 − 𝑝 

Keterangan: 

z : nilai z hitung; 

x1 : banyak siswa di kelas eksperimen 1 yang tuntas KKM; 

x3 : banyak siswa di kelas kontrol yang tuntas KKM; 

n1 : banyak siswa di kelas eksperimen 1 yang mengikuti tes; 

n3 : banyak siswa di kelas kontrol yang mengikuti tes. 
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Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5% 

(Sudjana, 2005: 248). 

3.9.2.7 Uji Hipotesis 5 

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 2 (dengan perlakuan model pembelajaran 

Problem Posing) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol 

(dengan perlakuan model Pembelajaran Langsung). Dalam penelitian ini, kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih daripada kelas kontrol jika rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih daripada kelas kontrol 

dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. Oleh 

karena itu untuk menjawab hipotesis 5 dilakukan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak 

(uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji z). 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇2 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. 
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H1 : 𝜇2 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

Apabila data mempunyai varians yang sama maka menurut Sudjana (2005: 243) 

pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 

𝑡 =
𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥3̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛2
+

1
𝑛3

 dengan 𝑠2 =
(𝑛2 − 1)𝑠2

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛2 + 𝑛3 − 2
 

Keterangan: 

𝑥2̅̅ ̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑥3̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

s2  = varians gabungan; 

𝑠2
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑠3
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑛2 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 2; dan 

𝑛3 = jumlah siswa pada kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dimana 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n2 + n3 – 2) dan peluang (1 − 𝛼) untuk  𝛼 

= 5%. 

Apabila data mempunyai varians yang berbeda maka menurut Sudjana (2005: 

243) pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 
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𝑡′ =
𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥3̅̅ ̅

√
𝑠2

2

𝑛2
+

𝑠3
2

𝑛3

 

Keterangan: 

𝑥2̅̅ ̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑥3̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑠2
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑠3
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol; 

𝑛2 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 2; dan 

𝑛3 = jumlah siswa pada kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0, jika: 

𝑡′ >
𝑤2𝑡2 + 𝑤3𝑡3

𝑤2 + 𝑤3
 

dan terima H0 jika terjadi sebaliknya, dengan 𝑤2 =
𝑠2

2

𝑛2
;  𝑤3 =

𝑠3
2

𝑛3
; 𝑡

(1−
1

2
𝛼)(𝑛2−1)

; 

dan 𝑡3 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼)(𝑛3−1)

. Peluang untuk penggunaan distribusi t adalah (1 – α) 

sedangkan masing-masing dk-nya adalah (n2 – 1) dan (n3 – 1). 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋2 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 
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H1 : 𝜋2 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. 

Sudjana (2005: 246) menyatakan pengujiian kesamaan dua proporsi digunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥2
𝑛2

−
𝑥3

𝑛3

√𝑝𝑞 {
1

𝑛2
+

1
𝑛3

}

    𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛    𝑝 =
𝑥2 + 𝑥3

𝑛2 + 𝑛3
   𝑑𝑎𝑛    𝑞 = 1 − 𝑝 

Keterangan: 

z : nilai z hitung; 

x2 : banyak siswa di kelas eksperimen 2 yang tuntas KKM; 

x3 : banyak siswa di kelas kontrol yang tuntas KKM; 

n2 : banyak siswa di kelas eksperimen 2 yang mengikuti tes; 

n3 : banyak siswa di kelas kontrol yang mengikuti tes. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5% 

(Sudjana, 2005: 248). 

3.9.2.8 Uji Hipotesis 6 

Uji hipotesis 6 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 1 (dengan perlakuan model pembelajaran 

Creative Problem Solving) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen 2 (dengan perlakuan model Problem Posing). Dalam penelitian ini, 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada kelas eksperimen 
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2 jika rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih 

daripada kelas eksperimen 2 dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1 lebih 

dari kelas eksperimen 2. Oleh karena itu untuk menjawab hipotesis 6 dilakukan uji 

kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji 

z). 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kiri) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≥ 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜇1 < 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2. 

Apabila data mempunyai varians yang sama maka menurut Sudjana (2005: 243) 

pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 dengan 𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 



105 
 

 
 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

s2  = varians gabungan; 

𝑠1
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑠2
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑛1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 1; dan 

𝑛2 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 2. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dimana 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1 − 𝛼) untuk  𝛼 

= 5%. 

Apabila data mempunyai varians yang berbeda maka menurut Sudjana (2005: 

243) pengujian hipotesis menggunakan rumus berikut. 

𝑡′ =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅  = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑠1
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1; 

𝑠2
2 = varians nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 2; 

𝑛1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 1; dan 

𝑛2 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 2. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0, jika: 



106 
 

 
 

𝑡′ >
𝑤1𝑡1 + 𝑤2𝑡2

𝑤1 + 𝑤2
 

dan terima H0 jika terjadi sebaliknya, dengan 𝑤1 =
𝑠1

2

𝑛1
;  𝑤2 =

𝑠2
2

𝑛2
; 𝑡

(1−
1

2
𝛼)(𝑛1−1)

; 

dan 𝑡2 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼)(𝑛2−1)

. Peluang untuk penggunaan distribusi t adalah (1 – α) 

sedangkan masing-masing dk-nya adalah (n1 – 1) dan (n2 – 1). 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kiri) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋1 ≥ 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari atau sama dengan kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜋1 < 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2. 

Sudjana (2005: 246) menyatakan pengujiian kesamaan dua proporsi digunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥1
𝑛1

−
𝑥2
𝑛2

√𝑝𝑞 {
1
𝑛1

+
1

𝑛2
}

    𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛    𝑝 =
𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
   𝑑𝑎𝑛    𝑞 = 1 − 𝑝 

Keterangan: 

z : nilai z hitung; 
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x1 : banyak siswa di kelas eksperimen 1 yang tuntas KKM; 

x2 : banyak siswa di kelas eksperimen 2 yang tuntas KKM; 

n1 : banyak siswa di kelas eksperimen 1 yang mengikuti tes; 

n2 : banyak siswa di kelas eksperimen 2 yang mengikuti tes. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  −𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5% 

(Sudjana, 2005: 248).
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Magelang dengan mengambil siswa 

dari 3 kelas sebagai sampel penelitian yaitu siswa kelas VIII E sebagai kelas 

eksperimen 1, siswa kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 2, dan siswa kelas VIII D 

sebagai kelas kontrol. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 April – 24 

Mei 2014. Sebelum penelitian, peneliti melakukan kegiatan dokumentasi di sekolah 

pada awal bulan Februari untuk memperoleh informasi seperti nilai hasil belajar siswa 

kelas VIII, nilai KKM, proporsi ketuntasan minimal klasikal, model pembelajaran yang 

biasa digunakan pada materi yang akan digunakan untuk penelitian, dan kesulitan-

kesulitan yang sering dihadapi siswa pada materi tersebut. 

Materi yang dipilih untuk penelitian adalah luas permukaan dan volum kubus dan 

balok. Model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen 1 adalah model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), model pembelajaran yang diterapkan 

pada kelas eksperimen 2 adalah model pembelajaran Problem Posing (PP), sedangkan 
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model pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol adalah model pembelajaran 

langsung (Direct Instruction).  

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, dilakukan analisis data. 

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

akhir. Analisis tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga sampel tersebut 

berasal dari kondisi yang sama atau tidak sebelum diberi perlakuan. Data yang 

digunakan untuk analisis tahap awal adalah nilai hasil Ulangan Akhir Semester Gasal 

kelas VIII tahun pelajaran 2013-2014. Setelah diterapkannya model-model 

pembelajaran selama 4 pertemuan, dilakukan tes pada ketiga kelas untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah siswa dan membandingkan model pembelajaran 

mana yang lebih baik. Hasil tes inilah yang akan digunakan pada analisis tahap akhir. 

Sebagai data penunjang, selama penelitian berlangsung peneliti dibantu oleh guru 

matematika kelas VIII yaitu Rochmad, S.Pd untuk mengisi lembar pengamatan 

mengenai kesesuaian RPP terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan pembelajaran yang 

dilaksanakan pada setiap pertemuan. 

4.1.2 Analisis Data Awal 

Kondisi awal dari sampel penelitian diketahui melalui analisis data awal yang 

diperoleh dari nilai hasil Ulangan Akhir Semester Gasal kelas VIII tahun pelajaran 

2013/2014. Analisis data awal pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji ANAVA. (Data awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

6)  
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4.1.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap data awal adalah untuk mengetahui 

apakah suatu data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, 

serta sebagai prasyarat untuk menentukan statistik yang digunakan selanjutnya. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

berbantuan program SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas ini 

adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.1 Output Uji Normalitas Data Awal 

Kolmogorov-Smirnov*) 

 Statistic Df Sig. 

Nilai_Awal 0,108 66 0,053 

*) data diambil dari output uji Komogorov-Smirnov data awal SPSS 21.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima apabila signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,053 > 0,05, sehingga H0 

diterima. Artinya data awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7) 
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4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Tujuan dilakukan uji homogenitas terhadap data awal adalah untuk memperoleh 

asumsi bahwa sampel penelitian memiliki kondisi awal yang sama atau homogen 

(varians ketiga sampel sama). Uji homogenitas yang digunakan yaitu uji Levene 

berbantuan program SPSS 21.0. hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas 

adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians homogen) 

H1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak homogen)  

Tabel 4.2 Output Uji Homogenitas Data Awal 

Levene Test*) 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,585 2 63 0,560 

*) data diambil dari output uji Lavene data awal SPSS 21.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 apabila signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi = 0,560 > 0,05, sehingga H0 

diterima. Artinya, varians homogen. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8) 
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4.1.2.3 Uji ANAVA 

Uji ANAVA (uji banding lebih dari dua sampel) digunakan untuk menguji 

apakah dari ketiga sampel penelitian terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal 

yang signifikan atau tidak. Uji ANAVA dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, (tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal yang signifikan 

dari ketiga kelas sampel) 

H1 : paling sedikit ada satu 𝜇 yang berbeda (terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

awal yang signifikan dari ketiga kelas sampel) 

Tabel 4.3 Output Uji ANAVA Data Awal 

Uji ANAVA*) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Beetween Groups 54,553 2 27,277 0,131 0,878 

Within Groups 13147,057 63 208,683   

Total 13201,610 65       

*) data diambil dari output uji one way ANOVA data awal SPSS 21.0 

Kriteria pengujian hipotesis jika dilihat dari nilai signifikansi adalah terima H0 

apabila signifikansi > 0,05. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diperoleh nilai signifikansi 

= 0,878 > 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan kemampuan 

dari ketiga kelas sampel.  
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Jika dilihat dari nilai F, terima H0 jika Fhitung < Ftabel. Ftabel dapat dicari dengan 

kriteria F(α,df1, df2) dimana df1 = banyak variabel – 1 dan df2 = banyak semua sampel – 

3. Pada output diatas diperoleh Fhitung = 0,131 dan Ftabel = 3,143 maka Fhitung < Ftabel 

sehingga H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai awal dari ketiga 

kelas. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9) 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

Setelah ketiga sampel penelitian diberi perlakuan model pembelajaran yang 

berbeda, selanjutnya ketiga kelas sampel tersebut diberikan tes kemampuan pemecahan 

masalah. Hasil tes selanjutnya dianalisis sebagai data akhir untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah disusun. Analisis data akhir dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis 1 (uji ketuntasan klasikal kelas eksperimen 

1), uji hipotesis 2 (uji ketuntasan klasikal kelas eksperimen 2), uji hipotesis 3 (uji 

ANAVA dan uji lanjut LSD jika terdapat perbedaan kemampuan), uji hipotesis 4, 5, 

dan 6 (Uji perbedaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua proporsi). (Daftar data akhir 

dapat dilihat pada lampiram 4.3) 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berbantuan 

program SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : data hasil tes berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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H1 : data hasil tes tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.   

Tabel 4.4 Output Uji Normalitas Data Akhir 

Kolmogorov-Smirnov*) 

Kelas Gabungan Statistic df Sig. 

Data_Akhir 0,099 66 0,173 

*) data diambil dari output uji Komogorov-Smirnov data awal SPSS 21.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima apabila signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai signifikansi untuk nilai tes gabungan dari 

ketiga kelas = 0,173 > 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, data pada kelas sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 68) 

4.1.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data akhir bertujuan untuk memperoleh asumsi bahwa ketiga 

kelas sampel penelitian memiliki kondisi awal yang sama atau homogen, serta sebagai 

prasyarat untuk menentukan uji selanjutnya. Uji homogenitas data akhir pada 

penelitian ini menggunakan uji Levene berbantuan program SPSS 21.0. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians homogen) 

H1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak homogen) 
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Tabel 4.5 Output Uji Homogenitas Data Akhir 

Lavene Test*) 

Data_Akhir Lavene Statistic df1 df2 Sig. 

Eksp_1 Eksp_2 Kontrol 0,235 2 63 0,492 

*) data diambil dari output uji Lavene data awal SPSS 21.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 apabila signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai signifikansi ketiga kelas sampel penelitian = 

0,492 > 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, varians ketiga kelas sampel homogen. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 69) 

4.1.3.3 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok 

dengan model pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) mencapai ketuntasan 

klasikal. Kriteria ketuntasan klasikal yang berlaku di SMP Negeri 2 Magelang sebesar 

75%. Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi pihak kiri. Hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≥ 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 1 yang tuntas lebih 

dari atau sama dengan 75%.  

𝐻1 ∶  𝜋 < 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 1 yang tuntas 

kurang dari 75%. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika zhitung ≤ −𝑧(0,5−𝛼) dengan 𝛼 = 5%. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh zhitung = -1,23 < −𝑧(0,5−𝛼)= -0,1736, 

yang berarti H0 ditolak. Jadi persentase banyak siswa yang tuntas pada tes kemampuan 

pemecahan masalah setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran CPS belum 

mencapai ketuntasan klasikal minimal 75%. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 70) 

4.1.3.4 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok 

dengan model pembelajaran PP (Problem Posing) mencapai ketuntasan klasikal. 

Kriteria ketuntasan klasikal yang berlaku di SMP Negeri 2 Magelang sebesar 75%. Uji 

ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi pihak kiri. Hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 ≥ 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 2 yang tuntas lebih 

dari atau sama dengan 75%.  

𝐻1 ∶  𝜋 < 75%, artinya persentase banyak siswa kelas eksperimen 2 yang tuntas 

kurang dari 75%. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika zhitung ≤ −𝑧(0,5−𝛼) dengan 𝛼 = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh zhitung = 0,25 > −𝑧(0,5−𝛼)= -0,1736, 

yang berarti H0 diterima. Jadi persentase banyak siswa yang tuntas pada tes 

kemampuan pemecahan masalah setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

PP sudah mencapai ketuntasan klasikal minimal 75%. (Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 71) 
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4.1.3.5 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui apakah tiga kelas sampel mempunyai 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang sama secara signifikan atau tidak. 

Untuk menguji hipotesis 3 digunakan uji ANAVA Satu Arah berbantuan program 

SPSS 21.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji ANAVA Satu Arah adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah antara ketiga kelas sampel. 

H1 : terdapat paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat 

perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah antara ketiga kelas sampel.  

Kriteria dalam uji ANAVA Satu Arah ini adalah terima H0 jika nilai signifikansi > 

0,05. 

Tabel 4.6 Output Uji ANAVA Satu Arah Data Akhir 

One Way ANAVA Test*) 

Data_Akhir Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 720,364 2 360,182 3,217 0,047 

Within Groups 7053,455 63 111,960   

Total 7773,818 65    

*) data diambil dari output uji ANAVA Satu Arah SPSS 21.0 

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,047 < 0,05, sehingga 

H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan dari ketiga kelas sampel. 

Jika dilihat dari nilai F, terima H0 jika Fhitung < Ftabel. Ftabel dapat dicari dengan 

kriteria F(α,df1, df2) dimana df1 = banyak variabel – 1 dan df2 = banyak semua sampel – 
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3. Berdasarkan output di atas diperoleh Fhitung = 3,217 dan Ftabel = 3,143 maka Fhitung > 

Ftabel sehingga H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

dari ketiga kelas sampel. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 72) 

Untuk mengetahui pasangan kelas manakah yang terdapat perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah yang signifikan, dilakukan uji lanjut. Pada penelitian 

ini akan digunakan uji lanjut LSD berbantuan program SPSS 21.0 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%. 

Tabel 4.7 Output Uji Lanjut LSD 

Pairs Mean Difference Std. Error Sig. 

Eksperimen 1 Kontrol 4,182 3,190 0,195 

Eksperimen 2 Kontrol 8,091* 3,190 0,014 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 -3,909 3,190 0,225 
*) data diambil dari output Uji Lanjut LSD SPSS 21.0 

Berdasarkan output di atas, pada kolom Mean Difference (I – J) hanya pasangan 

kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol yang bertanda bintang (*). Ini berarti rata-rata 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang berbeda secara signifikan adalah 

pasangan kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol. Untuk kombinasi pasangan kelas 

sampel yang lain tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kemampuan 

pemecahan masalah. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 73) 

4.1.3.6 Uji Hipotesis 4 

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 1 (dengan perlakuan model pembelajaran 
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Creative Problem Solving) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

kontrol (dengan perlakuan model pembelajaran langsung). Dalam penelitian ini, 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada kelas kontrol jika 

rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada 

kelas kontrol dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1 lebih dari kelas 

kontrol. Oleh karena itu untuk menjawab hipotesis 4 dilakukan uji kesamaan dua rata-

rata satu pihak (uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji z). (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 74) 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n3 – 2) dan 𝛼 = 5%. Dari hasil 
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perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,55082 > 𝑡(0.95,42) = 0,06308, sehingga H0 

ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋1 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 

H1 : 𝜋1 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5%. 

Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,50912 > 𝑧0,45 = 0,1736, sehingga H0 

ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol.  

Dari hasil uji perbedaan dua rata-rata dan dua proporsi antara kelas eksperimen 

1 dan kelas kontrol diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol dan proporsi ketuntasan tes kemampuan 
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pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran 

CPS (Creative Problem Solving) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII dengan menggunakan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

4.1.3.7 Uji Hipotesis 5 

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 2 (dengan perlakuan model pembelajaran 

Problem Posing) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol 

(dengan perlakuan model Pembelajaran Langsung). Dalam penelitian ini, kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih daripada kelas kontrol jika rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih daripada kelas kontrol 

dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. Oleh 

karena itu untuk menjawab hipotesis 5 dilakukan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak 

(uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji z). (Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 75) 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 
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H0 : 𝜇2 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. 

H1 : 𝜇2 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n2 + n3 – 2) dan 𝛼 = 5%. Dari hasil 

perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,07682 > 𝑡(0.95,42) = 0,06308, sehingga H0 

ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol. 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋2 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 

H1 : 𝜋2 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. 
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Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5%. 

Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,45298 > 𝑧0,45 = 0,1736, sehingga H0 

ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol.  

Dari hasil uji perbedaan dua rata-rata dan dua proporsi antara kelas eksperimen 

2 dan kelas kontrol diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol dan proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran PP 

(Problem Posing) lebih dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dengan 

menggunakan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

4.1.3.8 Uji Hipotesis 6 

Uji hipotesis 6 dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen 1 (dengan perlakuan model pembelajaran 

Creative Problem Solving) lebih tinggi dari kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas eksperimen 2 (dengan perlakuan model Problem Posing). Dalam penelitian ini, 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih daripada kelas eksperimen 

2 jika rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih 
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daripada kelas eksperimen 2 dan proporsi ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1 lebih 

dari kelas eksperimen 2. Oleh karena itu untuk menjawab hipotesis 6 dilakukan uji 

kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji t) dan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak (uji 

z). (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 76) 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Satu Pihak (Pihak Kiri) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜇1 ≥ 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜇1 < 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  −𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan 𝛼 = 5%. Dari hasil 

perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −1,1518 < −𝑡(0.95,42) = −0,06308, sehingga H0 

ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2. 
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2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Satu Pihak (Pihak Kiri) 

Uji ini dilakukan mengetahui kelas manakah yang memiliki proporsi ketuntasan 

klasikal yang lebih tinggi. Hipotesis yang digunakan dalam uji z ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : 𝜋1 ≥ 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari atau sama dengan kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜋1 < 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  −𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5%. 

Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −0,9913 < −𝑧0,45 = −0,1736, sehingga 

H0 ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2.  

Dari hasil uji perbedaan dua rata-rata dan dua proporsi antara kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2 dan proporsi ketuntasan tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model 
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pembelajaran CPS (Creative Problem Solving) kurang dari kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII dengan menggunakan pembelajaran PP (Problem Posing). 

4.1.4 Analisis Hasil Pengamatan Kesesuaian RPP 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh guru matematika terhadap kesesuaian RPP 

dengan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving dan Problem Posing diperoleh data sebagai berikut. (Hasil pengamatan dapat 

dilihat pada Lampiran 77-78) 

Tabel 4.8 Persentase Kesesuaian RPP terhadap pelaksanaan pembelajaran 

Model Creative Problem Solving Model Problem Posing 

Pertemuan ke Persentase Kriteria Pertemuan ke Persentase Kriteria 

1 84,76% Sangat baik 1 84,76% Sangat baik 

2 83,81% Sangat baik 2 86,67% Sangat baik 

3 91,43% Sangat baik 3 91,43% Sangat baik 

4 96,19% Sangat baik 4 78,19% Sangat baik 

Rata-rata 89,08% Sangat baik Rata-rata 85,24% Sangat baik 

Berdasarkan Tabel 4.8, rata-rata persentase keterampilan peneliti dalam 

mengelola pembelajaran pada tiap kelas eksperimen sangat baik. Ini menunjukkan 

bahwa keterampilan peneliti dalam menerapkan kedua model pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik. 

4.2 Pembahasan 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 24 Mei 2014 di 

SMP Negeri 2 Magelang. Total kelas yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 kelas 

yaitu kelas VIII E sebagai kelas eksperimen 1, kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 
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2, kelas VIII D sebagai kelas kontrol, dan kelas VIII C sebagai kelas uji coba instrumen. 

Adapun ringkasan jadwal penelitian tertera pada Tabel 4.9 berikut. (Tabel 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22) 

Tabel 4.9 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Pertemuan Hari, Tanggal Jam Pelajaran ke 

Eksperimen 

I 

Pertemuan I Sabtu, 19 April 2014 
5-6 (10.10-10.50) dan 

(11.05-11.45) 

Pertemuan II Jumat, 25 April 2014 
1-2 (07.15-07.55) dan 

(07.55-08.35) 

Pertemuan III Sabtu, 26 April 2014 
5-6 (10.10-10.50) dan 

(11.05-11.45) 

Pertemuan IV Jumat, 2 Mei 2014 
1-2 (07.15-07.40) dan 

(07.45-08.10) 

Post Test Sabtu, 24 Mei 2014 
5-6 (10.10-10.50) dan 

(11.05-11.45) 

Kelas Uji 

Coba 
Uji coba instrument Senin, 25 April 2014 

3-4 (08.35-09.15) dan 

(09.30-10.10) 

Eksperimen 

II 

Pertemuan I Kamis, 24 April 2014 
4-5 (09.30-10.10) dan 

(10.10-10.50) 

Pertemuan II Jumat, 25 April 2014 
3-4 (08.35-09.15) dan 

(09.30-10.10) 

Pertemuan III Sabtu, 10 Mei 2014 2 (07.55-08.35) 

Pertemuan IV Jumat, 9 Mei 2014 
3-4 (8.40-09.15) dan 

(09.30-10.05) 

Post Test Kamis, 22 Mei 2014 
4-5 (09.30-10.10) dan 

(10.10-10.50) 

Berdasarkan hasil analisis data awal, ketiga kelas yang digunakan sebagai sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal, homogen, dan tidak terdapat perbedaan 



128 
 

 
 

kemampuan awal secara signifikan. Selain itu ketiga kelas tersebut telah mendapat 

perlakuan awal yang sama, diantaranya diampu oleh guru yang sama, memperoleh 

kurikulum dan materi pelajaran yang sama, dan memperoleh jam pelajaran matematika 

yang sama pada setiap minggunya dan tidak terdapat penggolongan kelas 

khusus/unggulan. Faktor-faktor tersebut memperkuat  bahwa ketiga kelas tersebut 

berasal dari kondisi yang sama sebelum diberi perlakuan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil analisis data akhir diperoleh bahwa ketiga kelas sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian selanjutnya 

digunakan statistika parametrik. Untuk hasil pengujian homogenitas data akhir 

diperoleh bahwa ketiga kelas sampel mempunyai varians yang homogen. Akan tetapi 

hasil uji ANAVA menunjukkan bahwa ketiga kelas tersebut mempunyai perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah. 

4.2.1 Pembelajaran di Kelas Sampel 

4.2.1.1 Pembelajaran di Kelas Eksperimen 1 

Pembelajaran di kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving dan berlangsung selama 4 pertemuan. Pada pertemuan 1 dan 3 peneliti 

memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep dari materi untuk penelitian dengan 

bantuan Lembar Diskusi Siswa dan alat peraga untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran berkelompok. Pertemuan 1 siswa belajar mengenai konsep luas 

permukaan kubus dan balok kemudian dilanjut latihan soal dan pemberian pekerjaan 
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rumah. Pertemuan 3 siswa belajar mengenai konsep volum kubus dan balok kemudian 

dilanjut dengan latihan soal dan pekerjaan rumah. Sedangkan pada pertemuan 2 dan 4 

peneliti memfokuskan pada pemberian latihan soal kepada siswa dan mengadakan quiz 

yang dikerjakan secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana siswa menyerap materi 

yang telah dipelajari.  

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran pada pertemuan 1 dan 3 dilakukan 

berkelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Sedangkan pada pertemuan 2 dan 4 

pembelajaran dilakukan dengan berpasangan dengan teman sebangkunya. Kegiatan 

berkelompok ini didasari oleh sintaks/tahapan dari pembelajaran Creative Problem 

Solving yang harus dilalui siswa, seperti yang dikemukakan oleh Pepkin (2004) antara 

lain klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi dan pemilihan, serta 

implementasi. Melalui kegiatan berkelompok, pembelajaran tersebut mampu 

memunculkan lebih dari satu gagasan. Selanjutnya gagasan yang dianggap paling baik 

dipilih untuk memecahkan soal tersebut. Dengan demikian tujuan pada tahap 

pengungkapan pendapat serta evaluasi dan pemilihan dicapai dengan kegiatan 

berkelompok tersebut.  

Jenis soal yang diberikan di kelas eksperimen 1 untuk latihan maupun post tes 

dirancang untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, yaitu berbentuk soal non 

rutin. Ciri-ciri soal non rutin yaitu tidak langsung dapat diketahui cara penyelesaiannya. 

Sehingga siswa harus menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya dan 

diaplikasikan untuk memecahan soal jenis pemecahan masalah. Cara penyelesaian soal 
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yang digunakan siswa cenderung berbeda dengan siswa lain, karena pengetahuan dan 

kreativitas yang dimiliki siswa tidak selalu sama dengan siswa lainnya. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran Creative Problem Solving, peneliti tidak mengajarkan cara 

menyelesaikan soal pemecahan masalah tersebut, tetapi memandu siswa untuk 

menemukan caranya sendiri. Peneliti hanya memberikan tahap-tahap dasar dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. Peneliti selalu memberikan penekanan 

kepada siswa mengenai informasi apa yang dapat diperoleh dari soal tersebut 

(memahami soal tentang apa yang diketahui dan ditanyakan), cara apa yang mungkin 

dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut (menyusun strategi pemecahan 

masalah), melakukan perhitungan setelah mendapatkan strategi yang akan digunakan 

(melaksanakan rencana penyelesaian), dan mengimbau siswa untuk memeriksa ulang 

dan menyimpulkan hasil perhitungannya apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan 

soal atau belum (looking back). Ini merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

soal jenis pemecahan masalah yang dikenal dengan strategi Polya. Kegiatan 

memberikan penekanan atau bantuan tersebut sejalan dengan pendapat Vygotsky yaitu 

konsep scaffolding, yaitu dengan memberikan bantuan, bimbingan, maupun petunjuk 

kepada siswa. 

Berikut ini adalah beberapa contoh hasil pekerjaan siswa di kelas eksperimen 1 

dengan butir soal yang sama. Butir soal tersebut yaitu “Bagas ingin membuat akuarium 

yang terbuat dari kaca berbentuk balok tanpa tutup. Jika ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi akuarium yang akan dibuat berturut-turut adalah 70 cm, 60 cm, dan 65 cm, 
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sedangkan harga kaca per meter persegi adalah Rp.30.000,00, maka berapakah biaya 

minimal untuk mendapatkan bahan kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium 

berukuran tersebut?”.   

Contoh pekerjaan kelompok A. 

 

 

 

Gambar 4.1 Contoh hasil pekerjaan kelompok A kelas eksperimen 1 

Kelompok A belum menuliskan informasi secara lengkap, yaitu tidak menuliskan 

bahwa akuarium tersebut tanpa tutup meskipun strategi yang digunakan sudah benar. 

Strategi yang digunakan kelompok A yaitu dengan mencari luas permukaan akuarium 

secara utuh dikurangi luas tutupnya.  

Contoh pekerjaan kelompok B. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Contoh hasil pekerjaan kelompok B kelas eksperimen 1 
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Berbeda dengan kelompok A, kelompok B menuliskan informasi yang diketahui 

secara lebih lengkap. Strategi yang digunakan juga benar meskipun berbeda dengan 

strategi yang digunakan kelompok A, yaitu dengan mencari luas dinding-dinding 

akuarium ditambah dengan luas alasnya. 

Kendala yang dialami peneliti dalam menerapkan pembelajaran di kelas 

eksperimen 1 terkait situasi di sekolah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 

Pada pertemuan 4 terjadi perubahan jam pelajaran secara kondisional yang awalnya 1 

jam pelajaran sama dengan 40 menit berkurang menjadi 25 menit. Sehingga tidak 

cukup waktu untuk melaksanakan quiz kedua. Padahal pembelajaran dengan model 

Creative Problem Solving memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam 

pelaksanaannya. Pada jam pelajaran normal pun peneliti masih kesulitan dalam 

mengelola waktu, sehingga tidak semua soal latihan dan pekerjaan rumah dapat 

dibahas di kelas. 

4.2.1.2 Pembelajaran di Kelas Eksperimen 2 

Pembelajaran di kelas eksperimen 2 menggunakan model Problem Posing yang 

dilaksanakan selama 4 pertemuan. Sama seperti agenda tiap pertemuan pada 

pembelajaran di kelas eksperimen 1,  pada pertemuan 1 dan 3 siswa belajar menemukan 

konsep dari materi untuk penelitian dengan bantuan Lembar Diskusi Siswa dan alat 

peraga untuk mendukung kegiatan pembelajaran berkelompok. Sedangkan pada 

pertemuan 2 dan 4 peneliti memfokuskan untuk pemberian latihan soal kepada siswa 
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dan mengadakan quiz yang dikerjakan secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menyerap materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran dilakukan hampir sama dengan kelas eksperimen 1, yaitu secara 

berkelompok dengan prosedur pengelompokan yang sama. Hanya saja pada kegiatan 

latihan soalnya yang bebeda. Awalnya model pembelajaran Problem Posing sedikit 

sulit diterapkan di kelas eksperimen 2 karena siswa tidak terbiasa menggunakan model 

pembelajaran ini ketika diampu oleh guru matematika di sekolah tersebut. Namun pada 

pertemuan-pertemuan selanjutnya siswa sudah mulai terbiasa dengan model 

pembelajaran ini. 

Jenis soal yang diberikan di kelas eksperimen 2 juga sama dengan kelas 

eksperimen 1, yaitu untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Seperti pada 

pembelajaran di kelas eksperimen 1, peneliti menekankan kepada siswa tentang 

memecahkan masalah sesuai dengan strategi Polya. Karena siswa yang mengajukan 

pertanyaan, maka peneliti mengarahkan siswa untuk benar-benar memahami dan 

mengolah detail informasi dari pernyataan yang diberikan dengan tujuan untuk 

memunculkan ide-ide terkait pertanyaan yang mungkin dari pernyataan tersebut. 

Kegiatan ini sejalan dengan pendapat Bruner sebagaimana dikutip dalam Suyitno 

(2004: 37), bahwa belajar akan lebih bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan 

perhatiannya untukmemahami struktur materi yang dipelajari.     

Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran Problem Posing yang diterapkan 

peneliti yaitu Problem Posing tipe 1 (Pre-solution Posing) dan tipe 3 (Post-solution 
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Posing). Menurut Silver dan Cai sebagaimana dikutip dalam Thobroni & Mustofa 

(2011: 352), Problem Posing tipe 1 yaitu jika seorang siswa membuat soal dari situasi 

yang diadakan. Dengan kata lain peneliti memberikan pernyataan/kondisi yang 

sebelumnya telah disiapkan untuk diberikan kepada siswa, kemudian siswa diminta 

untuk mengajukan pertanyaan dari pernyataan tersebut dan jawaban dari pertanyaan 

yang telah disusunnya. Pertanyaan yang telah disusun siswa kemudian ditampikan 

untuk dikerjakan oleh teman-temannya. Pembelajaran dengan Problem Posing tipe 1 

diterapkan pada pertemuan pertama dan ketiga. Sedangkan Problem Posing tipe 3 yaitu 

jika seorang siswa memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan 

untuk membuat soal baru yang sejenis. Dengan kata lain siswa diminta mengajukan 

soal secara utuh meliputi pernyataan, pertanyaan dan jawabannya dengan 

memodifikasi soal yang sudah ada. Pembelajaran dengan Problem Posing tipe 3 

diterapkan pada pertemuan kedua dan keempat. Siswa diminta untuk menyusun soal 

dan jawabannya, kemudian pada pertemuan selanjutnya soal tersebut ditampilkan di 

kelas untuk dikerjakan siswa lain. Namun dalam pembelajaran di kelas eksperimen 2 

peneliti tidak selalu memberikan soal yang menunjang pembelajaran Problem Posing. 

Peneliti juga memberi selingan soal lengkap dengan pertanyaan yang berasal dari 

peneliti sebagai latihan siswa di kelas eksperimen 2 pada setiap latihan soal dan 

pekerjaan rumah. 

Soal yang diberikan pada pembelajaran Problem Posing tidak jauh berbeda 

dengan soal yang diberikan pada pembelajaran Creative Problem Solving. Hanya saja 



135 
 

 
 

dibeberapa soal peneliti menghilangkan pertanyaan dari soal tersebut untuk menunjang 

pembelajaran Problem Solving. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil pekerjaan 

siswa di kelas eksperimen 2 dengan butir soal yang sama. Butir soal tersebut yaitu 

“Bagas ingin membuat akuarium yang terbuat dari kaca berbentuk balok tanpa tutup. 

Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi akuarium yang akan dibuat berturut-turut adalah 

70 cm, 60 cm, dan 65 cm, sedangkan harga kaca per meter persegi adalah 

Rp.30.000,00”. 

Contoh hasil pekerjaan kelompok A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Contoh hasil pekerjaan kelompok A kelas eksperimen 2 

Kelompok A mengajukan dua buah pertanyaan yaitu luas permukaan akuarium 

tersebut dan dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli kaca. Strategi yang 

digunakan untuk menentukan luas permukaan tersebut adalah menghitung luas 

permukaan akuarium secara utuh dikurangi luas tutupnya. 
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Contoh hasil pekerjaan kelompok B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Contoh hasil pekerjaan kelompok B kelas eksperimen 2 

Kelompok B mengajukan pertanyaan berapa biaya untuk membeli kaca dengan 

menambahkan informasi pemberian diskon 10% untuk pembelian tiap 1 m2 kaca. 

Namun kelompok B kurang memahami pernyataan yang diberikan dengan baik karena 

tidak menuliskan informasi bahwa akuarium tersebut dibuat tanpa tutup. 
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Contoh hasil pekerjaan kelompok C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Contoh hasil pekerjaan kelompok C kelas eksperimen 2 

Tanpa mengurangi informasi yang diberikan dari pernyataaan asli, kelompok C 

mencoba mengubah sedikit kasus pada pernyataan tersebut dengan menambahkan 

informasi bahwa salah satu sisi akuarium yang berukuran 𝑙 × 𝑡 pecah. Setelah ayah 

membeli kaca untuk mengganti sisi yang pecah, harga naik Rp.7.700,00/m2. 

Pertanyaan yang diajukan oleh kelompok C yaitu dana total minimal untuk membeli 

kaca. Strategi yang digunakan kelompok C yaitu menghitung dana minimal pembelian 

kaca pertama, lalu menghitung dana minimal pembelian kaca kedua dengan harga kaca 

per-m2 yang sudah naik, kemudian menjumlahkannya. 

Meskipun dalam pembelajaran Problem Posing ada beberapa siswa yang sangat 

antusias untuk menampilkan hasil soal temuannya, kendala dalam pelaksanaan 
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pembelajaran tetap ada. Kendala yang dialami pada pembelajaran di kelas eksperimen 

2 masih terkait masalah kurangnya waktu yang tersedia. Ditambah lagi dengan adanya 

pengurangan waktu secara kondisional dari sekolah menyulitkan peneliti dalam 

mengelola waktu. Seperti halnya pada pertemuan 3 di kelas eksperimen 2, terjadi 

perubahan jam dari 1 jam pelajaran normal sama dengan 40 menit menjadi 35 menit. 

Padahal bagi siswa untuk mengajukan satu butir soal saja cukup memakan waktu yang 

tidak sedikit. Akibatnya pada tiap pertemuan hanya dapat menampilkan paling banyak 

tiga butir soal yang diajukan siswa untuk dibahas bersama. Di pertemuan 4 pun quiz 

kedua tidak terlaksana karena kendala waktu yang sangat terbatas. 

4.2.1.3 Pembelajaran di Kelas Kontrol 

Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), dan diampu oleh guru matematika SMP Negeri 2 Magelang. Dari segi 

waktu, pembelajaran langsung lebih efektif karena aktifitas siswa tidak terlalu banyak 

memakan waktu. Transfer materi yang dilakukan oleh guru kepada siswa langsung ke 

poin-poin dan lebih cepat sehingga siswa dapat mengerjakan latihan soal lebih banyak. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Iru & Arihi (2012: 155), tujuan model pembelajaran 

langsung adalah untuk mengefisienkan penggunaan waktu belajar siswa. 

Di sisi lain, karena aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model 

pembelajaran langsung relatif sedikit daripada aktivitas siswa pada kelas eksperimen, 

kreativitas siswa yang memperoleh model pembelajaran langsung dalam 

menyelesaikan soal kurang tereksplorasi dengan baik. Siswa hanya menirukan 
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langkah-langkah pengerjaan soal seperti yang dicontohkan oleh guru. Sehingga siswa 

akan merasa kesulitan ketika menghadapi soal non rutin yang tidak secara langsung 

dapat diketahui cara penyelesaiannya, karena siswa kurang terbiasa menggunakan 

kreativitas dan pengetahuan yang didapat sebelumnya untuk diterapkan ke dalam 

situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. 

Secara keseluruhan rata-rata persentase keterampilan peneliti dalam menerapkan 

pembelajaran di kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 berdasarkan pengamatan dari 

guru matematika sudah sangat baik. Namun terdapat sedikit catatan dari pengamat, 

bahwa peneliti terkadang tidak menyampaikan motivasi di awal pembelajaran pada 

beberapa pertemuan. Hal ini terjadi karena kondisi jam pembelajaran yang terkurangi 

sehingga peneliti mencoba mengambil keputuskan untuk mempergunakan alokasi 

waktu yang sempit tersebut dengan efektif. 

4.2.2 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah diberikan perlakuan, kemampuan pemecahan masalah siswa sudah mulai 

terlihat ada peningkatan. Dapat dilihat dari cara mereka mengerjakan soal, sudah mulai 

menuliskan penyelesaiannya secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya. 

4.2.2.1 Ketuntasan Klasikal dan Perbedaan Proporsi Ketuntasan Klasikal 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan klasikal, disimpulkan bahwa kelas 

yang diberi model pembelajaran Creative Problem Solving belum mencapai ketuntasan 
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klasikal, sedangkan kelas yang diberi model pembelajaran Problem Posving belum 

mencapai ketuntasan klasikal. 

Berdasarkan hasil uji z, proporsi ketuntasan klasikal kelas dengan model 

pembelajaran Creative Problem Solving lebih tinggi dari kelas dengan model 

pembelajaran Direct Instruction, ketuntasan klasikal kelas dengan model pembelajaran 

Problem Posing lebih tinggi dari kelas dengan model pembelajaran Direct Instruction, 

serta ketuntasan klasikal kelas dengan model pembelajaran Creative Problem Solving 

lebih rendah dari kelas dengan model pembelajaran Problem Posing. 

4.2.2.2 Perbedaan Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Berdasarkan hasil perhitungan ANAVA, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa antara kelas 

dengan model pembelajaran Creative Problem Solving, Problem Posing, dan 

pembelajaran langsung (Direct Instruction). Setelah diuji lanjut dengan uji LSD, 

diperoleh hasil bahwa kelas dengan model pembelajaran Problem Posing dan Direct 

Instruction terdapat perbedaan hasil tes yang signifikan. Sedangkan untuk pasangan 

kelas sampel dengan model pembelajaran CPS-DI dan CPS-PP tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada hasil tes kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk mengetahui lebih jauh kelas dengan model pembelajaran manakah yang 

memiliki rata-rata hasil tes lebih tinggi, dilakukan uji t satu pihak. Uji ini dilakukan 

secara berpasangan. Hasil perhitungan menyatakan bahwa rata-rata hasil tes kelas 
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dengan model pembelajaran Creative Problem Solving lebih dari kelas dengan model 

pembelajaran Direct Instruction, rata-rata hasil tes kelas dengan model pembelajaran 

Problem Posing lebih dari kelas dengan model pembelajaran Direct Instruction, dan 

rata-rata hasil tes kelas dengan model pembelajaran Creative Problem Solving kurang 

dari kelas dengan model pembelajaran Problem Posing. 

Sebagai pembanding untuk menentukan model pembelajaran manakah yang 

lebih baik, dapat dilihat dengan membandingkan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah dan proporsi ketuntasan dua kelas sampel yang akan 

dibandingkan.  

1. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan proporsi ketuntasan siswa 

pada kelas dengan model pembelajaaran Creative Problem Solving lebih dari kelas 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model Creative Problem Solving lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model Direct Instruction.  

2. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan proporsi ketuntasan siswa 

pada kelas dengan model pembelajaaran Problem Posing lebih dari kelas dengan 

model pembelajaran Direct Instruction. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model Problem Posing lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model Direct Instruction.  
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3. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan proporsi ketuntasan siswa 

pada kelas dengan model pembelajaaran Creative Problem Solving kurang dari 

kelas dengan model pembelajaran Problem Posing. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model Creative Problem Solving tidak lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model Problem 

Posing. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem 

Posing paling baik diantara ketiga model pembelajaran tersebut dalam hal 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan model pembelajaran Problem Posing karena siswa 

dibiasakan untuk menyusun dan menguasai secara utuh soal beserta jawabannya, 

sehingga siswa cenderung lebih baik daripada siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran Creative Problem Solving dan Direct Instruction dalam menguasai 

seluruh aspek pemecahan masalah mulai dari memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, menerapkan penyelesaian, dan meninjau kembali hasil pekerjaannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bruner sebagaimana dikutip dalam Suyitno (2004: 37), 

bahwa belajar akan lebih bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan perhatiannya 

untuk memahami struktur materi yang dipelajari. Siswa harus aktif dalam 

mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya sekadar menerima 

penjelasan guru. Berbeda dengan siswa yang menerima model pembelajaran CPS 

maupun DI, mereka tidak dibiasakan untuk menguasai soal secara keseluruhan. Fokus 
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siswa yang menerima model pembelajaran CPS dan DI hanya mengerjakan soal saja, 

tidak sampai pada cara menyusun soal lengkap dengan langkah penyelesaiannya. 

Faktor lain yang menjadi penyebab keberhasilan siswa pada kelas PP adalah rasa 

percaya diri siswa. Siswa sangat antusias dalam menampilkan soal temuannya yang 

menantang untuk dikerjakan temannya. Bahkan tidak sedikit siswa yang berebut giliran 

dan menjadikan sebagai ajang kompetisi untuk menyajikan soal temuannya dan 

mengerjakan soal yang dibuat oleh temannya. Hal ini sesuai dengan kajian oleh 

Thobroni dan Mustofa (2011) bahwa salah satu keunggulan model pembelajaran 

Problem Posing adalah menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kemampuan pemecahan siswa dengan 

model pembelajaran CPS dan PP lebih baik daripada siswa dengan model pembelajaran 

DI antara lain : (1) dalam penelitian ini intensitas mengerjakan soal pemecahan masalah 

pada kelas dengan model pembelajaran CPS dan PP lebih tinggi daripada pembelajaran 

di kelas DI. Hal ini sesuai dengan kajian oleh Thorndike pada hukum latihan, bahwa 

jika hubungan antara stimulus dan respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan 

semakin kuat. Dengan kata lain, banyaknya latihan soal pada kelas dengan 

pembelajaran CPS dan PP lebih efektif meningkatkan aspek kemampuan pemecahan 

masalah siswa. (2) Pelaksanaan pembelajaran di kelas CPS dan PP dengan 

pembentukan kelompok menunjang siswa satu sama lain dalam proses meyelesaikan 

masalah. Adanya interaksi antar siswa memunculkan berbagai gagasan untuk 

memecahkan suatu masalah. Kegiatan ini sejalan dengan kajian oleh Vygotsky pada 

hakikat sosial dari belajar dan zona perkembangan, di mana siswa dapat menemukan 
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sendiri solusi dari permasalahan melalui bimbingan dari teman sebaya atau pakar. (3) 

Pengetahuan awal yang dimiliki siswa pada kelas dengan pembelajaran CPS dan PP 

benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk memecahkan masalah yang mereka 

temui. Kajian oleh Gagne mendukung kegiatan ini, sebab proses pemecahan masalahah 

perupakan proses belajar yang paling tinggi karena harus memanfaatkan pengetahuan 

yang dimilikinya untuk memecahkan masalah. Berbeda dengan kegiatan pada kelas 

dengan model pembelajaran DI, siswa hanya menerima pengetahuan dari guru, 

sehingga pengetahuan yang siswa miliki sebelumnya tidak termanfaatkan dengan baik.    

Akan tetapi dari ketiga kelas sampel tersebut masih terdapat siswa yang belum 

tuntas pada tes kemampuan pemecahan masalah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab 

ketidaktuntasan tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Soal tes dan latihan bagi sebagian siswa masih dianggap terlalu sukar, terlebih oleh 

siswa di kelas kontrol. Karena siswa di kelas kontrol tidak terbiasa mengerjakan soal 

latihan dengan tingkat kesulitan yang sebanding dengan soal latihan di kelas 

eksperimen. 

2. Komposisi kemampuan siswa pada saat pembentukan kelompok di kelas 

eksperimen tidak ideal, karena pada pelaksanaannya pengelompokan dilakukan 

secara acak. Sehingga muncul kemungkinan terbentuknya kelompok yang tidak 

seimbang (anggotanya berkemampuan matematis rendah semua) akan sedikit 

lambat dalam memahami materi. 
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3. Sikap siswa yang kurang serius saat mengikuti pembelajaran menyebabkan 

minimnya pengetahuan yang diperoleh, berdampak pada kemampuan pemecahan 

masalah yang lemah pada langkah merencanakan masalah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komparasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang pada submateri luas permukaan dan 

volum kubus dan balok antara pembelajaran dengan model Creative Problem Solving 

dan model Problem Posing, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok yang menggunakan pembelajaran dengan 

model Creative Problem Solving (CPS) belum mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas 

permukaan dan volum kubus dan balok yang menggunakan pembelajaran dengan 

model Problem Posing (PP) mencapai ketuntasan klasikal. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah 

submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran dengan model Creative Problem Solving, Problem 

Posing, dan pembelajaran langsung (Direct Instruction). 
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4. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII yang menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

5. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII yang 

menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

6. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada submateri luas permukaan 

dan volum kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving tidak lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII yang menggunakan model pembelajaran Problem Posing. 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, berikut 

adalah saran yang dapat direkomendasikan peneliti sebagai pertimbangan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran matematika. 

1. Guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Magelang dapat menerapkan model 

pembelajaran Creative Problem Solving maupun Problem Posing dalam proses 

pemecahan masalah pada submateri luas permukaan dan volum kubus dan balok, 

untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa, karena 
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kedua model pembelajaran tersebut terbukti lebih baik daripada model yang biasa 

dipakai di sekolah tersebut, yakni model pembelajaran langsung. 

2. Dalam penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving maupun Problem 

Posing, guru dianjurkan untuk tidak mengabaikan pembentukan kelompok-

kelompok belajar yang heterogen, agar siswa dapat saling membantu dalam 

pemecahan masalah. 

3. Guru matematika SMP Negeri 2 Magelang dapat menerapkan model pembelajaran 

Creative Problem Solving dan Problem Posing pada pokok bahasan pelajaran 

matematika yang lain. 

4. Perlu penelitian lanjutan untuk mengembangkan dan meminimalisasi kelemahan 

model pembelajaran Creative Problem Solving maupun Problem Posing agar lebih 

efektif lagi dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa maupun 

kemampuan lain dalam pembelajaran matematika.
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Lampiran 1 

 

  DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 (KELAS VIII E) 

NO. NISN NAMA KODE 

1 12621 ADINDA CITRA DEWI E1-01 

2 12544 AGNAN RENALDY E1-02 

3 12594 AHMAD ZIDANE E1-03 

4 12493 ANNIS ZULFA TSANIA FARIKHA E1-04 

5 12547 ARIF SHAMBALA E1-05 

6 12498 ATHAYA ABIGAEL WEGNI E1-06 

7 12520 DESKA REFTIANA E1-07 

8 12522 ENA MEITA E1-08 

9 12651 FAISHAL RAFLI F E1-09 

10 12629 IFADA NAILUVAR E1-10 

11 12577 INTAN RACHMAWATI E1-11 

12 12605 MIMMA ANISSA PURNAMASARI E1-12 

13 12608 MUHAMMAD FIRMAN NURUDDIN E1-13 

14 12532 MUHMMAD NICHO ALFARIQ E1-14 

15 12509 NURFAIZ FRIDAUZI ILYAS E1-15 

16 12558 OKTNIA PUTRI RAHMA E1-16 

17 12660 PUTRIKA AULIA HADIRINA E1-17 

18 12541 RIDHO GUSTAMA E1-18 

19 12640 SABILA NUR AMALIA E1-19 

20 12516 SYAFIRA ANANTASIA AGSANDA PUTRI E1-20 

21 12619 YADI AFRIYADI MIFTAH ULUMUDIN E1-21 

22 12643 YUDHA PANGESTU PRATAMA E1-22 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 (KELAS VIII B) 

NO. NISN NAMA KODE 

1 12622 ADNA SHAFITA WP E2-01 

2 12569 AMIMA NUR SABILA E2-02 

3 12646 ANKAA FORTUNA WIDODO E2-03 

4 12572 ANNISA KURNIA PUTRI E2-04 

5 12499 BRIAN BHANU SANTIKO E2-05 

6 12602 ERINA ANNASTYA OCTAVIANI E2-06 

7 12626 FACHRIZAL RAFIF D E2-07 

8 12523 FADIAH PUTRI KHAIRUNNISA E2-08 

9 12551 GHEA RESTU ARDINA E2-09 

10 12505 MA'MUN DWI BADRI E2-10 

11 12507 MUHAMMAD SATYA RAGIL KENCONO E2-11 

12 12659 NAUVAL AKBAR ZULKARNANTO E2-12 

13 12508 NAZA TSASBITA HAYUNING ADILA E2-13 

14 12535 NUGROHO HASAN E2-14 

15 12510 NURUL IDA RODHIYA E2-15 

16 12638 RAHMAH CHAIRUNNISA E2-16 

17 12512 RATIH KUSUMADEWI E2-17 

18 12564 RIKA MAULIDA WAYAN SAFIRA E2-18 

19 12641 SHINTA DYAH PUTRI UTAMI E2-19 

20 12668 SYIFA AFANIN AZZAH CIPTASARI E2-20 

21 12567 WIJAYA SAKTI MUHAMMAD S  E2-21 

22 12551 ZAKKA PRANGGAPATI JANGES E2-22 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS KONTROL (KELAS VIII D) 

NO. NISN NAMA KODE 

1 12624 ALDIAS SULTHAN ATHALLAH K-01 

2 12570 ANGGITA ARLIANDARI  K-02 

3 12571 ANINDYA PUTRI RAHMA K-03 

4 12596 ASTI SIFA YUNIARTI K-04 

5 12574 DESTY RICHQI R K-05 

6 12625 EDDO GAMA S K-06 

7 12500 FANY DIAZ PUSPASARI K-07 

8 12628 FARKHAN ALI HAKIM K-08 

9 12552 IRMA SORAYA NUR AINI K-09 

10 12578 LINTANG ADI WIJAYA K-10 

11 12529 MAGNOSEVTIZA PUTRI ALMIRA K-11 

12 12506 MISKE HARISSA K-12 

13 12633 MUHAMMAD HAFIDZ WICAKSONO K-13 

14 12677 MUHAMMAD RAYHAN SYAHIDA R K-14 

15 12556 NAILA MUNA KAMILA K-15 

16 12634 NISRINA KHOIRUNNISA K-16 

17 12585 OCTAVIA DIAH LESTARI K-17 

18 12537 OKTY DWI ARIFAH K-18 

19 12559 PRATIWI KUSUMA WIJAYANTI K-19 

20 12540 REZA ARDIANSYAH  K-20 

21 12513 ROMANDELA MAULA DISTA K-21 

22 12565 TITANIA VALLEN MEILIANI SANUR K-22 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VIII C) 

NO. NISN NAMA KODE 

1 12623 AHMAD FAHRUDIN UC-01 

2 12644 AINAYA NIDA AMARA ASRAR UC-02 

3 12568 AKBAR KHOLISH FADHILA UC-03 

4 12494 ANNISA HAPSARI UC-04 

5 12573 DANI SETYOWATI UC-05 

6 12521 DIVANIA RISTHO LARASATI UC-06 

7 12524 FILOSOFIA FLORISTA TESLA AULIA P UC-07 

8 12527 GLENDA MAURETTA ARDINE UC-08 

9 12503 ISNA NOVITA SARI UC-09 

10 12553 LAKSAMANA DZULFIQAR WIBOWO UC-10 

11 12504 LILIN AMALIA SETIYAWATI UC-11 

12 12531 MUHAMMAD WILDAN 'ALAUDIN UC-12 

13 12612 NATASYA PUTRI NAMIRA UC-13 

14 12534 NAUFAL AFNANDA UC-14 

15 12538 PINKA MARGARENA JUANDA UC-15 

16 12560 RAFIE NAUFAL UC-16 

17 12539 RAHMA WURI AYUNINGSIH UC-17 

18 12661 RAKHA BINUKA BELVA TAQI BESTARI UC-18 

19 12589 RIANDARA SUKMAWIJAYA P UC-19 

20 12566 VIA QURROTAAINI UC-20 

21 12517 WIDHI SEKAR ING PRAMADA H UC-21 

22 12669 YULIASTUTI YASMIN UC-22 
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Lampiran 5 

 

NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS VIII 

MATAPELAJARAN MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

NO 
KELAS 

VIII-A VIII-B VIII-C VIII-D VIII-E VIII-F VIII-G VIII-H 

1 90.5 76 92.5 55 95.5 63.5 21 84.5 

2 66.5 39.5 91.5 52.5 92.5 84.5 54.5 63.5 

3 57.5 83.5 56.5 80.5 75 90 78 90 

4 91.5 88 65 90.5 78 90 74 82.5 

5 78.5 69 74 64.5 60 92.5 94.5 86 

6 78.5 92 72 57.5 80 74 83.5 80.5 

7 79 85.5 88.5 51 97.5 72.5 83 87 

8 89.5 82.5 66 84.5 93 66 89.5 92.5 

9 67.5 77.5 86 67.5 70 78 89.5 77.5 

10 78.5 58 82.5 78.5 78 64.5 62.5 94 

11 69 86 78 70.5 62.5 74 83.5 75 

12 70 78 62.5 83 60.5 79.5 63.5 57 

13 81.5 92.5 70.5 85 90.5 65.5 74 74 

14 69 91 57 76 80 86.5 83.5 83 

15 67.5 82 90 70 94 93 88.5 85 

16 64.5 71.5 59 82 70 81.5 39.5 83 

17 57.5 79 69.5 50 40 85 89.5 67 

18 67.5 78.5 62 56 94 97.5 81.5 74.5 

19 74.5 50.5 82 60 89.5 81.5 86 92.5 

20 97.5 94.5 90.5 82 47.5 56 82.5 87 

21 78 97 63.5 50 77.5 73.5 60 59 

22 74 71 61 72.5 65     65 
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Lampiran 6 

 

DAFTAR DATA AWAL KELAS SAMPEL PENELITIAN 

NO 

Kelas VIII-E Kelas VIII-B Kelas VIII-D 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 E1-01 95.5 E2-01 76,0 K-01 55 

2 E1-02 92.5 E2-02 39,5 K-02 52.5 

3 E1-03 75 E2-03 83,5 K-03 80.5 

4 E1-04 78 E2-04 88,0 K-04 90.5 

5 E1-05 60 E2-05 69,0 K-05 64.5 

6 E1-06 80 E2-06 92,0 K-06 57.5 

7 E1-07 97.5 E2-07 85,5 K-07 51 

8 E1-08 93 E2-08 82,5 K-08 84.5 

9 E1-09 70 E2-09 77,5 K-09 67.5 

10 E1-10 78 E2-10 58,0 K-10 78.5 

11 E1-11 62.5 E2-11 86,0 K-11 70.5 

12 E1-12 60.5 E2-12 78,0 K-12 83 

13 E1-13 90.5 E2-13 92,5 K-13 85 

14 E1-14 80 E2-14 91,0 K-14 76 

15 E1-15 94 E2-15 82,0 K-15 70 

16 E1-16 70 E2-16 71,5 K-16 82 

17 E1-17 40 E2-17 79,0 K-17 50 

18 E1-18 94 E2-18 78,5 K-18 56 

19 E1-19 89.5 E2-19 50,5 K-19 60 

20 E1-20 47.5 E2-20 94,5 K-20 82 

21 E1-21 77.5 E2-21 97,0 K-21 50 

22 E1-22 65 E2-22 71,0 K-22 72.5 
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Lampiran 7 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Statistika Hitung (Uji Kolmogorov-Smirnov) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

 

Tests of Normality 

 GAB_E2E1K Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

E2_E1_K 1 ,108 66 ,053 ,939 66 ,003 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel output perhitungan Test of Normality pada kolom Kolmogorov-Smirnova 

diperoleh Sig. = 0,053. Karena Sig. = 0,053 > 𝛼 = 0,05, berarti Ho diterima. 

Simpulan  

Data awal kelas sampel yang diperoleh nilai Ulangan Akhir Semester Gasal kelas 

VIII tahun pelajaran 2013/2014 tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 8 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians homogen) 

H1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak 

homogen)  

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Statistika Hitung (Uji Levene) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

 

 

 

Dari tabel output perhitungan Test of Homogenity of Variance, pada kolom Sig. 

diperoleh nilai Sig. = 0,560. Karena Sig. = 0,560 > 𝛼 = 0,05, berarti Ho diterima. 

Simpulan  

Data awal kelas sampel memiliki varians homogen. 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

E2_E1_K   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,585 2 63 ,560 
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Lampiran 9 

 

UJI ANAVA DATA AWAL  

 

Hipotesis 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, (tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal yang 

signifikan dari ketiga kelas sampel) 

H1 : paling sedikit ada satu 𝜇 yang berbeda (terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan awal dari ketiga kelas sampel) 

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Atau terima H0 jika Fhitung < Ftabel. (Ftabel = 0,3143 untuk df1 = 2 dan df2 = 63) 

Statistika Hitung (Uji ONE WAY ANAVA) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

ANOVA 

E2_E1_K   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 54,553 2 27,277 ,131 ,878 

Within Groups 13147,057 63 208,683   

Total 13201,610 65    

 

Dari tabel output perhitungan ANAVA, pada kolom Sig. diperoleh nilai Sig. = 0,878. 

Karena Sig. = 0,878 > 𝛼 = 0,05, berarti Ho diterima. 

Jika dilihat dari nilai F, diperoleh Fhitung = 0,131 < Ftabel = 0,3143. Sehingga H0 

diterima. 

Simpulan  

Tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan awal dari ketiga kelas sampel. 
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Lampiran 10 

 

KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi    : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 70 menit 

Banyak Butir Soal : 8 butir soal 

Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 

 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator soal 

Aspek yang 

diukur 

No. 

butir 

soal 

Bentuk 

soal 

Alokasi 

waktu 

Kubus dan 

Balok 

Menerapkan 

konsep luas 

permukaan kubus 

Siswa dapat menghitung luas 

permukaan kubus jika diketahui 

panjang diagonal sisinya. 

Aspek yang 

diukur pada tiap 

butir soal antara 

lain: 

1 uraian 6 menit 

Siswa dapat menghitung luas 

permukaan kubus yang disusun 

2 uraian 8 menit 



 
  

  

1
6
4
 

sebanyak n kubus satuan jika diketahui 

luas sisi kubus satuan. 

1. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 1 

 

2. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 2 

 

3. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 3 

 

4. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 4 

Siswa dapat menghitung luas 

permukaan suatu bangun yang tersusun 

atas beberapa kubus yang berukuran 

sama. 

3 uraian 10 menit 

Menerapkan 

konsep luas 

permukaan balok 

Siswa dapat menghitung luas 

permukaan balok tanpa tutup jika 

diketahui ukuran panjang, lebar, dan 

tingginya. 

4 uraian 

 

12 menit 

Menerapkan 

konsep volum 

kubus 

Siswa dapat menghitung volum kubus 

jika diketahui luas permukaannya. 

5 uraian 6 menit 

Siswa dapat menghitung perbandingan 

volum dua buah kubus yang masing-

masing diketahui panjang diagonal 

sisinya. 

6 uraian 8 menit 

Menerapkan 

konsep volum 

balok 

Siswa dapat menghitung volum balok 

sebelum dan sesudah lebarnya 

diperpanjang. 

7 uraian 12 menit 



 
  

  

1
6
5
 

Siswa dapat menghitung jumlah 

panjang rusuk-rusuk balok yang 

diketahui ukuran panjang, tinggi, dan 

volumnya. 

8 uraian 8 menit 

 

Keterangan: 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 1: Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur (tahap 

memahami masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 2: Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (tahap menentukan 

rencana pemecahan masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 3: Menerapkan strategi penyelesaian masalah (tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 4: Menginterpretasikan hasil (tahap meninjau ulang pekerjaan dan menafsirkan solusi) 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Waktu   : 70 menit 

Petunjuk Umum: 

a. Tulislah terlebih dahulu identitas (nama, nomor presensi, kelas) pada pojok 

kanan atas lembar jawab. 

b. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab. 

c. Soal terdiri atas 8 butir soal uraian dan boleh dikerjakan tidak urut nomor. 

d. Kerjakan dengan langkah-langkah pemecahan yang lengkap dan tepat. 

e. Tiap butir soal yang dijawab benar dan lengkap mendapatkan skor maksimal 

10.  

f. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

g. Dilarang mencontek, memberikan jawaban, dan bekerja sama dengan peserta 

tes lain. 

h. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung yang lain. 

i. Dilarang membuka catatan atau buku cetak matematika. 

j. Periksa kembali lembar jawab sebelum dikumpulkan. 

~Selamat Mengerjakan~ 

 

1. Ita ingin membuat sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang diagonal 

sisinya adalah 5√2 dm. Berapakah luas permukaan kotak yang ingin Ita buat 

tersebut! 
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2. Perhatikan gambar rubik’s cube di bawah ini.  

 

Jika luas tiap bagian kecil stiker warna adalah 

2,5 cm2, tentukan total luas stiker warna yang 

diperlukan untuk menutup seluruh permukaan 

rubik’s cube tersebut! 

 

 

 

3. Palang Merah Indonesia (PMI) membuka 

satu kantor cabang baru di kota Semarang. 

Pengelola berencana memesan simbol 

PMI seperti gambar di samping untuk 

dipasang di depan kantor barunya. Simbol 

tersebut tersusun atas 5 kubus sama besar 

yang panjang rusuknya berukuran 20 cm. Permukaan simbol akan dibuat 

dengan bahan aluminium.  

Berapa m2-kah luas aluminium yang dibutuhkan untuk membuat simbol 

tersebut? 

 

4. Didi ingin membangun sebuah ruangan dengan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi berturut-turut 7,5 m, 4 m, dan 5,5 m. Ruangan tersebut akan 

digunakan untuk latihan musik. Oleh karena itu ia berniat melapisi ruangan 

tersebut dengan bahan peredam berupa karpet yang akan menutup dengan 

tepat seluruh permukaan kecuali langit-langit ruangan tersebut. Jika harga 

karpet tiap 1 m2 adalah Rp.25.000,00 maka berapakah dana minimal yang 

harus Didi sediakan untuk membeli karpet yang dibutuhkan? 

 

5. Sebuah wadah mainan berbentuk kubus memerlukan triplek tepat berukuran 

6 × 1 meter persegi untuk membuatnya. Berapa literkah volum wadah 

tersebut? (Ketebalan triplek diabaikan) 
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6. Panjang diagonal sisi kubus A adalah 3√2 cm dan panjang diagonal sisi 

kubus B adalah 6√2 cm. Berapakah perbandingan volume kubus A dan 

kubus B? 

 

7. Bak penampugan air milik Adi bagian dalamnya berbentuk balok dengan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 100 cm, 50 cm, dan 100 cm. 

Adi ingin merenovasi bak penampungan air miliknya agar dapat 

menampung air lebih banyak. Lebar bak penampungan diperpanjang dua 

kali lipat. Tentukan volum bak penampungan Adi sebelum dan sesudah 

direnovasi! 

 

8. Seorang pandai besi mendapat pesanan untuk membuat kerangka dari 

sebuah balok yang berukuran panjang 15 cm, tinggi 5 cm, dan volumnya 

750 cm3. Tentukan panjang kawat besi yang dibutuhkan untuk membuat 

sebuah kerangka tersebut! 
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Lampiran 12 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA 

 

A. Kunci Jawaban 

No. Jawaban Tahap 

penyelesaian 

Skor 

maksimal 

1. Diketahui:  

Panjang diagonal sisi kubus adalah d = 5√2 dm 

 

Ditanyakan: 

Luas permukaan kubus (L) 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian:  

Mencari panjang sisi kubus 

 𝑑 = √2𝑠2 

⇔ 𝑑2 = 2𝑠2 

⇔ 𝑠2 =
1

2
𝑑2 

⇔ 𝑠 = √
1

2
𝑑2 

Mencari luas permukaan kubus 

𝐿 = 6𝑠2 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

𝑠 = √
1

2
(5√2)2 

= √
1

2
∙ 50 

= √25 

= 5 

 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ 52 

= 6 ∙ 25 

𝐿 = 6𝑠2 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 
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= 6 ∙ 52 

= 6 ∙ 25 

= 150. 

 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 150 dm2.  

 

 

  

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

2 

Skor total nomor-1 = 10 

2.  Diketahui:  

Rubik’s cube berukuran 4x4 

Luas sisi kubus satuan L’ = 2,5 cm2. 

 

Ditanyakan:  

Luas total stiker warna rubik’s tersebut (L). 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Mencari luas stiker tiap sisi rubik’s cube (A). 

Karena sisi rubik’s cube tersebut berukuran 4×4, 

maka 

A = 4 × 4 × L’ 

 

Mencari L 

L = 6 × Luas stiker tiap sisi rubik’s cube 

= 6 × A 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

A = 4 × 4 × 2,5 

= 40 

 

L = 6 × 40 

= 240. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi luas total stiker warna rubik’s tersebut adalah 

240 cm2. 

 
  
 
 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-2 = 10 
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3. Diketahui:  

 

Simbol PMI yang tersusun 

atas 5 kubus sama besar. 

s = 20 cm. 

 

Ditanyakan:  

Luas aluminium dalam m2 untuk membuat simbol 

PMI. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Banyak sisi persegi pada simbol = (6 × 5) – 8 = 22 

sisi persegi. 

 

L aluminium = 22 × L persegi 

= 22 × s2 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

 

L aluminium = 22 × 202 

= 8.800 

 

8.800 cm2 = 0,88 m2 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi luas aluminium yang dibutuhkan adalah 0,88 

m2. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-3 = 10 

4. Diketahui:  

Ruangan berbentuk balok akan dilapisi karpet 

kecuali langit-langitnya. Ruangan tersebut berukuran 

p = 7,5 m, l = 4 m, t = 5,5 m. 

Harga karpet per m2 adalah Rp.25.000,00. 

 

Ditanyakan: 

Dana minimal untuk melapisi ruangan tersebut. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: Menentukan 

rencana 

3 
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Luas karpet yang dibutuhkan seluas luas permukaan 

ruangan dikurangi luas langit-langitnya. Maka, 

L = 2(pl + pt + lt) – pl 

 

Dana minimal yang diperlukan = L × Rp.25.000,00. 

 

pemecahan 

masalah 

L = 2(7,5∙4 + 7,5∙5,5 + 4∙5,5) – 7,5∙4 

= 2(30 + 41,25 + 22) – 30 

=2(93,25) – 30 

=186,5 – 30 

=156,5 m2. 

 

Dana minimal = 156,5×25.000 

= 3912500. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, dana minimal yang diperlukan untuk melapisi 

ruangan tersebut sebanyak Rp.3.912.500,00. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-4 = 10 

5. Diketahui: 

Sebuah wadah berbentuk kubus dengan luas 

permukaan = 6 × 1 m2 = 6 m2. 

 

Ditanyakan: volum wadah tersebut dalam satuan 

liter. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian:  

Mencari panjang sisi wadah. 

L = 6s2 

s2 = 
𝐿

6
 

s = √
𝐿

6
 

Mencari volum wadah. 

V = s3 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 
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s = √
6

6
 

= √1 

= 1 m. 

 

V = 13 m3 

= 1000 dm3 = 1000 liter. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, volum kubus tersebut adalah 1000 liter. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-5 = 10 

6. Diketahui: 

Panjang diagonal sisi kubus A adalah dA = 3√2 cm, 

Panjang diagonal sisi kubus B adalah dB = 6√2 cm. 

 

Ditanyakan:  

Perbandingan volume kubus A dan kubus B. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Mencari panjang sisi kubus A (sA). 

𝑑𝐴 = √2𝑠𝐴
2 

⇔ 𝑑𝐴
2 = 2𝑠𝐴

2 

⇔ 𝑠𝐴
2 =

1

2
𝑑𝐴

2
 

⇔ 𝑠𝐴 = √
1

2
𝑑𝐴

2
 

Mencari panjang sisi kubus B (sB) 

𝑑𝐵 = √2𝑠𝐵
2 

⇔ 𝑑𝐵
2 = 2𝑠𝐵

2 

⇔ 𝑠𝐵
2 =

1

2
𝑑𝐵

2
 

⇔ 𝑠𝐵 = √
1

2
𝑑𝐵

2
 

Mencari perbandingan volum kubus A dan kubus B. 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 



174 
 

  

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

𝑠𝐴
3

𝑠𝐵
3
 

 

𝑠𝐴 = √
1

2
𝑑𝐴

2
 

= √
1

2
(3√2)2 

= √
1

2
∙ 18 

= √9 

𝑠𝐴 = 3. 

 

𝑠𝐵 = √
1

2
𝑑𝐵

2
 

= √
1

2
(6√2)2 

= √
1

2
∙ 72 

= √36 

𝑠𝐵 = 6. 

 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

𝑠𝐴
3

𝑠𝐵
3

=
33

63
=

3 ×  3 ×  3

6 ×  6 ×  6
=

1 ×  1 ×  1

2 ×  2 ×  2
=

1

 8
. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, perbandingan volum kubus A dan kubus B 

adalah 1 : 8. 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-6 = 10 

7. Diketahui: 

Bagian dalam bak penampungan air berbentuk balok 

dengan ukuran p = 100 cm, l = 50 cm, t = 100 cm. 

Memahami 

masalah 

2 
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Lebarnya diperpanjang dua kali lipat. 

 

Ditanyakan: 

Volum bak penampungan sebelum diperpanjang 

(V1), 

Volume bak penampungan sesudah diperpanjang 

(V2). 

 

Selesaian: 

Volume bak sebelum diperpanjang. 

V1 = p∙l∙t 

 

Volume bak sesudah lebarnya diperpanjang. 

(Misalkan l’ adalah lebar setelah diperpanjang, maka 

l’ = 2l). 

V2 = p∙l’∙t 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

V1 = 100∙ 50 ∙100 

= 500.000 cm3. 

 

V2 = 100∙ (2 ∙50) ∙100 

= 100∙ 100 ∙100 

= 1.000.000 cm3. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, volum bak penampungan sebelumnya adalah 

500.000 cm3, setelah lebarnya diperpanjang 

volumnya menjadi 1.000.000 cm3.  

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-7 = 10 

8. Diketahui:  

Sebuah balok dengan p = 15 cm, t = 5 cm, dan V = 

750 cm3. 

Ditanyakan: 

Panjang besi untuk membuat sebuah kerangka balok 

tersebut. 

  

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Mencari lebar balok.  

Menentukan 

rencana 

3 



176 
 

  

𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

maka, 

 𝑙 =
𝑉

𝑝 ∙ 𝑡
 

 

 

Mencari panjang besi yang dibutuhkan. 

Misalkan panjang besi yang dibutuhkan tersebut 

adalah r. 

𝑟 = 4𝑝 + 4𝑙 + 4𝑡 

= 4(𝑝 + 𝑙 + 𝑡) 

 

pemecahan 

masalah 

Menghitung lebar balok. 

𝑙 =
𝑉

𝑝 ∙ 𝑡
 

=
750

15 ∙ 5
 

=
750

75
 

𝑙 = 10 𝑐𝑚. 

 

Menghitung panjang besi yang dibutuhkan. 

𝑟 = 4(15 + 10 + 5) 

= 4 ∙ 30 

= 120 𝑐𝑚. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

 

3 

Jadi, besi untuk membuat sebuah kerangka balok 

tersebut adalah 120 cm. 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-8 = 10 

B. Pedoman Penilaian 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk memahami masalah 0 

b. Ada upaya untuk memahami masalah tetapi 

masih terdapat kesalahan dalam 

menginterpretasikan persoalan 

1 
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c. Memahami persoalan secara lengkap dan 

benar 
2 

Menentukan 

rencana 

pemecahkan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk merencanakan 
pemecahan masalah 

0 

b. Ada upaya untuk merencanakan pemecahan 

masalah walaupun perencanaan sama sekali 

tidak selaras 

1 

c. Sebagian prosedur benar tetapi masih ada 

kekeliruan  
2 

d. Semua perencanaan benar, mempunyai 

penyelesaian tanpa kesalahan aritmatika 
3 

Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk menjawab  0 

b. Ada jawaban dari perencanaan yang tidak 

selaras 
1 

c. Melaksanakan rencana yang tepat tetapi 

terdapat kesalahan perhitungan 
2 

d. Penyelesaian yang tepat dan benar 3 

Meninjau ulang 

pekerjaan 

dan menafsirkan 

solusi 

a. Tidak ada upaya meninjau kembali 

pekerjaan  
0 

b. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban yang 

kurang tepat 

1 

c. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban yang 

tepat 

2 

 Skor maksimum per butir soal 10 

 

Nilai Akhir = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒎𝒐𝒓−𝒊𝟖

𝒊=𝟏

𝟖
× 𝟏𝟎 

Interval nilai akhir: 0 – 100 

Kriteria Ketuntasan Minimal: 80 

 

 



 
 

  

1
7
8
 

Lampiran 13 

 

 ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA  

No. Kode 
No. Soal 

Jumlah 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 UC-01 9 7 8 7 10 9 10 8 70 

2 UC-02 9 6 8 10 10 10 10 10 73 

3 UC-03 9 4 6 5 10 7 7 10 63 

4 UC-04 10 6 6 10 10 9 10 10 74 

5 UC-05 8 7 6 10 9 8 10 10 70 

6 UC-06 9 9 5 9 10 9 9 10 71 

7 UC-07 9 10 10 10 10 10 10 10 79 

8 UC-08 9 7 5 9 7 9 10 8 64 

9 UC-09 10 8 7 8 10 9 10 10 73 

10 UC-10 9 9 7 5 8 10 7 10 66 

11 UC-11 9 8 9 10 10 9 8 9 72 



 
 

  

1
7
9
 

12 UC-12 9 6 9 9 9 8 10 7 67 

13 UC-13 8 7 4 9 9 8 10 10 67 

14 UC-14 8 5 6 6 10 6 8 9 58 

15 UC-15 9 10 10 10 9 8 10 9 75 

16 UC-16 7 6 5 6 8 7 8 8 55 

17 UC-17 8 8 9 8 10 9 9 10 73 

18 UC-18 10 6 5 6 9 7 6 8 59 

19 UC-19 9 8 5 6 10 8 10 7 65 

20 UC-20 9 5 9 9 9 8 8 10 69 

21 UC-21 8 6 8 9 9 6 8 10 65 

22 UC-22 9 6 5 8 10 8 6 8 62 

Jumlah 194 153 152 179 206 182 194 201  

T
ar

af
 K

es
u
k
ar

an
 Mean 8,818 6,955 6,9090 8,1363 9,3636 8,2727 8,818 9,1363 

 
Skor Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 

TK 0,882 0,695 0,691 0,814 0,936 0,827 0,882` 0,914 

Kriteria Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah 

 



 
 

  

1
8
0
 

No. Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a 
Mean Kelompok Atas 9,27272 8,27273 8,54545 9,54545 10 9,18181 10 10 

Mean Kelompok Bawah 8,36363 5,63636 5,27272 6,72727 8,72727 7,36363 7,63636 8,27272 

Mean KA - Mean KB 0,90909 2,63636 3,27273 2,81818 1,27273 1,81818 2,3636 1,72728 

Skor Maksimum 10 10 10 10 10 10 10 10 

DP 0,09 0,263 0,327 0,282 0,127 0,182 0,236 0,173 

Kriteria Jelek Cukup Cukup Cukup Jelek Jelek Cukup Jelek 

V
al

id
it

as
 

rxy 0,314 0,674 0,668 0,739 0,307 0,720 0,635 0,415 

rtabel(0,05;22) 0,423 

Validitas ( rhitung > r tabel ) 
Tidak 

Valid 
Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid 
Valid Valid 

Tidak 

Valid 

Kriteria Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Cukup 

R
el

ia
b
il

it
as

 𝜎i
2 0,5124 2,67975 3,3354 2,9359 0,6859 1,2893 1,8760 1,1178 

∑𝜎i
2 14,4525 

 
𝜎t

2 38,424 



 
 

  

1
8
1
 

N 22 

n-1 7 

r11 0,713 

rtabel(0,05;22) 0,423 

Kriteria Reliabel 
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Lampiran 14 

  

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

No 

Butir 

Soal 

Validitas Reliabilitas 
Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Tidak Valid 

Reliabel 

Mudah Jelek Dibuang 

2 Valid Sedang Cukup Digunakan 

3 Valid Sedang Cukup Digunakan 

4 Valid Mudah Cukup Diperbaiki 

5 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang 

6 Valid Mudah Jelek Diperbaiki 

7 Valid Mudah Cukup Diperbaiki 

8 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang 
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Lampiran 15 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑ 𝑋 : Jumlah skor tiap butir soal  

∑ Y : Jumlah skor total  

∑ 𝑋2 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

∑ 𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

 

Kriteria: 

Jika rxy > rtabel maka butir soal dikatakan valid. 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 1, untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Kode Siswa X1 Y X1
2 Y2 X1Y 

UC-01 9 68 81 4624 612 

UC-02 9 73 81 5329 657 

UC-03 9 58 81 3364 522 

UC-04 10 71 100 5041 710 

UC-05 8 68 64 4624 544 
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UC-06 9 70 81 4900 630 

UC-07 9 79 81 6241 711 

UC-08 9 64 81 4096 576 

UC-09 10 72 100 5184 720 

UC-10 9 65 81 4225 585 

UC-11 9 72 81 5184 648 

UC-12 9 67 81 4489 603 

UC-13 8 65 64 4225 520 

UC-14 8 57 64 3249 456 

UC-15 9 75 81 5625 675 

UC-16 7 55 49 3025 385 

UC-17 8 71 64 5041 568 

UC-18 10 57 100 3249 570 

UC-19 9 63 81 3969 567 

UC-20 9 67 81 4489 603 

UC-21 8 64 64 4096 512 

UC-22 9 60 81 3600 540 

Jumlah 194 1461 1722 97869 12914 

Kuadrat 

dari Jumlah 

per-butir 

soal 

37636 2134521    

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

=
(22)(12914) − (194)(1461)

√{(22)(1722) − (37636)}{(22)(97869) − (2134521)}
 

=
284108 − 283434

√{37884 − 37636}{2153118 − 2134521}
 

=
674

√{248}{18597}
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=
674

√4612056
 

=
674

2147,569789
 

= 0,31384 

Pada taraf nyata 5% dan N = 22 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,423. Karena 𝑟𝑥𝑦 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

butir soal nomor 1 tidak valid. 
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Lampiran 16 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Rumus: 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

] 

Keterangan: 

r11  : reliabilitas tes secara keseluruhan; 

n  : banyaknya butir soal; 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal; dan

 

𝜎𝑡
2  : varians total. 

 

Dengan rumus varians (𝜎2) sebagai berikut: 

 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

 

Keterangan: 

N : jumlah peserta tes; 

X : skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir. 

 

Kriteria: 

Jika r11 > rtabel maka instrumen dikatakan reliabel. 

Perhitungan: 

1. Varians Tiap Butir Soal 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal nomor 1 diperoleh: 
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𝜎1
2 =

∑ 𝑋1
2 −

(∑ 𝑋1)2

𝑁
𝑁

 

=
1722 −

37636
22

22
 

=
1722 − 1710,7272

22
 

=
11,272727

22
 

= 0,5124. 

Untuk butir soal nomor 2-8 dihitung dengan cara yang sama. Sehingga diperoleh: 

𝜎2
2 =

∑ 𝑋2
2 −

(∑ 𝑋2)2

𝑁
𝑁

= 2,67975 

𝜎3
2 =

∑ 𝑋3
2 −

(∑ 𝑋3)2

𝑁
𝑁

= 3,35537 

𝜎4
2 =

∑ 𝑋4
2 −

(∑ 𝑋4)2

𝑁
𝑁

= 2,93595 

𝜎5
2 =

∑ 𝑋5
2 −

(∑ 𝑋5)2

𝑁
𝑁

= 0,68595 

 

𝜎6
2 =

∑ 𝑋6
2 −

(∑ 𝑋6)2

𝑁
𝑁

= 1,28926 

 

𝜎7
2 =

∑ 𝑋7
2 −

(∑ 𝑋7)2

𝑁
𝑁

= 1,87603 

𝜎8
2 =

∑ 𝑋8
2 −

(∑ 𝑋8)2

𝑁
𝑁

= 1,11777 

 

Jadi, ∑ 𝜎𝑖
2 = 0,5124 + 2,67975 + 3,35537 + 2,93595 + 0,68595 + 1,28926 +

1,87603 + 1,11777 = 14,45247934. 
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2. Varians Total 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

=
97869 −

2134521
22

22
 

=
97869 − 97023,68182

22
 

=
845,3181818

22
 

= 38,42355372. 

3. Koefisien Reliabilitas 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

= [
8

8 − 1
] [1 −

14,45247934

38,42355372
] 

= [
8

7
] [1 − 0,3761359359] 

= [
8

7
] [0,6238640641] 

= 0,7129875018. 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 22 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,423. Karena 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

maka instrumen dikatakan reliabel. 
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Lampiran 17 

 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus: 

Tingkat kesukaran =
Rata − rata

Skor maksimum tiap soal
=  

Rata − rata

10
 

dengan 

Rata − rata =  
Jumlah skor siswa tiap butir soal

Jumlah siswa
 

Kriteria: 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah 

Perhitungan: 

Kode 

Siswa 

No. Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-01 9 7 8 7 10 9 10 8 

UC-02 9 6 8 10 10 10 10 10 

UC-03 9 4 6 5 10 7 7 10 

UC-04 10 6 6 10 10 9 10 10 

UC-05 8 7 6 10 9 8 10 10 

UC-06 9 9 5 9 10 9 9 10 

UC-07 9 10 10 10 10 10 10 10 

UC-08 9 7 5 9 7 9 10 8 

UC-09 10 8 7 8 10 9 10 10 

UC-10 9 9 7 5 8 10 7 10 

UC-11 9 8 9 10 10 9 8 9 

UC-12 9 6 9 9 9 8 10 7 
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Kode 

Siswa 

No. Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UC-13 8 7 4 9 9 8 10 10 

UC-14 8 5 6 6 10 6 8 9 

UC-15 9 10 10 10 9 8 10 9 

UC-16 7 6 5 6 8 7 8 8 

UC-17 8 8 9 8 10 9 9 10 

UC-18 10 6 5 6 9 7 6 8 

UC-19 9 8 5 6 10 8 10 7 

UC-20 9 5 9 9 9 8 8 10 

UC-21 8 6 8 9 9 6 8 10 

UC-22 9 6 5 8 10 8 6 8 

Jumlah 194 153 152 179 206 182 194 201 

Rata-

rata 8,818 6,9545 6,9090 8,1363 9,3636 8,2727 8,8182 9,1363 

 

Taraf Kesukaran Butir Soal 1 : 
8,818

10
= 0,8818   (mudah) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 2 : 
6,9545

10
= 0,69545 (sedang) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 3 : 
6,9090

10
= 0,69090 (sedang) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 4 : 
8,1363

10
= 0,81363 (mudah) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 5 : 
9,3636

10
= 0,93636 (mudah) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 6 : 
8,2727

10
= 0,82727 (mudah) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 7 : 
8,8182

10
= 0,88182 (mudah) 

Taraf Kesukaran Butir Soal 8 : 
9,1363

10
= 0,91363 (mudah) 
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Lampiran 18 

 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

𝐷𝑃 =
X̅KA − X̅KB

Skor maksimum soal
 

Keterangan: 

DP  = daya pembeda; 

X̅KA = rata-rata kelompok atas; 

X̅KB = rata-rata kelompok bawah. 

 

Kriteria: 

 

Indeks Diskriminasi (DP) Klasifikasi  

 0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 < DP ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Perhitungan: 

 Butir soal nomor-i  

1 2 3 4 5 6 7 8 

K
e
lo

m
p

o
k

 A
ta

s 

10 10 10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 

10 9 9 10 10 10 10 10 

9 9 9 10 10 9 10 10 

9 8 9 10 10 9 10 10 

9 8 9 10 10 9 10 10 

9 8 8 9 10 9 10 10 

9 8 8 9 10 9 10 10 

9 7 8 9 10 9 10 10 

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

K
e
lo

m
p

o
k

 B
a
w

a
h

 
9 7 6 9 10 8 9 10 

9 6 6 8 9 8 9 9 

9 6 6 8 9 8 8 9 

9 6 6 8 9 8 8 9 

9 6 5 7 9 8 8 8 

8 6 5 6 9 8 8 8 

8 6 5 6 9 7 8 8 

8 6 5 6 9 7 7 8 

8 5 5 6 8 7 7 8 

8 4 5 5 8 6 6 7 

7 4 4 5 7 6 6 7 

�̅�𝑲𝑨 9,27272 8,27273 8,54545 9,54545 10 9,18181 10 10 

�̅�𝑲𝑩 8,36363 5,63636 5,27272 6,72727 8,72727 7,36363 7,63636 8,27272 

DP 0,09090 0,26364 0,32727 0,28181 0,12727 0,18181 0,23636 0,17272 

Kriteria Jelek Cukup Cukup Cukup Jelek Jelek Cukup Jelek 

 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

𝐷𝑃 =
X̅KA − X̅KB

Skor maksimum soal
=

9,27272 − 8,36363

10
=

0,9090

10
= 0,09090 

Diperoleh DP = 0,09090, maka butir soal 1 merupakan butir soal dengan kriteria 

daya pembeda jelek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

  

1
9
3
 

Lampiran 19 

 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi    : Luas Permukaan dan Volum Kubus-Balok 

Alokasi Waktu  : 70 menit 

Banyak Butir Soal : 5 butir soal 

Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 

 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator soal 

Aspek yang 

diukur 

No. 

butir 

soal 

Bentuk 

soal 

Alokasi 

waktu 

Kubus dan 

Balok 

Menerapkan 

konsep luas 

Siswa dapat menghitung luas permukaan 

kubus yang tersusun atas n kubus kecil 

jika diketahui luas tiap sisi kubus kecil. 

Aspek yang diukur 

pada tiap butir soal 

antara lain: 

1 uraian 12 menit 



 
    

  

1
9
4
 

permukaan 

kubus 

Siswa dapat menghitung luas permukaan 

suatu bangun (berbentuk simbol PMI) 

yang tersusun atas beberapa kubus yang 

berukuran sama. 

1. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 1 

 

2. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 2 

 

3. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 3 

 

4. Indikator 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 4 

2 uraian 15 menit 

Menerapkan 

konsep luas 

permukaan 

balok 

Siswa dapat menghitung luas permukaan 

balok tanpa tutup jika diketahui ukuran 

panjang, lebar, dan tingginya. 

3 uraian 

 

15 menit 

Menerapkan 

konsep volum 

kubus 

Siswa dapat menghitung panjang rusuk 

kubus jika salah satu rusuk dan 

perbandingan volum dari dua kubus 

diketahui. 

4 uraian 12 menit 

Menerapkan 

konsep volum 

balok 

Siswa dapat menghitung selisih volum 

awal balok dengan volum balok setelah 

lebarnya diperpanjang.  

5 uraian 16 menit 



 
    

  

1
9
5
 

Keterangan: 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 1: Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur (tahap 

memahami masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 2: Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (tahap menentukan 

rencana pemecahan masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 3: Menerapkan strategi penyelesaian masalah (tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah); 

Indikator kemampuan pemecahan masalah 4: Menginterpretasikan hasil (tahap meninjau ulang pekerjaan dan menafsirkan solusi). 

. 
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Lampiran 20 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 

8508112 

 

LEMBAR TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Waktu   : 70 menit 

PETUNJUK: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah identitas diri dengan jelas (nama, nomor presensi, kelas). 

3. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakannya. 

4. Kerjakan soal lengkap dengan langkah-langkah “DIKETAHUI, DITANYA, 

DAN JAWAB” pada lembar jawab. 

5. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

6. Dilarang mencontek, memberikan jawaban, atau bekerja sama dengan peserta 

tes lain. 

7. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu hitung elektronik. 

8. Dilarang membuka catatan atau buku cetak matematika. 

 

1. Perhatikan gambar rubik’s cube di samping. Luas tiap 

bagian kecil stiker warna adalah 2,5 cm2. Tentukan luas 

seluruh stiker warna yang diperlukan untuk menutup 

permukaan rubik’s cube tersebut! 
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2. Palang Merah Indonesia (PMI) membuka satu kantor 

cabang baru di kota Semarang. Pengelola berencana 

memesan simbol PMI seperti gambar di samping untuk 

dipasang di depan kantor barunya. Simbol tersebut 

tersusun atas 5 kubus sama besar yang panjang 

rusuknya berukuran 20 cm. Permukaan simbol akan 

dibuat dengan bahan aluminium. Berapa m2-kah luas 

aluminium yang dibutuhkan untuk membuat simbol 

tersebut? 

 

3. Didi ingin membangun sebuah ruangan dengan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi berturut-turut 7,5 m, 4 m, dan 5,5 m. Ruangan tersebut akan digunakan 

untuk latihan musik. Oleh karena itu ia berniat melapisi ruangan tersebut 

dengan bahan peredam berupa karpet yang akan menutup dengan tepat 

seluruh permukaan kecuali langit-langit ruangan tersebut. Jika harga karpet 

tiap 1 m2 adalah Rp.25.000,00, maka berapakah dana minimal yang harus Didi 

sediakan untuk membeli karpet yang dibutuhkan? 

 

4. Dian memiliki dua penampung air berbentuk kubus. Penampung air pertama 

memiliki panjang rusuk 4 dm. Perbandingan volum penampung air pertama 

dan penampung air kedua adalah 8 : 27. Berapakah panjang rusuk penampung 

air kedua? 

 

5. Bak mandi milik Adi bagian dalamnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 

18 dm, kedalaman 12 dm, dan ukuran diagonal alas √424 dm. Adi ingin 

merenovasi bak mandinya agar dapat menampung air lebih banyak. Sehingga 

ukuran lebar bak mandi tersebut ditambah 30% dari lebar semula. Tentukan 

selisih volum bak mandi tersebut sebelum dan sesudah direnovasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Selamat Mengerjakan~ 
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Lampiran 21 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

A. Kunci Jawaban 

No. Jawaban Tahap 

penyelesaian 

Skor 

maksimal 

1. Diketahui:  

Rubik’s cube berukuran 4×4. 

Luas 1 sisi kubus kecil :  L’ = 2,5 cm2. 

 

Ditanyakan:  

Luas total stiker warna rubik’s tersebut (L). 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Misalkan A adalah luas stiker tiap sisi rubik’s cube. 

Karena sisi rubik’s cube tersebut berukuran 4×4, 

maka 

A = 4 × 4 × L’ 

 

Mencari L 

L = 6 × Luas stiker tiap sisi rubik’s cube 

= 6 × A 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

A = 4 × 4 × 2,5 

= 40 

 

L = 6 × 40 

= 240. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi luas total stiker warna rubik’s tersebut adalah 

240 cm2. 

 

 

  

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

2 

Skor total nomor-1 = 10 
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2.  Diketahui:  

 

Simbol PMI yang tersusun 

atas 5 kubus sama besar. 

s = 20 cm. 

 

Ditanyakan:  

Luas aluminium dalam m2 untuk membuat simbol 

PMI. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

Banyak sisi persegi pada simbol = (6 × 5) – 8 = 22 

sisi persegi. 

 

L aluminium = 22 × L persegi 

= 22 × s2 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

L aluminium = 22 × 202 

= 8.800 

 

8.800 cm2 = 0,88 m2 

 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi luas aluminium yang dibutuhkan adalah 0,88 

m2. 

 
  
 
 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-2 = 10 

3. Diketahui:  

Ruangan berbentuk balok akan dilapisi karpet 

kecuali langit-langitnya. Ruangan tersebut berukuran 

p = 7,5 m, l = 4 m, t = 5,5 m. 

Harga karpet per m2 adalah Rp.25.000,00. 

 

Ditanyakan: 

Dana minimal untuk melapisi ruangan tersebut. 

 

Memahami 

masalah 

2 
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Selesaian: 

Luas karpet yang dibutuhkan seluas luas permukaan 

ruangan dikurangi luas langit-langitnya. Maka, 

L = 2(pl + pt + lt) – pl 

 

Dana minimal yang diperlukan = L × Rp.25.000,00. 

 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 

 

L = 2(7,5∙4 + 7,5∙5,5 + 4∙5,5) – 7,5∙4 

= 2(30 + 41,25 + 22) – 30 

=2(93,25) – 30 

=186,5 – 30 

=156,5 m2. 

 

Dana minimal = 156,5×25.000 

= 3912500. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, dana minimal yang diperlukan untuk melapisi 

ruangan tersebut sebanyak Rp.3.912.500,00. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-3 = 10 

4. Diketahui:  

Dua buah penampung berbentuk kubus, penampung 

A dan penampung B. 

Misalkan 𝑟𝐴 : panjang rusuk penampung A, 𝑟𝐵 : 

panjang rusuk penampung B 

𝑟𝐴 = 4 dm. 

Perbandingan volum penampung A dan penampung 

B: 

VA : VB = 8 : 27. 

Ditanyakan: 

Panjang rusuk penampung B (𝑟𝐵). 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian: 

𝑟𝐴
3

𝑟𝐵
3 =

𝑉𝐴

𝑉𝐵
 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 



201 
 

 

  

𝑟𝐴

𝑟𝐵
=

√𝑉𝐴
3

√𝑉𝐵
3

 

𝑟𝐵 =
√𝑉𝐵
3

√𝑉𝐴
3

× 𝑟𝐴 

 

𝑟𝐵 =
√27
3

√8
3 × 4 

𝑟𝐵 =
3

2
× 4 

𝑟𝐵 = 6 𝑑𝑚. 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, panjang rusuk penampung B adalah 6 dm. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-4 = 10 

5. Diketahui: 

Bak mandi berbentuk balok.  

Panjang bak mandi : p = 18 dm, 

Kedalaman bak mandi : t = 12 dm, 

Ukuran diagonal alas : d = √424 dm 

Bak mandi tersebut direnovasi (lebarnya ditambah 

30% dari ukuran awal) 

 

Ditanyakan: Selisih volum bak mandi sebelum dan 

sesudah direnovasi. 

 

Memahami 

masalah 

2 

Selesaian:  

Mencari lebar bak mandi (𝑙1). 

 

 

 

𝑙1 = √𝑑2 − 𝑝2 

𝑙1 = √(√424)2 − 182 

𝑙1 = √424 − 324 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

3 
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𝑙1 = √100 

𝑙1 = 10 𝑑𝑚. 

 

Mencari lebar bak mandi setelah direnovasi (𝑙2).  

𝑙2 = 𝑙1 + 30%𝑙1 

𝑙2 = 10 +
30

100
∙ 10 

𝑙2 = 10 + 3 

𝑙2 = 13 𝑑𝑚. 

 

Volum bak mandi sebelum direnovasi (𝑉1) 

𝑉1 = 𝑝 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑡 

Volum bak mandi setelah direnovasi (𝑉2) 

𝑉2 = 𝑝 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑡 

Selisih volum 

𝑉2 − 𝑉1 = 𝑝 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑡 −  𝑝 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑡 

= 𝑝 ∙ 𝑡(𝑙2 − 𝑙1) 

 

𝑉2 − 𝑉1 = 𝑝 ∙ 𝑡(𝑙2 − 𝑙1) 

= 18 ∙ 12(13 − 10) 

= 216 ∙ 3 

= 648 

 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah  

3 

Jadi, selisih volum bak mandi sebelum dan sesudah 

direnovasi adalah 648 dm3. 

 

Meninjau 

ulang 

pekerjaan dan 

menafsirkan 

solusi 

 

2 

Skor total nomor-5 = 10 
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B. Pedoman Penskoran 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk memahami masalah 0 

b. Ada upaya untuk memahami masalah tetapi 

masih terdapat kesalahan dalam 

menginterpretasikan persoalan 

1 

c. Memahami persoalan secara lengkap dan 

benar 
2 

Menentukan 

rencana 

pemecahkan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk merencanakan 

pemecahan masalah 
0 

b. Ada upaya untuk merencanakan 

pemecahan masalah walaupun perencanaan 

sama sekali tidak selaras 

1 

c. Sebagian prosedur benar tetapi masih ada 

kekeliruan  
2 

d. Semua perencanaan benar, mempunyai 

penyelesaian tanpa kesalahan aritmatika 
3 

Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk menjawab  0 

b. Ada jawaban dari perencanaan yang tidak 

selaras 
1 

c. Melaksanakan rencana yang tepat tetapi 

terdapat kesalahan perhitungan 
2 

d. Penyelesaian yang tepat dan benar 3 

Meninjau ulang 

pekerjaan 

dan menafsirkan 

solusi 

a. Tidak ada upaya meninjau kembali 

pekerjaan  
0 

b. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban yang 

kurang tepat 

1 

c. Meninjau kembali pekerjaan dan 

menafsirkan solusi dengan jawaban yang 

tepat 

2 

 Skor maksimum per butir soal 10 

 

Nilai Akhir = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒎𝒐𝒓−𝒊𝟖

𝒊=𝟏

𝟖
× 𝟏𝟎 

Interval nilai akhir: 0 – 100 

Kriteria Ketuntasan Minimal: 80 
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Lampiran 22 

 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Kelas Pertemuan Hari, Tanggal Jam Pelajaran ke Kegiatan 

Eksperimen 

I 

I 
Sabtu, 19 April 

2014 

5-6 (10.10-10.50) 

dan (11.05-11.45) 

Pemberian materi luas 

permukaan kubus dan 

balok, serta latihan soal 

II 
Jumat, 25 April 

2014 

1-2 (07.15-07.55) 

dan (07.55-08.35) 

Pemantapan latihan soal 

luas permukaan kubus 

dan balok 

III 
Sabtu, 26 April 

2014 

5-6 (10.10-10.50) 

dan (11.05-11.45) 

Pemberian materi 

volum kubus dan balok, 

serta latihan soal 

IV 
Jumat, 2 Mei 

2014 

1-2 (07.15-07.40) 

dan (07.45-08.10) 

Pemantapan latihan soal 

volum kubus dan balok 

V 
Sabtu, 24 Mei 

2014 

5-6 (10.10-10.50) 

dan (11.05-11.45) 
Post-Test 

Kelas Uji 

Coba 
I 

Senin, 25 April 

2014 

3-4 (08.35-09.15) 

dan (09.30-10.10) 
Uji Coba Instrumen Tes 

Eksperimen 

II 

I 
Kamis, 24 April 

2014 

4-5 (09.30-10.10) 

dan (10.10-10.50) 

Pemberian materi luas 

permukaan kubus dan 

balok, serta latihan soal 

II 
Jumat, 25 April 

2014 

3-4 (08.35-09.15) 

dan (09.30-10.10) 

Pemantapan latihan soal 

luas permukaan kubus 

dan balok 

III 
Sabtu, 10 Mei 

2014 
2 (07.55-08.35) 

Pemberian materi 

volum kubus dan balok, 

serta latihan soal 

IV 
Jumat, 9 Mei 

2014 

3-4 (8.40-09.15) 

dan (09.30-10.05) 

Pemantapan latihan soal 

volum kubus dan balok 

V 
Kamis, 22 Mei 

2014 

4-5 (09.30-10.10) 

dan (10.10-10.50) 
Post-Test 
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Lampiran 23 

 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Matapelajaran : Matematika 

Kelas : VIII 

Semester : II 

Materi : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Luas 

Permukaan 

Kubus dan 

Blok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

kubus dan 

balok serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

Model 

Pembelajaran: 

Creative Problem 

Solving 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru membuka 

pelajaran, 

memberikan 

serangkaian 

motivasi, 

menyampaikan 

Tes 

tertulis 

Uraian Hitunglah 

volume 

kubus yang 

panjang 

rusuknya 

adalah 4 

cm! 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE,  

LDS, alat 

pegara. 



 
 

  

2
0
6
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

permukaan 

kubus dan 

balok. 

tujuan pembelajaran, 

dan memberikan 

beberapa pertanyaan 

apersepsi untuk 

menggali 

pengetahuan awal 

siswa. 

Kegiatan Inti 

Siswa dibimbing 

untuk 

menemukankan 

rumus luas 

permukaan kubus 

dan balok. Guru 

memberikan contoh 

tentang 

menggunakan rumus 

luas permukaan 

kubus dan balok 

untuk memecahkan 

masalah.  

Siswa diberi 

kesempatan untuk 

mengerjakan soal. 

Guru membimbing 



 
 

  

2
0
7
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

siswa tentang 

langkah-langkah 

mengerjakan soal 

tipe pemecahan 

masalah, antara lain: 

1. Klasifikasi 

masalah 

Guru 

membimbing 

siswa untuk 

memahami soal 

yang akan 

diselesaikan. 

 

2. Pengungkapan 

pendapat 

Guru 

membimbing 

siswa untuk 

mencari beberapa 

alternatif 

penyelesaian. 



 
 

  

2
0
8
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

 

3. Evaluasi dan 

Seleksi 

Guru memantau 

kinerja siswa dan 

mengarahkan 

siswa untuk 

memilih solusi 

yang tepat. 

4. Implementasi 

Siswa diminta 

menyajikan hasil 

pekerjaannya di 

depan kelas. 

 

Siswa diberi 

pekerjaan lanjutan 

baik berupa quiz 

maupun pekerjaan 

rumah. 

 

Kegiatan Penutup 



 
 

  

2
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat kesimpulan 

atas materi yang 

telah dipelajari pada 

pertemuan hari ini. 

Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. 

Guru 

menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada 

pertemuan 

selanjutnya. 

 Volume 

Kubus dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus volum 

kubus dan 

balok serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

Model 

Pembelajaran: 

Creative Problem 

Solving 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru membuka 

pelajaran, 

Tes 

tertulis 

Uraian Bak mandi 

berukuran 

60 cm × 70 

cm × 50 cm 

akan diisi 

penuh 

dengan air. 

Berapakah 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, LDS, 

alat 

peraga. 



 
 

  

2
1
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

dengan 

menghitung 

volum kubus 

dan balok. 

memberikan 

serangkaian 

motivasi, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

dan memberikan 

beberapa pertanyaan 

apersepsi untuk 

menggali 

pengetahuan awal 

siswa. 

Kegiatan Inti 

Siswa dibimbing 

untuk 

menemukankan 

rumus volum kubus 

dan balok. Guru 

memberikan contoh 

tentang 

menggunakan rumus 

volum kubus dan 

balok untuk 

memecahkan 

masalah.  

volume air 

tersebut 

bila bak 

mandi telah 

terisi 

penuh? 



 
 

  

2
1
1
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Siswa diberi 

kesempatan untuk 

mengerjakan soal 

tentang volum kubus 

dan balok. Guru 

membimbing siswa 

tentang langkah-

langkah mengerjakan 

soal tipe pemecahan 

masalah, antara lain: 

1. Klasifikasi 

masalah 

Guru 

membimbing 

siswa untuk 

memahami soal 

yang akan 

diselesaikan. 

 

2. Pengungkapan 

pendapat 

Guru 

membimbing 



 
 

  

2
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

siswa untuk 

mencari beberapa 

alternatif 

penyelesaian. 

 

3. Evaluasi dan 

Seleksi 

Guru memantau 

kinerja siswa dan 

mengarahkan 

siswa untuk 

memilih solusi 

yang tepat. 

 

4. Implementasi 

Siswa diminta 

menyajikan hasil 

pekerjaannya di 

depan kelas. 

 

Siswa diberi 

pekerjaan lanjutan 



 
 

  

2
1
3
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

baik berupa quiz 

maupun pekerjaan 

rumah. 

Kegiatan Penutup 

Guru membimbing 

siswa untuk 
membuat kesimpulan 

atas materi yang 

telah dipelajari pada 

pertemuan hari ini. 

Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. 

Guru 

menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada 

pertemuan 

berikutnya. 

 

 



 
 

  

2
1
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 Magelang, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004 NIM 4101410004 
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Lampiran 24 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving 

ditunjang dengan Lembar Diskusi Siswa dan alat peraga, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 



216 

 

  

2. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

3. Menghitung luas permukaan kubus. 

4. Menghitung luas permukaan balok. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

Dari gambar di atas diperoleh banyak sisi kubus 

adalah 6, terdiri atas sisi depan, sisi belakang, 

sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi alas 

dan sisi atas. Keenam sisi tersebut adalah sisi 

ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, dan 

EFGH. Karena panjang setiap rusuk kubus 

adalah s, maka luas setiap sisi kubus = s2. Karena banyaknya sisi yang 

membentuk kubus ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus = 6s2.  

Jadi luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan kubus, s = panjang rusuk kubus 

 

 

L = 6s2 
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2. Luas Permukaan Balok 

Perhatikan gambar balok berikut. 

Luas ABCD = AB × BC = p × l 

Luas ABFE = AB × BF = p × t 

Luas ADHE = AD × AE = l × t 

 

Karena luas sisi yang saling berhadapan 

sama, maka diperoleh  

 

Luas permukaan balok = 2× L. ABCD + 2× L. ABFE + 2× L. ADHE  

= 2 × 𝑝 × 𝑙 + 2 × 𝑝 × 𝑡 + 2 × 𝑙 × 𝑡  

= 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡). 

Jadi luas permukaan balok dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan balok, p = panjang balok,  

l = lebar  balok, dan t = tinggi balok. 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Creative Problem Solving 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

p 

l 

t 

L = 2(pl + pt + lt) 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model 

Creative 

Problem 

Solving 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

fisik (menyiapkan buku 

dan alat tulis yang 

dibutuhkan) dan psikis 

(menanyakan kabar). 

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka 

untuk mempelajari 

materi yang akan 

diberikan sebaik 

mungkin.  
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 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu luas 

permukaan kubus dan 

balok serta 

menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

daerah persegi dan 

persegi panjang serta 

sifat-sifat kubus dan 

balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

daerah persegi dan 

persegi panjang. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru membagi siswa 

menjadi 5 kelompok 

heterogen. Setiap 

kelompok terdiri atas 4-

5 siswa. Pembagian 

kelompok ini akan 

Siswa membentuk 

kelompok dan 

berkumpul sesuai 

kelompoknya. Siswa 

mengingat-ingat tiap 

anggota kelompoknya. 

 5 menit 
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digunakan untuk 

pertemuan-pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

1A dan alat peraga luas 

permukaan kubus dan 

balok kepada masing-

masing kelompok. 

Tiap kelompok 

menerima LDS 1A dan 

alat peraga luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

 5 menit 

 Guru memandu 

jalannya pembelajaran 

dengan membimbing 

dan memberikan 

pengarahan kepada 

siswa. 

Siswa mengikuti 

jalannya pembelajaran 

yang dipandu oleh guru. 

Tiap kelompok 

mengerjakan LDS 1A 

dan dengan bantuan alat 

peraga, siswa 

menemukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok. Siswa mengamati 

dan memahami 

beberapa contoh soal. 

Eksplorasi 10 

menit 

CPS Fase 1: 

Klarifikasi 

Masalah 

Guru memberikan 

penjelasan tentang 

latihan soal yang 

terdapat pada LDS 1A 

sehingga siswa 

memahami soal yang 

akan diselesaikan. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

bersama-sama 

mencermati dan 

memahami maksud dari 

soal latihan tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 20 

menit 

CPS Fase 2: Guru membimbing 

siswa untuk mencari 

Tiap siswa bebas 

mengungkapkan 

Elaborasi 
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Brainstormi

ng/Pengung

kapan 

Pendapat 

beberapa alternatif 

penyelesaian. 

pendapatnya dalam 

menentukan 

penyelesaian soal yang 

dihadapi. (kreatif & 

mengahargai pendapat) 

CPS Fase 3: 

Evaluasi 

dan Seleksi 

Guru memantau kinerja 

siswa dengan cara 

menghampiri tiap 

kelompok dan 

mengecek pekerjaan 

kelompok. 

Setiap kelompok 

mendiskusikan cara atau 

strategi yang telah 

diungkapkan oleh 

masing-masing anggota 

kelompok yang 

nantinya akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

yang mereka kerjakan.  

Elaborasi  

CPS Fase 4: 

Implementa

si 

Guru bersama siswa 

mencermati hasil 

pekerjaan kelompok 

tersebut dan memberi 

penguatan 

(membenarkan jika 

jawaban tersebut benar 

dan meluruskan jika 

jawaban tersebut belum 

benar). 

Setiap kelompok 

menerapkan strategi 

yang telah disepakati 

untuk memperoleh 

penyelesaian dari soal 

latihan tersebut. 

Selanjutnya setiap 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan 

kelas untuk ditanggapi 

oleh kelompok lain. 

(percaya diri) 

Elaborasi

& 

Konfirmas

i 

 

 

 

 

 

18 

menit 

 Setelah kelas selesai 

melakukan diskusi, guru 

Siswa kembali duduk di 

posisi semula. 

 2 menit 
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meminta tiap kelompok 

untuk mengumpulkan 

LDS 1A dan meminta 

siswa untuk duduk di 

bangku masing-masing 

seperti semula. 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

menarik simpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa menarik simpulan 

dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru memberikan 

umpan balik berupa 

pekerjaan rumah 1A 

kepada setiap siswa. 

Siswa menerima lembar 

pekerjaan rumah 1A. 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

pertemuan berikutnya. 

Siswa memperhatikan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 
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I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol, alat peraga luas permukaan kubus dan balok, Lembar 

Diskusi Siswa 1A, dan lembar pekerjaan rumah 1A. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Pekerjaan Rumah 1A) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

 

 

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004 NIM 4101410004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

  

Lampiran 25 
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 

 

Pekerjaan Rumah 1A (Pertemuan 1) 

Kerjakanlah soal berikut dengan langkah-langkah penyelesaian yang runtut! 

1. Ukuran keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm. Tentukan luas permukaan 

kubus tersebut! 

 

2. Sebuah bola dengan panjang jari-jari berukuran 6 cm 

dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang berbentuk kubus. 

Permukaan bola tepat menyentuh seluruh sisi dalam kotak. 

Tentukan luas permukaan sisi bagian dalam kotak tersebut! 

 

3. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Luas 

permukaan balok tersebut 376 cm2. Hitunglah tinggi balok tersebut! 

 

4. Sebuah ruangan berbentuk balok yang berlantai keramik akan dicat seluruh 

dinding kecuali langit-langitnya. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi ruangan 

tersebut berturut-turut adalah 6,5 m, 4 m, dan 3 m, maka berapa m2 kah luas 

dinding yang akan dicat? 
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Lampiran 28 

Jawaban Pekerjaan Rumah 1A (Pertemuan 1) 

 

1. Diketahui: Misalkan K adalah keliling alas sebuah kubus. K = 36 cm. 

Ditanyakan: Luas permukaan kubus (L). 

Selesaian: 

Mencari nilai s. 

𝐾 = 4 ∙ 𝑠 36 

= 4 ∙ 𝑠  

𝑠 =
36

4
 

= 9 𝑐𝑚 

Menghitung luas permukaan kubus. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ 92 

= 6 ∙ 81 

= 4866 𝑐𝑚2. 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 4866 cm2. 

 

2. Diketahui: Sebuah bola dengan r = 6 cm. Bola dimasukkan ke dalam kubus 

dan tepat menyentuh sisi-sisi dalam kubus. 

Ditanyakan: Luas permukaan sisi bagian dalam kubus (L). 

Selesaian: 

Karena bola menyentuh sisi-sisi dalam kubus, maka panjang diameter bola = 

panjang sisi bagian dalam kubus. 

𝑑 = 𝑠 

2𝑟 = 𝑠 

𝑠 = 2 ∙ 6 

= 12 𝑐𝑚. 

Menghitung luas permukaan bagian dalam kubus. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ 122 
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= 6 ∙ 144 

= 864 𝑐𝑚2. 

Jadi luas permukaan bagian dalam kubus tersebut adalah 864 cm2. 

 

3. Diketahui: Balok dengan p = 10 cm, l = 8 cm, L = 376 cm2. 

Ditanyakan: Tinggi balok (t). 

Selesaian:  

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

376 = 2(10 ∙ 8 + 10𝑡 + 8𝑡) 

188 = 80 + 18𝑡 

108 = 18𝑡 

𝑡 =
108

18
 

= 6 𝑐𝑚. 

Jadi tinggi balok tersebut adalah 6 cm. 

 

4. Diketahui: ruangan berkeramik dengan ukuran p = 6,5 m, l = 4 m, dan t = 3 

m, dicat seluruh dinding kecuali langit-langitnya. 

Ditanyakan: Luas dinding yang akan dicat (L). 

Selesaian: 

Luas dinding sama dengan luas seluruh permukaan ruangan dikurangi luas 

alas dan langit-langitnya. 

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) − 2𝑝𝑙 

= 2(𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(6,5 ∙ 3 + 4 ∙ 3) 

= 2 ∙ (19,5 + 12) 

= 2 ∙ 31,5 

= 63 𝑚2. 

Jadi luas permukaan dinding yang akan dicat adalah 63 cm2. 
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Lampiran 29 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menghitung luas permukaan kubus. 

2. Menghitung luas permukaan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 
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Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

7. Jujur   

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

Dari gambar di atas diperoleh banyak sisi kubus 

adalah 6, terdiri atas sisi depan, sisi belakang, 

sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi alas 

dan sisi atas. Keenam sisi tersebut adalah sisi 

ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, dan 

EFGH. Karena panjang setiap rusuk kubus 

adalah s, maka luas setiap sisi kubus = s2. Karena banyaknya sisi yang 

membentuk kubus ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus = 6s2.  

Jadi luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan kubus, s = panjang rusuk kubus 

 

 

 

 

 

 

L = 6s2 
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2. Luas Permukaan Balok 

Perhatikan gambar balok berikut. 

Luas ABCD = AB × BC = p × l 

Luas ABFE = AB × BF = p × t 

Luas ADHE = AD × AE = l × t 

 

Karena luas sisi yang saling berhadapan 

sama, maka diperoleh  

 

Luas permukaan balok = 2× L. ABCD + 2× L. ABFE + 2× L. ADHE  

= 2 × 𝑝 × 𝑙 + 2 × 𝑝 × 𝑡 + 2 × 𝑙 × 𝑡  

= 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡). 

Jadi luas permukaan balok dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan balok, p = panjang balok,  

l = lebar  balok, dan t = tinggi balok. 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Creative Problem Solving 

Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model 

Creative 

Problem 

Solving 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

p 

l 

t 

L = 2(pl + pt + lt) 
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 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan).  

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu luas 

permukaan kubus dan 

balok serta 

menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 
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 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

 5 Meni

t 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru mengecek dan 

menanyakan kepada 

siswa apakah ada PR 1A 

yang perlu dibahas. 

Guru meminta 

perwakilan siswa untuk 

menuliskan jawaban PR 

1A yang perlu dibahas 

untuk dibahas bersama.  

Siswa menuliskan 

jawaban dari soal PR 1A 

yang perlu dibahas. 

 10 

menit 

 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai 

materi luas permukaan 

kubus dan balok. 

Guru menanyakan 

kepada siswa pada 

bagian mana siswa 

mengalami kesulitan.  

Siswa bertanya tentang 

bagian materi kubus dan 

balok yang masih belum 

paham. 

 

 Guru memberikan 

latihan soal pendalaman 

materi luas permukaan 

Siswa mengerjakan soal 

latihan yang diberikan 

Eksplorasi 40 

menit 
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kubus dan balok kepada 

siswa untuk 

diselesaikan dengan 

teman sebangkunya. 

guru dengan teman 

sebangkunya. 

CPS Fase 1: 

Klarifikasi 

Masalah 

Guru membimbing 

siswa untuk memahami 

permasalahan pada tiap 

butir soal. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya bersama-

sama mencermati dan 

memahami maksud dari 

tiap butir soal latihan 

tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 

CPS Fase 2: 

Brainstormi

ng/Pengung

kapan 

Pendapat 

Guru membimbing 

siswa untuk mencari 

beberapa alternatif 

penyelesaian soal 

latihan tersebut. 

Siswa bebas 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menentukan 

penyelesaian soal yang 

dihadapi. (kreatif & 

mengahargai pendapat) 

Elaborasi 

CPS Fase 3: 

Evaluasi 

dan Seleksi 

Guru memantau kinerja 

siswa dengan cara 

menghampiri siswa dan 

mengecek cara 

penyelesaian yang 

dipilih siswa. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya 

mendiskusikan cara atau 

strategi mana yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

yang mereka kerjakan.  

Elaborasi  

CPS Fase 4: 

Implementa

si 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menampilkan 

jawabannya di papan 

tulis. 

Siswa menerapkan 

strategi yang telah 

disepakati dengan 

teman sebangkunya 

untuk memperoleh 

penyelesaian dari soal 

latihan tersebut. 

Elaborasi

& 

Konfirmas

i 
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Guru bersama siswa 

mencermati hasil 

pekerjaan temannya 

tersebut dan memberi 

penguatan/konfirmasi 

terhadap jawaban 

tersebut. 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa lain untuk 

menampilkan langkah 

penyelesaian dengan 

cara lain. 

Selanjutnya salah satu 

dari mereka 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan 

kelas untuk ditanggapi 

oleh siswa lain. 

(percaya diri) 

 

 

 Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan secara 

individu.  

Siswa mengerjakan kuis 

secara individu dan 

mengumpulkannya 

setelah batas waktu 

pengerjaan yang 

ditentukan berakhir. 

(jujur, percaya diri) 

 10 

menit 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa melakukan 

refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

Siswa memperhatikan 

dan melaksanakan 

pesan dari guru. 
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pertemuan berikutnya, 

yaitu volum kubus dan 

balok. 

Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 

materi tersebut terlebih 

dahulu. 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 1) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004 NIM 4101410004 
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Lampiran 30 

 

Latihan Soal 1A (Pertemuan 2) 

 

Jawablah soal berikut dengan langkah-langkah penyelesaian yang lengkap dan 

tepat. Diskusikan dengan teman sebangku. 

1. Tentukan luas permukaan kubus yang memiliki ukuran panjang diagonal ruang 

8√3 cm! 

2. Sebuah peti akan tepat penuh jika diisi tumpukan benda berbentuk balok yang 

berukuran sama sebanyak yang ditunjukkan gambar di bawah ini.  

 

Balok kecil tersebut berukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut 8 

cm, 5 cm, dan 2 cm. Tentukan ukuran panjang, lebar, tinggi, dan luas 

permukaan bagian dalam peti tersebut.  

3. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Diketahui KN = 15 cm, KL = 12 cm, 

dan KP = 5 cm. Tentukan luas 

bidang diagonal LMSP! 
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4. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah kotak berbentuk kubus dengan 

sebuah lubang berbentuk lingkaran tepat menyinggung rusuk-rusuk kubus. 

Keliling lubang tersebut 88 cm. Tentukan luas permukaan kotak tersebut. 

(gunakan 𝜋 =
22

7
) 
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Lampiran 31 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal 1A (Pertemuan 2) 

1. Diketahui: Sebuah kubus dengan panjang diagonal ruang d = 8√3 cm. 

Ditanyakan: Luas permukaan kubus tersebut. 

Selesaian: 

𝑑 = √3𝑠2 

8√3 = 𝑠√3 

𝑠 = 8 𝑐𝑚. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ 82 

= 6 ∙ 64 

= 384 𝑐𝑚2. 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm2. 

 

2. Diketahui: Sebuah peti tepat penuh bila dimasukkan tumpukan balok seperti 

gambar berikut. 

Balok kecil tersebut berukuran p = 8 cm, l = 5 cm, 

t = 2 cm. 

 

 

 

Ditanyakan: panjang bagian dalam peti (p’), lebar bagian dalam peti (l’), 

tinggi bagian dalam peti (t’), dan luas permukaan bagian dalam peti (L). 

Selesaian: 

Terdapat 6 balok kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑝′ = 6 ∙ 𝑝 

= 6 ∙ 8 

= 48 𝑐𝑚. 

Terdapat 4 balok kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑙′ = 4 ∙ 𝑙 

= 4 ∙ 5 
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= 40 𝑐𝑚. 

Terdapat 4 kubus kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑡′ = 4 ∙ 𝑡 

= 4 ∙ 2 

= 8 𝑐𝑚. 

Luas permukaan bagian dalam peti. 

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(48 ∙ 40 + 48 ∙ 8 + 40 ∙ 8) 

= 2(1920 + 384 + 320) 

= 2 ∙ 2624 

= 5248 𝑐𝑚2. 

Jadi, ukuran panjang, lebar, tinggi, dan luas permukaan bagian dalam peti 

tersebut berturut-turut adalah 48 cm, 40 cm, 8 cm, dan 5248 cm2. 

 

3. Diketahui: Balok KLMN.PQRS, dengan KN = 15 

cm, KL = 12 cm, KP = 5 cm. 

Ditanyakan: Luas bidang LMSP. 

Selesaian: 

𝑃𝐿 = √𝐾𝐿2 + 𝐾𝑃2 

= √122 + 52 

= √144 + 25 

= √169 

= 13 𝑐𝑚. 

KN = LM karena dua garis yang saling berhadapan pada persegi panjang 

memiliki ukuran yang sama. 

Karena LMSP merupakan persegi panjang, maka 

𝐿𝐿𝑀𝑆𝑃 = 𝑃𝐿 ∙ 𝐿𝑀 

= 𝑃𝐿 ∙ 𝐾𝑁 

= 13 ∙ 15 

= 195 𝑐𝑚2. 
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Jadi, luas bidang LMSP adalah 195 cm2. 

4. Diketahui: Sebuah kotak berbentuk kubus dengan lubang berbentuk lingkaran 

tepat menyinggung rusuk-rusuk pada salah satu sisi kubus. Keliling lingkaran 

adalah K = 88 cm. dan 𝜋 =
22

7
. 

Ditanyakan: Luas permukaan kotak tersebut (L). 

Selesaian: 

𝐾 = 𝜋 ∙ 𝑑 

88 =
22

7
∙ 𝑑 

𝑑 = 88 ∙
7

22
 

= 28 𝑐𝑚. 

Karena lubang tepat menyinggung rusuk-rusuk, maka panjang sisi kotak 

sama dengan panjang diameter lingkaran. 

𝑠 = 𝑑 = 28 𝑐𝑚. 

Luas permukaan kotak sama dengan luas permukaan kubus utuh dikurangi 

luas lingkaran. 

𝐿 = 6𝑠2 −
1

4
𝜋𝑑2 

= 6 ∙ 282 −
1

4

22

7
282 

= 4704 − 616 

= 4088 𝑐𝑚2.  

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 4088 cm2. 
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Lampiran 32 

Kuis 1 (Pertemuan 2) 

Kerjakan secara individu dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang lengkap dan tepat! (waktu pengerjaan: 10 menit) 

1. Keliling sisi alas sebuah kubus adalah 36a cm. Tentukan luas permukaan kubus 

tersebut. 

 

2. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 25 cm dan lebar 17 cm. Luas permukaan 

balok tersebut 1522 cm2. Tentukan ukuran tinggi balok tersebut? 
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Lampiran 33 

 

Kunci Jawaban Kuis 1 (Pertemuan 2) 

 

1. Diketahui: Misalkan K adalah keliling alas sebuah kubus. K = 36a cm. 

Ditanyakan: Luas permukaan kubus tersebut (L). 

Selesaian: 

Mencari nilai s. 

𝐾 = 4 ∙ 𝑠 

36𝑎 = 4 ∙ 𝑠 

𝑠 =
36𝑎

4
 

= 9𝑎 𝑐𝑚. 

 

Menghitung luas permukaan kubus. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ (9𝑎)2 

= 6 ∙ 81𝑎2  

= 4866𝑎2 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 4866a2 cm2. 

 

2. Diketahui: Balok dengan p = 25 cm, l = 17 cm, L = 1522 cm2. 

Ditanyakan: Tinggi balok (t). 

Selesaian:  

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

1522 = 2(25 ∙ 17 + 25𝑡 + 17𝑡) 

761 = 425 + 42𝑡 

336 = 18𝑡 

𝑡 =
336

42
 

= 8 𝑐𝑚. 

Jadi tinggi balok tersebut adalah 8 cm.



255 

 

  

Lampiran 34 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 3 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving 

ditunjang dengan Lembar Diskusi Siswa dan alat peraga, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menemukan rumus volum kubus. 

2. Menemukan rumus volum balok. 
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3. Menghitung volum kubus. 

4. Menghitung volum balok. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Volum Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

pada  gambar (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk 

membuat kubus pada  gambar (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. 

Dengan demikian, volum atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga  

volum kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

= s × s × s 

= s3 

Jadi, volum kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

 Volum kubus  = s × s × s 

   = s3 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 
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2. Volum Balok 

Perhatikan balok ABCD.EFGH berikut! 

 

Volum balok dapat ditentukan dengan mengalikan luas alas balok tersebut 

dengan tingginya. 

Luas Alas ABCD  = AB ×  BC 

                          = p ×  l 

                           = pl 

Volum balok  = Luas Alas ABCD ×  tinggi 

                    = pl ×  t 

 

 

 

 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Creative Problem Solving 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, tanya jawab 

 

 

 

 

Volum balok  = p × l × t 
 
dengan p merupakan panjang balok, l merupakan lebar 

balok, dan t merupakan tinggi balok.. 

 

p 

l 

t 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model 

Creative 

Problem 

Solving 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan). 

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 
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diberikan yaitu volum 

kubus dan balok serta 

menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai luas 

permukaan dan sifat-

sifat kubus dan balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

permukaan dan sifat-

sifat kubus dan balok. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru meminta siswa 

untuk berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah dibentuk 

pada pertemuan 

pertama. 

Siswa berkelompok 

dengan teman 

sekelompoknya. 

 5 menit 

 Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

2A. 

Tiap kelompok 

menerima LDS 2A.. 

 5 menit 
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 Guru memandu 

jalannya pembelajaran 

dengan membimbing 

dan memberikan 

pengarahan kepada 

siswa. 

Perwakilan siswa dari 

kelompok yang berbeda 

diminta 

mendemonstrasikan alat 

peraga volum kubus dan 

balok untuk 

menemukan rumus 

volum kubus dan balok 

sesuai instruksi dari 

guru. Siswa yang lain 

diminta untuk 

menyimak, mengamati, 

dan melengkapi LDS 

2A kegiatan 2 dan 3. 

Siswa mengikuti 

jalannya pembelajaran 

yang dipandu oleh guru. 

Perwakilan kelompok 

maju 

mendemonstrasikan alat 

peraga untuk 

menemukan rumus 

volum kubus dan balok. 

Sementara anggota 

lainnya menyimak, 

mengamati, dan 

melengkapi LDS 2A 

kegiatan 2 dan 3.  

Eksplorasi 10 

menit 

CPS Fase 1: 

Klarifikasi 

Masalah 

Guru memberikan 

penjelasan tentang 

latihan soal yang 

terdapat pada LDS 2A 

kegiatan 4 sehingga 

siswa memahami soal 

yang akan diselesaikan. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

bersama-sama 

mencermati dan 

memahami maksud dari 

soal latihan tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 20 

menit 

CPS Fase 2: 

Brainstormi

ng/Pengung

Guru membimbing 

siswa untuk mencari 

Tiap siswa bebas 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

Elaborasi 
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kapan 

Pendapat 

beberapa alternatif 

penyelesaian. 

menentukan 

penyelesaian soal yang 

dihadapi. (kreatif & 

mengahargai pendapat) 

CPS Fase 3: 

Evaluasi 

dan Seleksi 

Guru memantau kinerja 

siswa dengan cara 

menghampiri tiap 

kelompok dan 

mengecek pekerjaan 

kelompok. 

Setiap kelompok 

mendiskusikan dan 

memilih cara atau 

strategi yang telah 

diutarakan oleh masing-

masing anggota 

kelompok untuk 

digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

yang mereka kerjakan.  

Elaborasi  

CPS Fase 4: 

Implementa

si 

Guru bersama siswa 

mencermati hasil 

pekerjaan kelompok 

tersebut dan memberi 

penguatan/konfirmasi. 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang ingin 

mengutarakan 

penyelesaian dengan 

cara lain. 

Setiap kelompok 

menerapkan strategi 

yang telah disepakati 

untuk memperoleh 

penyelesaian dari soal 

latihan tersebut. 

Selanjutnya secara acak 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan 

kelas untuk ditanggapi 

oleh kelompok lain. 

(percaya diri) 

Elaborasi

& 

Konfirmas

i 

 

 

 

 

 

18 

menit 

 Setelah kelas selesai 

melakukan diskusi, guru 

meminta tiap kelompok 

Siswa kembali duduk di 

posisi semula. 

 2 menit 
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untuk mengumpulkan 

LDS 2A dan meminta 

siswa untuk duduk di 

bangku masing-masing 

seperti semula. 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

menarik simpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa menarik simpulan 

dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru memberikan 

umpan balik berupa 

pekerjaan rumah 2A 

kepada setiap siswa. 

Siswa menerima lembar 

pekerjaan rumah 2A. 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

pertemuan berikutnya. 

Siswa memperhatikan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 
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Papan tulis, spidol, alat peraga luas permukaan kubus dan balok, Lembar 

Diskusi Siswa 2A, dan lembar pekerjaan rumah 2A. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Pekerjaan Rumah 2A) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

 

 

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004  NIM 4101410004  
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Lampiran 35 
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Lampiran 36 
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Lampiran 37 

 

Pekerjaan Rumah 2A (Pertemuan 3) 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan tepat! 

1. Kubus A dan B mempunyai perbandingan luas permukaan 1 : 9. Tentukan 

perbandingan volum dua kubus tersebut! 

 

2. Box sebuah truk container bagian dalamnya berbentuk balok berukuran 6 m ×

 2 m × 4 m, akan diisi beberapa peti berbentuk kubus dengan panjang rusuk 0,5 

m. Hitunglah banyak peti yang dapat diangkut truk container tersebut hingga 

penuh! 

 

3. Sebuah kolam renang bagian dalamnya berbentuk balok dengan panjang 20 m, 

lebar 8 m, dan kedalaman 2 m. Kolam renang tersebut dikuras hingga kosong 

lalu diisi air menggunakan pompa dengan kecepatan 50 liter/detik. Tentukan: 

a. Volum kolam renang tersebut. 

b. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam renang tersebut. (1 m3 

= 1.000 liter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 

 

  

Lampiran 38 

 

Kunci Jawaban Pekerjaan Rumah 2A (Pertemuan 3) 

 

1. Diketahui: Dua buah kubus A dan B, dengan LA : LB = 1 : 9. 

Ditanyakan: VA : VB.  

Selesaian: 

Menghitung perbandingan panjang sisi kubus A dan B. 

𝐿𝐴

𝐿𝐵
=

6 ∙ 𝑠𝐴
2

6 ∙ 𝑠𝐵
2 

1

9
=

𝑠𝐴
2

𝑠𝐵
2 

𝑠𝐴

𝑠𝐵
=

√1

√9
 

=
1

3
. 

Perbandingan Volum kubus A dan B. 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

𝑠𝐴
3

𝑠𝐵
3 

=
13

33
 

=
1

27
. 

Jadi, perbandingan volum kubus A dan B adalah 1 banding 27.

 

2. Diketahui: Box truk container dagian dalamnya berbentuk balok dengan ukuran 

p = 6 m, l = 2 m, dan t = 4 m. Box dimasukkan peti berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk r = 0,5 m hingga box penuh. 

Ditanyakan: Banyak peti (n) yang dapat dimuat dalam box tersebut. 

Selesaian: 

Menghitung volum box (Vb). 

𝑉𝑏 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 6 ∙ 2 ∙ 4 

= 48 𝑚3. 
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Menghitung volum peti (Vk). 

𝑉𝑘 = 𝑟3 

= 0,53 

= 0,025 𝑚3. 

Banyak peti yang dapat dimuat. 

𝑛 =
𝑉𝑏

𝑉𝑘
 

=
48

0,025
 

= 1920 𝑝𝑒𝑡𝑖. 

Jadi, banyak peti yang dapat dimuat dalam box tersebut sebanyak 1920 peti. 

 

3. Diketahui: Kolam renang bagian dalamnya berbentuk balok dengan ukuran p = 

20 m, l = 8 m, dan t = 2 m. Kolam dikosongkan kemudian diisi air dengan 

kecepatan aliran Q = 50 liter/detik. 

Ditanyakan: a). Volum kolam renang (V); b). Waktu untuk mengisi air penuh 

kolam renang (h). 

Selesaian: 

a. 𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 20 ∙ 8 ∙ 2 

= 320 𝑚3 

= 320.000 𝑙. 

Jadi volum kolam renang tersebut adalah 320.000 liter. 

b. ℎ =
𝑉

𝑄
 

=
320.000

50
 

= 6400 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

= 2 𝑗𝑎𝑚. 

Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang hingga penuh yaitu 

6400 detik atau 2 jam.
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Lampiran 39 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 4 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung volum dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menghitung volum kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menghitung volum kubus. 

2. Menghitung volum balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

 

 



281 

 

  

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

7. Jujur 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Volum Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

pada  gambar (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk 

membuat kubus pada  gambar (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. 

Dengan demikian, volum atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga  

volum kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

= s × s × s 

= s3 

Jadi, volum kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

Volum kubus  = s × s × s 

   = s3 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 
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2. Volum Balok 

Perhatikan balok ABCD.EFGH berikut! 

 

Volum balok dapat ditentukan dengan mengalikan luas alas balok tersebut 

dengan tingginya. 

Luas Alas ABCD  = AB ×  BC 

                          = p ×  l 

                           = pl 

Volum balok  = Luas Alas ABCD ×  tinggi 

                    = pl ×  t 

 

 

 

 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Creative Problem Solving 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Volum balok  = p × l × t 
 
dengan p merupakan panjang balok, l merupakan lebar 

balok, dan t merupakan tinggi balok.. 

 

p 

l 

t 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model 

Creative 

Problem 

Solving 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan). 

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu volum 

kubus dan balok serta 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 
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menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi volum 

kubus dan balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi volum 

kubus dan balok. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru menanyakan 

kepada siswa apakah 

ada PR 2A yang perlu 

dibahas. 

Guru meminta 

perwakilan siswa untuk 

menuliskan jawaban PR 

2A yang perlu dibahas 

untuk dibahas bersama.  

Beberapa siswa 

menuliskan jawaban 

dari soal PR 2A yang 

perlu dibahas. 

 10 

menit 

 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai 

materi volum kubus dan 

balok. 

Guru menanyakan 

kepada siswa pada 

Siswa bertanya tentang 

bagian materi kubus dan 

balok yang masih belum 

paham. 

 



285 

 

  

bagian mana siswa 

mengalami kesulitan.  

 Guru memberikan 

latihan soal pendalaman 

materi volum kubus dan 

balok kepada siswa 

untuk diselesaikan 

dengan teman 

sebangkunya. 

Siswa mengerjakan soal 

latihan yang diberikan 

guru dengan teman 

sebangkunya. 

Eksplorasi 40 

menit 

 

CPS Fase 1: 

Klarifikasi 

Masalah 

Guru membimbing 

siswa untuk memahami 

permasalahan pada tiap 

nomor soal. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya bersama-

sama mencermati dan 

memahami maksud dari 

soal latihan tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 

CPS Fase 2: 

Brainstormi

ng/Pengung

kapan 

Pendapat 

Guru membimbing 

siswa untuk mencari 

beberapa alternatif 

penyelesaian soal 

latihan tersebut. 

Siswa bebas 

mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

menentukan 

penyelesaian soal yang 

dihadapi. (kreatif & 

mengahargai pendapat) 

Elaborasi 

CPS Fase 3: 

Evaluasi 

dan Seleksi 

Guru memantau kinerja 

siswa dengan cara 

menghampiri siswa dan 

mengecek cara 

penyelesaian yang 

dipilih siswa. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya 

mendiskusikan cara atau 

strategi mana yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

yang mereka kerjakan.  

Elaborasi  

CPS Fase 4: 

Implementa

si 

Guru bersama siswa 

mencermati hasil 

pekerjaan temannya 

Siswa menerapkan 

strategi yang telah 

disepakati dengan 

Elaborasi

& 



286 

 

  

tersebut dan memberi 

penguatan 

(membenarkan jika 

jawaban tersebut benar 

dan meluruskan jika 

jawaban tersebut belum 

benar). 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa lain untuk 

menampilkan langkah 

penyelesaian dengan 

cara lain. 

teman sebangkunya 

untuk memperoleh 

penyelesaian dari soal 

latihan tersebut. 

Selanjutnya salah satu 

dari mereka 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan 

kelas untuk ditanggapi 

oleh siswa lain. 

(percaya diri) 

Konfirmas

i 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan secara 

individu.  

Siswa mengerjakan kuis 

secara individu dan 

mengumpulkannya 

setelah batas waktu 

pengerjaan yang 

ditentukan berakhir. 

(jujur, percaya diri) 

 10 

menit 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa melakukan 

refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru menyampaikan 

kegiatan pada 

pertemuan berikutnya, 

Siswa memperhatikan 

dan melaksanakan 

pesan dari guru. 
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yaitu tes dengan materi 

luas permukaan dan 

volum kubus dan balok. 

Guru meminta siswa 

untuk belajar dan 

perbanyak latihan soal. 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 2) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

 

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004  NIM 4101410004   
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Lampiran 40 

 

Latihan Soal 2A (Pertemuan 4) 

 

Jawablah soal berikut dengan langkah-langkah yang lengkap dan tepat. 

Diskusikan dengan teman sebangku! 

1. Sebuah dadu dengan ukuran panjang sisi 1,5 cm akan dimasukkan ke dalam 

kotak dengan ukuran 7,5 cm × 4,5 cm × 3 cm. Berapa banyak dadu 

maksimal yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut? 

 

2. Ayah membuat kotak berbentuk kubus dengan luas alasnya 64 cm2, 

kemudian  membuat kotak kedua dengan bentuk yang sama dengan ukuran 

panjang rusuknya 40% lebih panjang dari panjang rusuk kubus pertama. 

Tentukan kenaikan volum dan perbandingan volum kubus tersebut. 

 

3. Sebuah tangki berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm × 35 cm diisi 

air setinggi 14 cm. Apabila 4,2 liter air ditambahkan ke dalam tangki 

tersebut, hitunglah kenaikan air dalam tangki tersebut. 

 

4. Perbandingan volum kubus dan balok adalah 1 : 4. Jika alas balok tersebut 

berbentuk persegi dengan luas 25 cm2, luas permukaan balok tersebut 210 

cm2. Tentukan volum kubus tersebut! 

 

5. Jus jeruk dikemas dalam kotak berbentuk balok dengan ukuran 4 cm × 6 

cm × 8 cm. Produsen jus mengubah kemasan kotak dengan ukuran  6 cm × 

6 × cm × 4 cm agar terlihat lebih menarik. Harga jus tidak mengalami 

perubahan. Apakah volum jus jeruk dalam kedua kemasan itu sama? Jika 

tidak, berapa mililiter perubahan volumnya? Kemasan manakah yang lebih 

menguntungkan bagi konsumen? 
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Lampiran 41 

 

Jawaban Latihan Soal 2A 

1. Diketahui: Dadu dengan panjang sisi s = 1,5 cm. Dimasukkan ke dalam 

kotak dengan p = 7,5 cm, l = 4,5 cm, t = 3 cm. 

Ditanyakan: Banyak dadu yang dapat dimasukkan (n). 

Selesaian: 

Banyak dadu yang dapat dimasukkan sama dengan volum keotak dibagi 

volum dadu. 

𝑛 =
𝑉𝑘

𝑉𝑑
 

=
𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡

𝑠3
 

=
7,5 ∙ 4,5 ∙ 1,5

1,53
 

=
50,625

3,375
 

= 15. 

Jadi, banyak dadu yang dapat dimasukkan ke dalam kotak yaitu 15 dadu. 

 

2. Diketahui: Dua kotak berbentuk kubus. Luas alas kotak pertama yaitu L.a = 

64 cm2. Panjang rusuk kotak kedua yaitu r2 = r1(1 + 40%). 

Ditanyakan: a). Kenaikan volum (∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1); b). V1 : V2. 

Selesaian: 

a. Menghitung panjang rusuk kotak 1 (r1). 

𝑟1 = √𝐿. 𝑎 

= √64 

= 8 𝑐𝑚. 

Menghitung panjang rusuk kotak 2 (r2). 

𝑟2 = 𝑟1(1 + 40%) 

= 8(1,4) 
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= 11,2 𝑐𝑚. 

Menghitung kenaikan volum. 

∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1 

= 𝑟2
3 − 𝑟1

3 

= 11,23 − 83 

= 1404,928 − 216 

= 1188,928. 

Jadi kenaikan volum penampungan tersebut adalah 1188,928 cm3. 

 

b. Perbandingan volum kotak. 

𝑉1

𝑉2
=

216

1404,928
 

=
1

6,504
 

Jadi perbandingan volum kotak 1 dan kotak2 adalah 1 : 6,504.  

 

3. Diketahui: Tangki berbentuk balok dengan p = 60 cm, l = 35 cm. Diisi air 

hingga t1 = 14 cm, kemudian ditambahkan air dengan volum Va = 4,2 liter. 

Ditanyakan: Kenaikan air (t2) setelah ditambahkan air 4,2 liter = 4200 cm3. 

Selesaian: 

Kenaikan air dapat dihitung dari tinggi volum air yang ditambahkan. 

𝑉𝑎 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡2  

4200 = 60 ∙ 35 ∙ 𝑡2 

𝑡2 =
4200

60 ∙ 35
 

= 20 𝑐𝑚. 

Jadi kenaikan air dalam tangki setelah ditambahkan air 4,2 liter adalah 20 

cm. 
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4. Diketahui: Perbandingan volum kubus dan balok adalah 𝑉𝑘: 𝑉𝑏 = 1: 4. 

Alas balok berbentuk persegi dengan luas L.a = 25 cm2. Luas permukaan 

balok yaitu L.b = 210 cm2. 

Ditanyakan: Volum kubus (Vk). 

Selesaian: 

Menghitung p dan l balok yang alasnya berbentuk persegi (p = l = x). 

𝐿. 𝑎 = 𝑥2 

25 = 𝑥2 

𝑥 = 5 𝑐𝑚. 

Maka p = l = 5 cm. 

Menghitung tinggi balok. 

𝐿. 𝑏 = 2(𝑝 ∙ 𝑙 + 𝑝 ∙ 𝑡 + 𝑙 ∙ 𝑡) 

210 = 2(5 ∙ 5 + 5𝑡 + 5𝑡) 

105 = 25 + 10𝑡 

10𝑡 = 80 

𝑡 = 8 𝑐𝑚. 

Menghitung volum kubus (Vk). 

𝑉𝐾

𝑉𝑏
=

1

4
 

𝑉𝑘 =
1

4
∙ 𝑉𝑏 

𝑉𝑘 =
1

4
∙ 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

=
1

4
∙ 5 ∙ 5 ∙ 8 

= 50 𝑐𝑚3. 

Jadi volum kubus tersebut adalah 50 cm3. 

5. Diketahui: Kotak kemasan jus I berukuran p1 = 4 cm, l1 = 6 cm, t1 = 8 cm. 

Kotak kemasan jus II berukuran p2 = 6 cm, l2 = 6 cm. t2 = 4 cm. Harga jus 

kemasan I dan II sama. 
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Ditanyakan: a). Apakah volum kedua kemasan sama? b). perubahan volum 

(∆𝑉), c). Kemasan manakah yang menguntungkan konsumen? 

Selesaian: 

a. Volum kemasan I. 

𝑉1 = 𝑝1 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑡1 

= 4 ∙ 6 ∙ 8 

= 192 𝑐𝑚3. 

 

Volum kemasan II. 

𝑉2 = 𝑝2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑡2 

= 6 ∙ 6 ∙ 4 

= 144 𝑐𝑚3. 

Jadi, volum kedua kemasan berbeda. 

b. Selisih volum. 

∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

= 192 − 144 

= 48 𝑐𝑚3. 

Jadi selisih volum kemasan tersebut 48 cm3. 

Kemasan I lebih menguntungkan konsumen, karena volum kemasan I lebih 

banyak daripada volum kemasan II pada harga yang sama. 
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Lampiran 42 

Kuis 2 (Pertemuan 4) 

 

Kerjakan secara individu! (waktu pengerjaan: 10 menit) 

1. Arum memiliki penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 dm. 

Ia menginginkan penampung penampung air baru berbentuk kubus yang dapat 

menampung 61 dm3 lebih besar daripada penampung air lama. Berapa panjang 

rusuk penampung air baru? 

2. Sebuah kaleng berisi minyak penuh berbentuk balok dengan ukuran 30 cm × 

15 cm × 20 cm berisi penuh minyak. Minyak tersebut akan dipindahkan ke 

dalam kaleng kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Berapakah 

banyak kaleng kecil yang dibutuhkan untuk memindah seluruh minyak 

tersebut? 
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Lampiran 43 

 

Kunci Jawaban Kuis 2 (Pertemuan 4) 

 

1. Diketahui: Dua penampung air berbentuk kubus. Misalkan r1 adalah panjang 

rusuk penampung 1, V1 adalah volum penampung 1, V2 adalah volum 

penampung 2. r1 = 4 dm. V2 = V1 + 61 dm3. 

Ditanyakan: r2 (panjang rusuk penampung 2). 

Selesaian: 

Menghitung volum penampung air 1. 

𝑉1 = 𝑟1
3 

= 43 

= 64 𝑑𝑚3. 

Menghitung volum penampung air 2. 

𝑉2 = 𝑉1 + 61 

= 64 + 61 

= 125 𝑑𝑚3. 

Menghitung panjang rusuk penampung 2. 

𝑟2
3 = 𝑉2 

𝑟2 = √𝑉2
3  

= √125
3

 

= 5 𝑑𝑚3. 

Jadi panjang rusuk penampung 2 adalah 5 dm3. 

2. Diketahui: Kaleng minyak berbentuk balok dengan ukuran p = 30 cm, l = 15 

cm, t = 20 cm. Minyak dipindah ke dalam kaleng kecil berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk r = 10 cm. 

Ditanyakan: Banyak kaleng yang dibutuhkan untuk memindah seluruh minyak 

(n). 

Selesaian: 
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Menghitung volum seluruh minyak. 

𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 30 ∙ 15 ∙ 20 

= 9000 𝑐𝑚3. 

Menghitung volum kaleng kubus. 

𝑉𝑘 = 𝑟3 

= 103 

= 1000 𝑐𝑚3. 

Menghitung banyak kaleng kubus yang dibutuhkan. 

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑘
 

=
9000

1000
 

= 9. 

Jadi banyak kaleng kecil yang dibutuhkan untuk memindah seluruh minyak yaitu 9 

kaleng kecil.

 

 

 

 

 

 



 
 

  

2
9
6
 

Lampiran 44 

 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 2 

 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran : Matematika 

Kelas : VIII 

Semester : II 

Materi : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Luas 

Permukaan 

Kubus dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

kubus dan 

balok serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

Model 

Pembelajaran: 

Problem Posing 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru membuka 

pelajaran, 

memberikan 

serangkaian 

motivasi, 

menyampaikan 

Tes 

tertulis 

Uraian Susunlah 

pertanyaan 

dari 

pernyataan 

berikut dan 

tuliskan 

jawabannya! 

“Sebuah 

kubus 

memiliki 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE,  

LDS, alat 

pegara. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

luas 

permukaan 

kubus dan 

balok. 

tujuan pembelajaran, 

dan memberikan 

beberapa pertanyaan 

apersepsi untuk 

menggali 

pengetahuan awal 

siswa. 

Kegiatan Inti 

Siswa dibimbing 

untuk 

menemukankan 

rumus luas 

permukaan kubus 

dan balok. Guru 

memberikan contoh 

tentang 

menggunakan rumus 

luas permukaan 

kubus dan balok 

untuk memecahkan 

masalah.  

Siswa diminta untuk 

mengajukan 1-2 soal 

yang menantang 

tentang luas 

luas alas 24 

cm2.” 



 
 

  

2
9
8
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

permukaan kubus 

dan balok, dan siswa 

harus tau 

penyelesaian dari 

soal yang dibuatnya.  

Guru meminta siswa 

untuk menyajikan 

soal temuannya di 

depan kelas untuk 

dikerjakan oleh 

teman-temannya. 

Guru dan siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan tersebut, 

lalu guru memberi 

penguatan tentang 

jawaban tersebut. 

 

Siswa diberi 

pekerjaan lanjutan 

baik berupa quiz 

maupun pekerjaan 

rumah. 

Kegiatan Penutup 



 
 

  

2
9
9
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat 

kesimpulan atas 

materi yang telah 

dipelajari pada 

pertemuan hari ini. 

Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. 

Guru 

menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada 

pertemuan 

selanjutnya. 

 Volume 

Kubus dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus volum 

kubus dan 

balok serta 

menyelesaikan 

masalah yang 

Model 

Pembelajaran: 

Problem Posing 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru membuka 

pelajaran, 

Tes 

tertulis 

Uraian Susunlah 

pertanyaan 

dari 

pernyataan 

berikut dan 

tuliskan 

jawabannya! 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

BSE, 

LDS, alat 

peraga. 



 
 

  

3
0
0
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

volum kubus 

dan balok. 

memberikan 

serangkaian 

motivasi, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

dan memberikan 

beberapa pertanyaan 

apersepsi untuk 

menggali 

pengetahuan awal 

siswa. 

Kegiatan Inti 

Siswa dibimbing 

untuk 

menemukankan 

rumus volum kubus 

dan balok. Guru 

memberikan contoh 

tentang 

menggunakan rumus 

volum kubus dan 

balok untuk 

memecahkan 

masalah.  

“Bak mandi 

bagian 

dalamnya 

berbentuk 

balok, 

berukuran 

60 cm × 40 

cm × 50 

cm.” 



 
 

  

3
0
1
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Siswa diminta untuk 

mengajukan 1-2 soal 

yang menantang 

tentang volum kubus 

dan balok, dan siswa 

harus tau 

penyelesaian dari 

soal yang dibuatnya.  

Guru meminta siswa 

untuk menyajikan 

soal temuannya di 

depan kelas untuk 

dikerjakan oleh 

teman-temannya. 

Guru dan siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan tersebut, 

lalu guru memberi 

penguatan tentang 

jawaban tersebut. 

 

Siswa diberi 

pekerjaan lanjutan 

baik berupa quiz 



 
 

  

3
0
2
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

maupun pekerjaan 

rumah. 

Kegiatan Penutup 

Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat 

kesimpulan atas 

materi yang telah 

dipelajari pada 

pertemuan hari ini. 

Guru melakukan 

refleksi dan evaluasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. 

Guru 

menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada 

pertemuan 

selanjutnya. 

 

  

 

 



 
 

  

3
0
3
 

 Magelang, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004 NIM 4101410004 
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Lampiran 45 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing ditunjang dengan 

Lembar Diskusi Siswa dan alat peraga, diharapkan siswa mampu: 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menemukan rumus luas permukaan balok 

3. Menghitung luas permukaan kubus. 
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4. Menghitung luas permukaan balok. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

Dari gambar di atas diperoleh banyak sisi kubus 

adalah 6, terdiri atas sisi depan, sisi belakang, 

sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi alas 

dan sisi atas. Keenam sisi tersebut adalah sisi 

ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, dan 

EFGH. Karena panjang setiap rusuk kubus 

adalah s, maka luas setiap sisi kubus = s2. Karena banyaknya sisi yang 

membentuk kubus ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus = 6s2.  

Jadi luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan kubus, s = panjang rusuk kubus 

 

 

 

 

 

L = 6s2 
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2. Luas Permukaan Balok 

Perhatikan gambar balok berikut. 

Luas ABCD = AB × BC = p × l 

Luas ABFE  = AB × BF = p × t 

Luas ADHE = AD × AE = l × t 

 

Karena luas sisi yang saling berhadapan 

sama, maka diperoleh  

 

Luas permukaan balok = 2× L. ABCD + 2× L. ABFE + 2× L. ADHE  

= 2 × 𝑝 × 𝑙 + 2 × 𝑝 × 𝑡 + 2 × 𝑙 × 𝑡  

= 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡). 

Jadi luas permukaan balok dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan balok, p = panjang balok,  

l = lebar  balok, dan t = tinggi balok. 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Problem Posing 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

l 

t 

L = 2(pl + pt + lt) 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model  

Problem 

Posing 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan). 

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu luas 

permukaan kubus dan 

balok serta 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 
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menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

daerah persegi dan 

persegi panjang serta 

sifat-sifat kubus dan 

balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

daerah persegi dan 

persegi panjang. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru membagi siswa 

menjadi 5 kelompok 

heterogen. Setiap 

kelompok terdiri atas 4-

5 siswa. Pembagian 

kelompok ini akan 

digunakan untuk 

pertemuan-pertemuan 

selanjutnya. 

Siswa membentuk 

kelompok dan 

berkumpul sesuai 

kelompoknya. Siswa 

mengingat-ingat tiap 

anggota kelompoknya. 

 5 menit 

 Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

1B  dan alat peraga luas 

permukaan kubus dan 

Tiap kelompok 

menerima LDS 1B dan 

alat peraga luas 

 5 menit 
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balok kepada masing-

masing kelompok. 

permukaan kubus dan 

balok. 

Model 

Pembelajar

an Problem 

Posing: 

 

1. Mengurai

kan isi 

Guru memandu 

jalannya pembelajaran 

dengan membimbing 

dan memberikan 

pengarahan kepada 

siswa untuk 

menemukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

Siswa mengikuti 

jalannya pembelajaran 

yang dipandu oleh guru. 

Tiap kelompok 

mengerjakan LDS 1B 

dan dengan bantuan alat 

peraga, siswa 

menemukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok.  

 

Eksplorasi 10 

menit 

2. Menggam

barkan 

masalah 

Guru memberikan 

contoh soal secukupnya. 

Siswa mengamati dan 

memahami contoh soal 

yang diberikan guru. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

bersama-sama 

menyelesaikan latihan 

soal yang diberikan 

guru. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi

, Elaborasi 

15 

menit 

 

 Guru meminta 

perwakilan siswa 

menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan 

tulis. 

Guru dan siswa 

mendiskusikan hasil 

pekerjaan tersebut. 

Guru memberi 

Salah satu siswa 

menuliskan hasil 

pekerjaannya. (percaya 

diri) 

Siswa lain menanggapi 

hasil pekerjaan 

temannya tersebut. 

(menghargai pendapat) 

Elaborasi, 

Konfirmas

i 
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penegasan terhadap 

hasil pekerjaan tersebut. 

3. Membuat 

masalah 

Guru meminta tiap 

kelompok mengajukan 

beberapa pertanyaan 

yang menantang dari 

tiap butir pernyataan 

pada Kegiatan 4, dan 

setiap anggota 

kelompok harus mampu 

menyelesaikannya. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

menyusun pertanyaan 

yang menantang dan 

menuliskan 

penyelesaiannya. 

(kreatif, percaya diri, & 

kooperatif)  

Eksplorasi

, Elaborasi  

5 

menitt 

4. Mendisku

sikan 

masalah 

Secara acak guru 

meminta beberapa 

kelompok menyajikan 

soal temuannya di papan 

tulis. 

Guru meminta 

kelompok lain 

mengerjakan soal 

tersebut dan 

menyajikannya di papan 

tulis. 

Perwakilan siswa dari 

kelompok yang ditunjuk 

menuliskan soal 

temuannya di papan 

tulis. (percaya diri) 

Kelompok lain 

mengerjakan soal 

temuan dari kelompok 

tesebut dan menuliskan 

hasilnya di papan tulis. 

(percaya diri & 

kooperatif) 

Elaborasi, 

Konfirmas

i 

 

 

 

 

 

15 

menit 

5. Mendisku

sikan 

alternatif 

pemecaha

n masalah 

Guru bersama siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan kelompok 

yang ditunjuk dan 

menawarkan solusi 

alternatif kepada 

kelompok lain. 

Guru memberikan 

penguatan atas 

Siswa mencermati dan 

menanggapi hasil 

pekerjaan temannya. 

(menghargai pendapat) 

 

Siswa mengungkapkan 

gagasan tentang cara 

penyelesaian lain dari 

soal tersebut. 

Konfirmas

i 

5 menit 
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pekerjaan siswa 

tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

menarik simpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa menarik simpulan 

dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Konfirmas

i 

5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru memberikan 

umpan balik berupa 

Pekerjaan Rumah 1B 

untuk dikerjakan secara 

individu. Pekerjaan 

Rumah 1B ini dibahas 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

Tiap kelompok 

mendapatkan lembar 

Pekerjaan Rumah 1B 

dan dikerjakan secara 

individu. 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

pertemuan berikutnya. 

Siswa memperhatikan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII 

SMP. 
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Alat: Papan tulis, spidol, alat peraga luas permukaan kubus dan balok, Lembar 

Diskusi Siswa 1B, dan lembar pekerjaan rumah 1B. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Pekerjaan Rumah 1B) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

 

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004  NIM 4101410004  
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Lampiran 46 
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Lampiran 47 
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Lampiran 48 

 

Pekerjaan Rumah 1B (Pertemuan 1) 

 

A. Buatlah pertanyaan yang menantang yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

Jawablah dengan langkah-langkah penyelesaian yang tepat!  

1. Ukuran keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm.  

 

2. Sebuah ruangan berlantai keramik bagian dalamnya berbentuk balok akan 

dicat seluruh dinding kecuali langit-langitnya. Ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi ruangan tersebut berturut-turut adalah 6,5 m, 4 m, dan 3 m. Untuk 

mengecat tembok seluas 1 m2 menghabiskan cat sebanyak 
1

4
 kaleng. 

 

B. Susunlah pertanyaan tentang luas permukaan kubus dan balok masing-

masing satu soal, lalu jawablah dengan langkah penyelesaian yang tepat. 
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Lampiran 49 

 

Contoh Jawaban Pekerjaan Rumah 1B 

 

A. Buatlah pertanyaan yang menantang yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

Jawablah dengan langkah-langkah penyelesaian yang tepat!  

1. Ukuran keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm. Tentukan luas 

permukaan kubus tersebut! 

Pertanyaan: Tentukan panjang sisi dan luas permukaan kubus 

tersebut. 

Jawaban: 

Diketahui: Misalkan K adalah keliling alas sebuah kubus. K = 36 cm. 

Ditanyakan: Panjang sisi (s) dan luas permukaan kubus (L). 

Selesaian:

Mencari nilai s. 

𝐾 = 4 ∙ 𝑠 

36 = 4 ∙ 𝑠 

𝑠 =
36

4
 

= 9 𝑐𝑚. 

Menghitung luas permukaan kubus. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ 92 

= 6 ∙ 81 

= 4866 𝑐𝑚2 

Jadi panjang rusuk kubus tersebut 9 cm dan luas permukaan kubus 

tersebut adalah 4866 cm2.
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2. Sebuah ruangan berlantai keramik bagian dalamnya berbentuk balok akan 

dicat seluruh dinding kecuali langit-langitnya. Ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi ruangan tersebut berturut-turut adalah 6,5 m, 4 m, dan 3 m. Untuk 

mengecat tembok seluas 1 m2 menghabiskan cat sebanyak 
1

4
 kaleng. 

Pertanyaan: Berapakah kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat tepat 

seluas dinding-dinding ruangan tersebut. 

Jawaban:  

Diketahui: Ruangan bagian dalamnya berbentuk balok dengan p = 6,5 m, l 

= 4 cm, t = 3 m. Akan dicat seluruh dinding kecuali langit-langitnya. 
1

4
 

kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 1 m2. 

Ditanyakan: Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat dengan 

tepat seluruh dinding. 

Selesaian: 

Menghitung luas dinding. 

𝐿 = 2(𝑝 ∙ 𝑡 + 𝑙 ∙ 𝑡) 

= 2(6,5 ∙ 3 + 4 ∙ 3) 

= 2(19,5 + 12) 

= 2 ∙ 31,5 

= 63 𝑚2. 

Menghitung banyak kaleng cat yang dihabiskan. 

𝑛 =
𝐿

1
4

= 𝐿 ∙ 4 = 63 ∙ 4 = 252. 

Jadi banyak kaleng yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh tembok adalah 

252 kaleng. 

B. Jawaban berdasarkan soal temuan siswa. 
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Lampiran 50 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menghitung luas permukaan kubus. 

2. Menghitung luas permukaan balok. 
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3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

7. Jujur 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Luas Permukaan Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

Dari gambar di atas diperoleh banyak sisi kubus 

adalah 6, terdiri atas sisi depan, sisi belakang, 

sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi alas 

dan sisi atas. Keenam sisi tersebut adalah sisi 

ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, dan 

EFGH. Karena panjang setiap rusuk kubus 

adalah s, maka luas setiap sisi kubus = s2. Karena banyaknya sisi yang 

membentuk kubus ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus = 6s2.  

Jadi luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan kubus, s = panjang rusuk kubus 

 

 

 

 

 

L = 6s2 
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2. Luas Permukaan Balok 

Perhatikan gambar balok berikut. 

Luas ABCD = AB × BC = p × l 

Luas ABFE = AB × BF = p × t 

Luas ADHE = AD × AE = l × t 

 

Karena luas sisi yang saling berhadapan 

sama, maka diperoleh  

 

Luas permukaan balok = 2× L. ABCD + 2× L. ABFE + 2× L. ADHE  

= 2 × 𝑝 × 𝑙 + 2 × 𝑝 × 𝑡 + 2 × 𝑙 × 𝑡  

= 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡). 

Jadi luas permukaan balok dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

 

  

dengan L = Luas permukaan balok, p = panjang balok,  

l = lebar  balok, dan t = tinggi balok. 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Problem Posing 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

l 

t 

L = 2(pl + pt + lt) 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model  

Problem 

Posing 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

dan psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan).  

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu luas 

permukaan kubus dan 

balok serta 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 
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menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

permukaan. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru mengecek dan 

menanyakan kepada 

siswa apakah ada PR 1B 

yang perlu dibahas. 

Guru meminta 

perwakilan siswa untuk 

menuliskan jawaban PR 

1B yang perlu dibahas 

untuk dibahas bersama.  

Beberapa siswa 

menuliskan jawaban 

dari soal PR 1B yang 

perlu dibahas. 

 10 

menit 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai 

materi luas permukaan 

kubus dan balok. 

Siswa bertanya tentang 

bagian materi kubus dan 

balok yang masih belum 

paham. 

 40 

menit 
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Guru menanyakan 

kepada siswa pada 

bagian mana siswa 

mengalami kesulitan.  

Model 

Pembelajar

an Problem 

Posing: 

 

1. Mengurai

kan isi 

Guru memberikan 

latihan soal pendalaman 

materi luas permukaan 

kubus dan balok kepada 

siswa untuk 

diselesaikan dengan 

teman sebangkunya. 

Bentuk soal tersebut 

adalah beberapa butir 

soal uraian dari guru dan 

satu butir soal yang 

disusun oleh siswa 

untuk menunjang 

pembelajaran Problem 

Posing. 

Siswa mengerjakan soal 

latihan yang diberikan 

guru dengan teman 

sebangkunya. 

Eksplorasi 

2. Menggam

barkan 

masalah 

Guru membimbing 

siswa untuk memahami 

permasalahan pada tiap 

butir soal. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya bersama-

sama mencermati dan 

memahami maksud dari 

soal latihan tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 

3. Membuat 

masalah/

Pertanya

an 

Pada butir soal tertentu, 

guru meminta siswa 

untuk menyusun 

pertanyaan untuk 

diselesaikan oleh siswa 

lainnya. 

Siswa menyusun soal 

dengan teman 

sebangkunya dan 

menuliskan jawaban 

atas pertanyaan yang 

dibuatnya sendiri. 

Elaborasi 
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4. Mendisku

sikan 

masalah 

Secara acak guru 

meminta beberapa siswa 

menyajikan soal 

temuannya di papan 

tulis. 

Guru meminta siswa 

lain mengerjakan soal 

tersebut dan 

menyajikannya di papan 

tulis. 

Perwakilan siswa yang 

ditunjuk menuliskan 

soal temuannya di papan 

tulis. (percaya diri) 

Siswa lain mengerjakan 

soal temuan dari 

temannya tesebut dan 

menuliskan hasilnya di 

papan tulis. 

(percaya diri & 

kooperatif) 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

5. Mendisku

sikan 

alternatif 

pemecaha

n masalah 

Guru bersama siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan siswa yang 

ditunjuk. 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang mempunyai 

cara penyelesaian lain 

untuk menyampaikan 

gagasannya. 

Guru memberikan 

penguatan atas 

pekerjaan tersebut. 

Siswa mencermati dan 

menanggapi hasil 

pekerjaan temannya. 

(menghargai pendapat) 

Konfirmas

i 

 Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara 

mandiri. 

Siswa diberikan batas 

waktu pengerjaan soal 

kuis tersebut. 

Siswa mengerjakan soal 

kuis secara mandiri. 

Siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

sesuai dengan batas 

waktu yang telah 

ditentukan. (jujur, 

disiplin) 

 10 

menit 
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3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa melakukan 

refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

pertemuan berikutnya, 

yaitu volum kubus dan 

balok. 

Guru meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

terlebih dahulu. 

Siswa memperhatikan 

dan melaksanakan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 1) 

Bentuk Instrumen : Uraian   
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Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 
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Lampiran 51 

 

Latihan Soal 1B (Pertemuan 2) 

 

A. Jawablah soal berikut dengan langkah-langkah penyelesaian masalah 

yang lengkap dan tepat. Diskusikan dengan teman sebangku! 

 

1. Sebuah peti akan tepat penuh jika diisi tumpukan benda berbentuk balok 

yang berukuran sama sebanyak seperti yang ditunjukkan gambar di bawah 

ini.  

 

Jika balok kecil tersebut berukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-

turut adalah 8 cm, 5 cm, dan 2 cm, tentukan ukuran panjang, lebar, tinggi, 

dan luas permukaan bagian dalam peti tersebut.  

2. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Diketahui KN = 15 cm, KL = 12 cm, dan KP = 5 cm. Tentukan luas bidang 

diagonal LMSP! 
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3. Gambar di samping menunjukkan sebuah 

benda berbentuk kubus dengan sebuah 

lubang berbentuk lingkaran tepat 

menyinggung rusuk-rusuk kubus. Keliling 

lubang tersebut 88 cm. Tentukan luas 

permukaan benda tersebut. (gunakan 𝜋 =
22

7
) 

 

B. Buatlah sebuah pertanyaan yang menantang beserta jawabannya tentang luas 

permukaan kubus/balok. Kerjakan dengan teman sebangku. Tampilkan soal 

yang kalian buat di papan tulis untuk dikerjakan oleh teman yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 
 

  

Lampiran 52 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal 1B (Pertemuan 2) 

 

A. Jawablah soal-soal berikut dengan langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang lengkap dan tepat. Diskusikan dengan teman sebangku! 

 

1. Diketahui: Sebuah peti tepat penuh bila dimasukkan tumpukan balok 

seperti gambar berikut. 

Balok kecil tersebut berukuran p = 8 cm, l = 5 

cm, t = 2 cm. 

 

Ditanyakan: panjang bagian dalam peti (p’), lebar bagian dalam peti (l’), 

tinggi bagian dalam peti (t’), dan luas permukaan bagian dalam peti (L). 

Selesaian: 

Terdapat 6 balok kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑝′ = 6 ∙ 𝑝 

= 6 ∙ 8 

= 48 𝑐𝑚. 

Terdapat 4 balok kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑙′ = 4 ∙ 𝑙 

= 4 ∙ 5 

= 40 𝑐𝑚. 

Terdapat 4 kubus kecil yang tersusun sesuai panjang bagian dalam peti. 

𝑡′ = 4 ∙ 𝑡 

= 4 ∙ 2 

= 8 𝑐𝑚. 

Luas permukaan bagian dalam peti. 

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(48 ∙ 40 + 48 ∙ 8 + 40 ∙ 8) 

= 2(1920 + 384 + 320) 
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= 2 ∙ 2624 

= 5248 𝑐𝑚2. 

Jadi, ukuran panjang, lebar, tinggi, dan luas permukaan bagian dalam peti 

tersebut berturut-turut adalah 48 cm, 40 cm, 8 cm, dan 5248 cm2. 

 

2. Diketahui: Balok KLMN.PQRS, dengan KN = 15 

cm, KL = 12 cm, KP = 5 cm. 

Ditanyakan: Luas bidang LMSP. 

Selesaian: 

𝑃𝐿 = √𝐾𝐿2 + 𝐾𝑃2 

= √122 + 52 

= √144 + 25 

= √169 

= 13 𝑐𝑚. 

KN = LM karena dua garis yang saling berhadapan pada persegi panjang 

memiliki ukuran yang sama. 

Karena LMSP merupakan persegi panjang, maka 

𝐿𝐿𝑀𝑆𝑃 = 𝑃𝐿 ∙ 𝐿𝑀 

= 𝑃𝐿 ∙ 𝐾𝑁 

= 13 ∙ 15 

= 195 𝑐𝑚2. 

Jadi, luas bidang LMSP adalah 195 cm2. 

 

3. Diketahui: Sebuah kotak berbentuk kubus dengan lubang berbentuk 

lingkaran tepat menyinggung rusuk-rusuk pada salah satu sisi kubus. 

Keliling lingkaran adalah K = 88 cm. dan 𝜋 =
22

7
. 

Ditanyakan: Luas permukaan kotak tersebut (L). 

Selesaian: 



343 
 

  

𝐾 = 𝜋 ∙ 𝑑 

88 =
22

7
∙ 𝑑 

𝑑 = 88 ∙
7

22
 

= 28 𝑐𝑚. 

Karena lubang tepat menyinggung rusuk-rusuk, maka panjang sisi kotak 

sama dengan panjang diameter lingkaran. 

𝑠 = 𝑑 = 28 𝑐𝑚. 

Luas permukaan kotak sama dengan luas permukaan kubus utuh dikurangi 

luas lingkaran. 

𝐿 = 6𝑠2 −
1

4
𝜋𝑑2 

= 6 ∙ 282 −
1

4

22

7
282 

= 4704 − 616 

= 4088 𝑐𝑚2. 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 4088 cm2. 

 

B. Buatlah sebuah pertanyaan yang menantang beserta jawabannya tentang 

luas permukaan kubus/balok. Kerjakan dengan teman sebangku. Tampilkan 

soal yang kalian buat di papan tulis untuk dikerjakan oleh teman yang lain.  
 

(Jawaban berdasarkan soal temuan siswa) 
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Lampiran 53 

 

Kuis 1 (Pertemuan 2) 

 

Kerjakan secara individu dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan tepat! (waktu pengerjaan: 10 menit) 

 

1. Keliling sisi alas sebuah kubus adalah 36a cm. Tentukan luas permukaan kubus 

tersebut. 

 

2. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 25 cm dan lebar 17 cm. Luas 

permukaan balok tersebut 1522 cm2. Tentukan ukuran tinggi balok tersebut! 
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Lampiran 54 

 

Kunci Jawaban Kuis 1 (Pertemuan 2) 

 

1. Diketahui: Misalkan K adalah keliling alas sebuah kubus. K = 36a cm. 

Ditanyakan: Luas permukaan kubus tersebut (L). 

Selesaian: 

Mencari nilai s. 

𝐾 = 4 ∙ 𝑠 

36𝑎 = 4 ∙ 𝑠 

𝑠 =
36𝑎

4
 

= 9𝑎 𝑐𝑚. 

Menghitung luas permukaan kubus. 

𝐿 = 6𝑠2 

= 6 ∙ (9𝑎)2 

= 6 ∙ 81𝑎2  

= 4866𝑎2 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 4866a2 cm2. 

 

2. Diketahui: Balok dengan p = 25 cm, l = 17 cm, L = 1522 cm2. 

Ditanyakan: Tinggi balok (t). 

Selesaian:  

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

1522 = 2(25 ∙ 17 + 25𝑡 + 17𝑡) 

761 = 425 + 42𝑡 

336 = 18𝑡 

𝑡 =
336

42
 

= 8 𝑐𝑚. 

Jadi tinggi balok tersebut adalah 8 cm. 
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Lampiran 55 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 3 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing ditunjang dengan 

Lembar Diskusi Siswa dan alat peraga, diharapkan siswa mampu: 

1. Menemukan rumus volum kubus 

2. Menemukan rumus volum balok 

3. Menghitung volum kubus. 
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4. Menghitung volum balok. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Volum Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

pada  gambar (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk 

membuat kubus pada  gambar (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. 

Dengan demikian, volum atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga  

volum kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

= s × s × s 

= s3 

Jadi, volum kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

 

 

Volum kubus  = s × s × s 

   = s3 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 
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2. Volum Balok 

Perhatikan balok ABCD.EFGH berikut! 

 

Volum balok dapat ditentukan dengan mengalikan luas alas balok tersebut 

dengan tingginya. 

Luas Alas ABCD  = AB ×  BC 

                          = p ×  l 

                           = pl 

Volum balok  = Luas Alas ABCD ×  tinggi 

                    = pl ×  t 

 

 

 

 

 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Problem Posing 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

 

 

Volum balok  = p × l × t 
 
dengan p merupakan panjang balok, l merupakan lebar 

balok, dan t merupakan tinggi balok.. 

 

p 

l 

t 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model  

Problem 

Posing 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

fisik (menyiapkan buku 

dan alat tulis yang 

dibutuhkan) dan psikis 

(menanyakan kabar). 

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu volum 

kubus dan balok serta 

menyampaikan uraian 

kegiatan dan tujuan 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 
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pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

permukaan dan sifat-

sifat kubus dan balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

permukaan dan sifat-

sifat kubus dan balok. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru meminta siswa 

untuk berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah dibentuk 

pada pertemuan 

pertama. 

Siswa berkelompok 

dengan teman 

sekelompoknya. 

 5 menit 

 Guru membagikan 

Lembar Diskusi Siswa 

2B. 

Tiap kelompok 

menerima LDS 2B. 

 5 menit 

Model 

Pembelajar

an Problem 

Posing: 

 

1. Mengurai

kan isi 

Guru memandu 

jalannya pembelajaran 

dengan membimbing 

dan memberikan 

pengarahan kepada 

siswa. 

Beberapa siswa dari 

kelompok yang berbeda 

Siswa mengikuti 

jalannya pembelajaran 

yang dipandu oleh guru. 

Perwakilan kelompok 

maju 

mendemonstrasikan alat 

peraga untuk 

menemukan rumus 

Eksplorasi 10 

menit 
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diminta 

mendemonstrasikan alat 

peraga volum kubus dan 

balok untuk 

menemukan rumus 

volum kubus dan balok 

sesuai instruksi dari 

guru. Siswa yang lain 

diminta untuk 

menyimak, mengamati, 

dan melengkapi LDS 2B 

kegiatan 2 dan 3. 

volum kubus dan balok. 

Sementara anggota 

lainnya menyimak, 

mengamati, dan 

melengkapi LDS 2B 

kegiatan 2 dan 3. 

2. Menggam

barkan 

masalah 

Guru memberikan 

latihan soal secukupnya. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

bersama-sama 

menyelesaikan latihan 

soal yang diberikan 

guru. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi

, Elaborasi 

15 

menit 

 

 Guru meminta 

perwakilan dari 

kelompok secara acak 

untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan 

tulis. 

Guru dan siswa 

mendiskusikan hasil 

pekerjaan tersebut. 

Guru memberi 

penegasan terhadap 

hasil pekerjaan tersebut. 

Salah satu siswa dari 

kelompok yang ditunjuk 

menuliskan hasil 

pekerjaannya. (percaya 

diri) 

Siswa dari kelompok 

lain menanggapi hasil 

pekerjaan temannya 

tersebut. (menghargai 

pendapat) 

Elaborasi, 

Konfirmas

i 
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3. Membuat 

masalah 

Guru meminta tiap 

kelompok mengajukan 

beberapa pertanyaan 

yang menantang dari 

soal nomor 2 dan 3 pada 

Kegiatan 4, dan setiap 

anggota kelompok harus 

mampu 

menyelesaikannya. 

Siswa dengan teman 

sekelompoknya 

menyusun pertanyaan 

yang menantang dan 

menuliskan 

penyelesaiannya. 

(kreatif, percaya diri, & 

kooperatif)  

Eksploras, 

Elaborasi  

5 

menitt 

4. Mendisku

sikan 

masalah 

Secara acak guru 

meminta beberapa 

kelompok menyajikan 

soal temuannya di papan 

tulis. 

Guru meminta 

kelompok lain 

mengerjakan soal 

tersebut dan 

menyajikannya di papan 

tulis. 

Perwakilan siswa dari 

kelompok yang ditunjuk 

menuliskan soal 

temuannya di papan 

tulis. (percaya diri) 

Kelompok lain 

mengerjakan soal 

temuan dari kelompok 

tesebut dan menuliskan 

hasilnya di papan tulis. 

(percaya diri & 

kooperatif) 

Elaboras, 

Konfirmas

i 

 

 

 

 

 

15 

menit 

5. Mendisku

sikan 

alternatif 

pemecaha

n masalah 

Guru bersama siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan kelompok 

yang ditunjuk. 

Guru memberikan 

penguatan atas 

pekerjaan tersebut. 

Siswa mencermati dan 

menanggapi hasil 

pekerjaan temannya. 

(menghargai pendapat) 

Konfirmas

i 

5 menit 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 
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 Guru bersama siswa 

menarik simpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa menarik simpulan 

dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Konfirmas

i 

5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 

Guru memberikan 

umpan balik berupa 

pekerjaan rumah 2B 

kepada setiap anggota 

kelompok. Pekerjaan 

Rumah 2B ini dibahas 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

Tiap kelompok 

mendapatkan lembar 

pekerjaan rumah 2B dan 

dikerjakan bersama 

anggota kelompoknya. 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diberikan pada 

pertemuan berikutnya. 

Siswa memperhatikan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol, alat peraga luas permukaan kubus dan balok, Lembar 

Diskusi Siswa 2B, dan lembar pekerjaan rumah 2B. 

 



354 
 

  

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Pekerjaan Rumah 2B) 

Bentuk Instrumen : Uraian    

 

Magelang,      April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004  NIM 4101410004  
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Lampiran 56 
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Lampiran 57 
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Lampiran 58 

 

Pekerjaan Rumah 2B (Pertemuan 3) 

 

A. Kerjakanlah soal berikut beserta langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan tepat! 

1. Dua buah kubus mempunyai perbandingan luas permukaan 1 : 9. Tentukan 

perbandingan volum dua kubus tersebut! 

 

2. Box sebuah truk container di dalamnya berbentuk balok berukuran 6 m × 2 

m × 4 m, akan diisi beberapa peti berbentuk kubus dengan panjang rusuk 0,5 

m. Hitunglah banyak peti yang dapat diangkut truk container tersebut hingga 

penuh! 

 

B. Buatlah pertanyaan yang menantang dari pernyataan di bawah ini 

kemudian jawablah dengan langkah yang tepat!  

3. Sebuah kolam renang bagian dalamnya berbentuk balok dengan panjang 20 m, 

lebar 8 m, dan kedalaman 2 m. Kolam renang tersebut dikuras hingga kosong 

dan diisi air dengan pompa dengan kecepatan 50 liter/detik.  
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Lampiran 59 

 

Kunci Jawaban Pekerjaan Rumah 2B (Pertemuan 3) 

 

A. Kerjakanlah soal berikut beserta langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan tepat! 

1. Diketahui: Dua buah kubus A dan B, dengan LA : LB = 1 : 9. 

Ditanyakan: VA : VB.  

Selesaian: 

Menghitung perbandingan panjang sisi kubus A dan B. 

𝐿𝐴

𝐿𝐵
=

6 ∙ 𝑠𝐴
2

6 ∙ 𝑠𝐵
2 

1

9
=

𝑠𝐴
2

𝑠𝐵
2 

𝑠𝐴

𝑠𝐵
=

√1

√9
 

=
1

3
. 

Perbandingan Volum kubus A dan B. 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
=

𝑠𝐴
3

𝑠𝐵
3 

=
13

33
 

=
1

27
. 

Jadi, perbandingan volum kubus A dan B adalah 1 banding 27.

2. Diketahui: Box truk container dagian dalamnya berbentuk balok dengan ukuran 

p = 6 m, l = 2 m, dan t = 4 m. Box dimasukkan peti berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk r = 0,5 m hingga box penuh. 

Ditanyakan: Banyak peti (n) yang dapat dimuat dalam box tersebut. 

Selesaian: 
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Menghitung volum box (Vb). 

𝑉𝑏 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 6 ∙ 2 ∙ 4 

= 48 𝑚3. 

 

Menghitung volum peti (Vk). 

𝑉𝑘 = 𝑟3 

= 0,53 

= 0,025 𝑚3. 

Banyak peti yang dapat dimuat. 

𝑛 =
𝑉𝑏

𝑉𝑘
 

=
48

0,025
 

= 1920 𝑝𝑒𝑡𝑖. 

Jadi, banyak peti yang dapat dimuat dalam box tersebut sebanyak 1920 peti. 

 

B. Buatlah pertanyaan yang menantang dari pernyataan di bawah ini 

kemudian jawablah dengan langkah yang tepat! 

  

3. Sebuah kolam renang bagian dalamnya berbentuk balok dengan panjang 20 

m, lebar 8 m, dan kedalaman 2 m. Kolam renang tersebut dikuras hingga 

kosong dan diisi air dengan pompa dengan kecepatan 50 liter/detik. 

  

Contoh Pertanyaan: Waktu yang diperukan untuk mengisi air ke dalam 

kolam renang hingga penuh (h). 

Contoh Jawaban:  

Diketahui: Kolam renang bagian dalamnya berbentuk balok dengan ukuran p 

= 20 m, l = 8 m, dan t = 2 m. Kolam dikosongkan kemudian diisi air dengan 

kecepatan aliran Q = 50 liter/detik. 
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Ditanyakan: Waktu untuk mengisi air penuh kolam renang (h). 

Selesaian: 

Menghitung volum air. 

𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 20 ∙ 8 ∙ 2 

= 320 𝑚3 

= 320.000 𝑙. 

Menghitung waktu yang diperlukan. 

ℎ =
𝑉

𝑄
 

=
320.000

50
 

= 6400 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

= 2 𝑗𝑎𝑚. 

Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang hingga penuh yaitu 

6400 detik atau 2 jam. 
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Lampiran 60 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Magelang 

Matapelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu  : 2×40 menit 

Pertemuan  : 4 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas.  

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menghitung volum kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menghitung volum kubus. 

2. Menghitung volum balok. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volum kubus dan balok. 
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Karakter yang diharapkan: 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Kooperatif/kerjasama 

4. Kreatif 

5. Percaya diri 

6. Menghargai pendapat 

7. Jujur 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Volum Kubus 

Perhatikan gambar kubus berikut. 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

pada  gambar (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk 

membuat kubus pada  gambar (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. 

Dengan demikian, volum atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga  

volum kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

= s × s × s 

= s3 

Jadi, volum kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Volum kubus  = s × s × s 

   = s3 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 
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2. Volum Balok 

Perhatikan balok ABCD.EFGH berikut! 

 

Volum balok dapat ditentukan dengan mengalikan luas alas balok tersebut 

dengan tingginya. 

Luas Alas ABCD  = AB ×  BC 

                          = p ×  l 

                           = pl 

Volum balok  = Luas Alas ABCD ×  tinggi 

                    = pl ×  t 

 

 

 

 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2×40 menit  

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Problem Posing 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok kecil, Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Volum balok  = p × l × t 
 
dengan p merupakan panjang balok, l merupakan lebar 

balok, dan t merupakan tinggi balok.. 

 

p 

l 

t 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Model  

Problem 

Posing 

Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 

Sesuai 

Standar 

Proses 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Kegiatan Pendahuluan 
10 

menit 

 Guru masuk kelas tepat 

waktu dan 

mengucapkan salam 

kepada siswa. (disiplin 

& religius) 

Siswa sudah berada di 

dalam ruang kelas dan 

menjawab salam. 

(disiplin & religius) 

 5 menit 

 Guru memeriksa 

kehadiran siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

psikis (menanyakan 

kabar) dan fisik 

(menyiapkan buku dan 

alat tulis yang 

dibutuhkan).  

Siswa mempersiapkan 

kondisi fisik dan psikis. 

 

 Guru memberikan 

dorongan kepada siswa 

untuk memotivasi 

dalam belajar.  

Siswa 

menumbuhkembangkan 

dorongan tersebut 

dalam diri mereka untuk 

mempelajari materi 

yang akan diberikan 

sebaik mungkin.  

 

 Guru menuliskan judul 

materi yang akan 

diberikan yaitu volum 

kubus dan balok serta 

menyampaikan uraian 

Siswa memperhatikan 

dan menulis judul 

pembelajaran di buku 

catatan serta menyimak 
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kegiatan dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dan hasil 

belajar yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa. 

dengan baik penjelasan 

dari guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi tentang materi 

yang akan diberikan. 

Dengan melakukan 

tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali 

mengenai materi luas 

permukaan dan volum 

kubus dan balok. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

untuk mengingat 

kembali materi luas 

permukaan dan volum 

kubus dan balok. 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 
60 

menit 

 Guru menanyakan 

kepada siswa apakah 

ada PR 2B yang perlu 

dibahas. 

Guru meminta 

perwakilan siswa untuk 

menuliskan jawaban PR 

2B yang perlu dibahas 

untuk dibahas bersama.  

Beberapa siswa 

menuliskan jawaban 

dari soal PR 2B yang 

perlu dibahas. 

 10 

menit 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai 

materi volum kubus dan 

balok. 

Guru menanyakan 

kepada siswa pada 

Siswa bertanya tentang 

bagian materi kubus dan 

balok yang masih belum 

paham. 

 40 

menit 
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bagian mana siswa 

mengalami kesulitan.  

Model 

Pembelajar

an Problem 

Posing: 

 

1. Mengurai

kan isi 

Guru memberikan 

latihan soal pendalaman 

materi volum kubus dan 

balok kepada siswa 

untuk diselesaikan 

dengan teman 

sebangkunya. 

Bentuk soal tersebut 

adalah beberapa soal 

uraian dari guru dan satu 

soal yang menunjang 

pembelajaran Problem 

Posing. 

Siswa mengerjakan soal 

latihan yang diberikan 

guru dengan teman 

sebangkunya. 

Eksplorasi 

2. Menggam

barkan 

masalah 

Guru membimbing 

siswa untuk memahami 

permasalahan pada tiap 

nomor soal. 

Siswa dengan teman 

sebangkunya bersama-

sama mencermati dan 

memahami maksud dari 

soal latihan tersebut. 

(kooperatif/kerjasama) 

Eksplorasi 

3. Membuat 

masalah/

Pertanya

an 

Pada nomor soal 

tertentu, guru meminta 

siswa untuk 

mengajukan pertanyaan  

untuk diselesaikan 

siswa dengan teman 

sebangkunya. 

Siswa menyusun soal 

dengan teman 

sebangkunya dan 

menuliskan jawaban 

atas pertanyaan yang 

dibuatnya sendiri. 

Elaborasi 

4. Mendisku

sikan 

masalah 

Secara acak guru 

meminta beberapa siswa 

menyajikan soal 

Perwakilan siswa yang 

ditunjuk menuliskan 

soal temuannya di papan 

tulis. (percaya diri) 

Elaborasi 
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temuannya di papan 

tulis. 

Guru meminta siswa 

lain mengerjakan soal 

tersebut dan 

menyajikannya di papan 

tulis. 

Siswa lain mengerjakan 

soal temuan dari 

temannya tesebut dan 

menuliskan hasilnya di 

papan tulis. 

(percaya diri & 

kooperatif) 

 

 

5. Mendisku

sikan 

alternatif 

pemecaha

n masalah 

Guru bersama siswa 

mengecek hasil 

pekerjaan siswa yang 

ditunjuk. 

Guru memberikan 

penguatan atas 

pekerjaan tersebut. 

Siswa mencermati dan 

menanggapi hasil 

pekerjaan temannya. 

(menghargai pendapat) 

Konfirmas

i 

 Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara 

mandiri. 

Siswa diberikan batas 

waktu pengerjaan soal 

kuis tersebut. 

Siswa mengerjakan soal 

kuis secara mandiri. 

Siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

sesuai dengan batas 

waktu yang telah 

ditentukan. (jujur, 

disiplin) 

 10 

menit 

3. Kegiatan Penutup 
10 

menit 

 Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa melakukan 

refleksi dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 5 menit 

 Guru membuka 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa menanyakan hal 

yang kurang jelas 

dipaham. 

 5 menit 
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Guru menyampaikan 

kegiatan pada 

pertemuan berikutnya, 

yaitu tes dengan materi 

luas permukaan dan 

volum kubus dan balok. 

Guru meminta siswa 

untuk belajar dan 

perbanyak latihan soal. 

Siswa memperhatikan 

dan melaksanakan 

pesan dari guru. 

 

Guru menutup pelajaran 

tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

(disiplin & religius) 

Siswa menjawab salam 

dan mengucapkan 

terimakasih. (religius) 

 

 

I. SUMBER/ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber: 

Buku Matematika kelas VIII SMP, buku BSE Matematika kelas VIII SMP. 

Alat: 

Papan tulis, spidol. 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis (Kuis 2) 

Bentuk Instrumen : Uraian   

 

 

Magelang,      Mei 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Rochmad, S.Pd. Moh. Firman Amardani Saputra 

NIP 196904151993011004  NIM 4101410004 
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Lampiran 61 

 

Latihan Soal 2B (Pertemuan 4) 

 

A. Jawablah soal-soal berikut dengan langkah penyelesaian yang lengkap 

dan tepat. Diskusikan dengan teman sebangku! 

 

1. Ayah membuat kotak berbentuk kubus dengan luas alasnya 64 cm2, 

kemudian  membuat kotak kedua dengan bentuk yang sama dengan ukuran 

panjang rusuknya 40% lebih panjang dari panjang rusuk kubus pertama. 

Tentukan kenaikan dan perbandingan volum kubus tersebut. 

 

2. Sebuah tangki berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm × 35 cm diisi 

air setinggi 14 cm. Apabila 4,2 liter air ditambahkan ke dalam tangki 

tersebut, hitunglah kenaikan air dalam tangki tersebut. 

 

3. Perbandingan volum kubus dan balok adalah 1 : 4. Jika alas balok tersebut 

berbentuk persegi dengan luas 25 cm2, luas permukaan balok tersebut 210 

cm2. Tentukan volum kubus tersebut! 

 

4. Jus jeruk dikemas dalam kotak berbentuk balok dengan ukuran 4 cm × 6 

cm × 8 cm. Produsen jus mengubah kemasan kotak dengan ukuran  6 cm × 

6 × cm × 4 cm agar terlihat lebih menarik. Harga jus tidak mengalami 

perubahan. Apakah volum jus jeruk dalam kedua kemasan itu sama? Jika 

tidak, berapa mililiter perubahannya? Kemasan manakah yang lebih 

menguntungkan bagi konsumen? 

 

B. Buatlah sebuah soal beserta jawabannya tentang volum kubus/balok. 

Tampilkan soal yang kalian buat di papan tulis untuk dikerjakan oleh 

teman kalian. 
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Lampiran 62 

 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal 2B (Pertemuan 4) 

 

A. Jawablah soal-soal berikut dengan langkah penyelesaian yang lengkap 

dan tepat. Diskusikan dengan teman sebangku! 

 

1. Diketahui: Dua kotak berbentuk kubus. Luas alas kotak pertama yaitu L.a = 64 

cm2. Panjang rusuk kotak kedua yaitu r2 = r1(1 + 40%). 

Ditanyakan: a). Kenaikan volum (∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1); b). V1 : V2. 

Selesaian: 

a. Menghitung panjang rusuk kotak 1 (r1). 

𝑟1 = √𝐿. 𝑎 

= √64 

= 8 𝑐𝑚. 

Menghitung panjang rusuk kotak 2 (r2). 

𝑟2 = 𝑟1(1 + 40%) 

= 8(1,4) 

= 11,2 𝑐𝑚. 

Menghitung kenaikan volum. 

∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1 

= 𝑟2
3 − 𝑟1

3 

= 11,23 − 83 

= 1404,928 − 216 

= 1188,928. 

Jadi kenaikan volum penampungan tersebut adalah 1188,928 cm3. 

 

b. Perbandingan volum kotak. 

𝑉1

𝑉2
=

216

1404,928
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=
1

6,504
 

Jadi perbandingan volum kotak 1 dan kotak2 adalah 1 : 6,504.  

 

2. Diketahui: Tangki berbentuk balok dengan p = 60 cm, l = 35 cm. Diisi air 

hingga t1 = 14 cm, kemudian ditambahkan air dengan volum Va = 4,2 liter. 

Ditanyakan: Kenaikan air (t2) setelah ditambahkan air 4,2 liter = 4200 cm3. 

Selesaian: 

Kenaikan air dapat dihitung dari tinggi volum air yang ditambahkan. 

𝑉𝑎 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡2  

4200 = 60 ∙ 35 ∙ 𝑡2 

𝑡2 =
4200

60 ∙ 35
 

= 20 𝑐𝑚. 

Jadi kenaikan air dalam tangki setelah ditambahkan air 4,2 liter adalah 20 cm. 

 

3. Diketahui: Perbandingan volum kubus dan balok adalah 𝑉𝑘: 𝑉𝑏 = 1: 4. 

Alas balok berbentuk persegi dengan luas L.a = 25 cm2. Luas permukaan 

balok yaitu L.b = 210 cm2. 

Ditanyakan: Volum kubus (Vk). 

Selesaian: 

Menghitung p dan l balok yang alasnya berbentuk persegi (p = l = x). 

𝐿. 𝑎 = 𝑥2 

25 = 𝑥2 

𝑥 = 5 𝑐𝑚. 

Maka p = l = 5 cm. 

Menghitung tinggi balok. 

𝐿. 𝑏 = 2(𝑝 ∙ 𝑙 + 𝑝 ∙ 𝑡 + 𝑙 ∙ 𝑡) 

210 = 2(5 ∙ 5 + 5𝑡 + 5𝑡) 
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105 = 25 + 10𝑡 

10𝑡 = 80 

𝑡 = 8 𝑐𝑚. 

Menghitung volum kubus (Vk). 

𝑉𝐾

𝑉𝑏
=

1

4
 

𝑉𝑘 =
1

4
∙ 𝑉𝑏 

𝑉𝑘 =
1

4
∙ 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

=
1

4
∙ 5 ∙ 5 ∙ 8 

= 50 𝑐𝑚3. 

Jadi volum kubus tersebut adalah 50 cm3. 

 

4. Diketahui: Kotak kemasan jus I berukuran p1 = 4 cm, l1 = 6 cm, t1 = 8 cm. 

Kotak kemasan jus II berukuran p2 = 6 cm, l2 = 6 cm. t2 = 4 cm. Harga jus 

kemasan I dan II sama. 

Ditanyakan: a). Apakah volum kedua kemasan sama? b). perubahan volum 

(∆𝑉), c). Kemasan manakah yang menguntungkan konsumen? 

Selesaian: 

a. Volum kemasan I. 

𝑉1 = 𝑝1 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑡1 

= 4 ∙ 6 ∙ 8 

= 192 𝑐𝑚3. 

Volum kemasan II. 

𝑉2 = 𝑝2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑡2 

= 6 ∙ 6 ∙ 4 

= 144 𝑐𝑚3. 

 Jadi, volum kedua kemasan berbeda 
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b. Selisih volum. 

∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

= 192 − 144 

= 48 𝑐𝑚3. 

Jadi selisih volum kemasan tersebut 48 cm3. 

c. Kemasan I lebih menguntungkan konsumen, karena volum kemasan I 

lebih banyak daripada volum kemasan II pada harga yang sama. 

 

B. Buatlah sebuah soal beserta jawabannya tentang volum kubus/balok. 

Tampilkan soal yang kalian buat di papan tulis untuk dikerjakan oleh 

teman kalian. 

(Jawaban berdasarkan soal temuan siswa.) 
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Lampiran 63 

Kuis 2 (Pertemuan 4) 

 

Kerjakan secara individu! (waktu pengerjaan: 10 menit) 

1. Arum memiliki penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 

dm. Ia menginginkan penampung penampung air baru berbentuk kubus 

yang dapat menampung 61 dm3 lebih besar daripada penampung air lama. 

Berapa panjang rusuk penampung air baru? 

 

2. Sebuah kaleng berisi minyak penuh berbentuk balok dengan ukuran 30 cm 

× 15 cm × 20 cm berisi penuh minyak. Minyak tersebut akan dipindahkan 

ke dalam kaleng kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. 

Berapakah banyak kaleng kecil yang dibutuhkan untuk memindah seluruh 

minyak tersebut? 
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Lampiran 64 

 

Kunci Jawaban Kuis 2 (Pertemuan 2) 

 

1. Diketahui: Dua penampung air berbentuk kubus. Misalkan r1 adalah panjang 

rusuk penampung 1, V1 adalah volum penampung 1, V2 adalah volum 

penampung 2. r1 = 4 dm. V2 = V1 + 61 dm3. 

Ditanyakan: r2 (panjang rusuk penampung 2). 

Selesaian: 

Menghitung volum penampung air 1. 

𝑉1 = 𝑟1
3 

= 43 

= 64 𝑑𝑚3. 

Menghitung volum penampung air 2. 

𝑉2 = 𝑉1 + 61 

= 64 + 61 

= 125 𝑑𝑚3. 

Menghitung panjang rusuk penampung 2. 

𝑟2
3 = 𝑉2 

𝑟2 = √𝑉2
3  

= √125
3

 

= 5 𝑑𝑚3. 

Jadi panjang rusuk penampung 2 adalah 5 dm3. 

 

2. Diketahui: Kaleng minyak berbentuk balok dengan ukuran p = 30 cm, l = 15 cm, 

t = 20 cm. Minyak dipindah ke dalam kaleng kecil berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk r = 10 cm. 
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Ditanyakan: Banyak kaleng yang dibutuhkan untuk memindah seluruh minyak 

(n). 

Selesaian: 

Menghitung volum seluruh minyak. 

𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 

= 30 ∙ 15 ∙ 20 

= 9000 𝑐𝑚3. 

Menghitung volum kaleng kubus. 

𝑉𝑘 = 𝑟3 

= 103 

= 1000 𝑐𝑚3. 

Menghitung banyak kaleng kubus yang dibutuhkan. 

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑘
 

=
9000

1000
 

= 9. 

Jadi banyak kaleng kecil yang dibutuhkan untuk memindah seluruh minyak yaitu 

9 kaleng kecil. 

 

 

 

 

 



 
 

  

3
8
9

 

Lampiran 65  

 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 
Sekolah : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas : VIII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (dua) 

Model Pembelajaran : Direct Instruction 

Standar Kompetensi     : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Karakter 

yang 

Diharapkan 
Teknik  Bentuk 

Contoh Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas 

Kubus dan 

balok 

Tahapan 

pembelajaran Direct 

Instruction adalah 

sebagai berikut. 

1. Menginformasikan 

tujuan dan 

orientasi belajar 

 

2. Mereviu 

pengetahuan dan 

keterampilan 

prasyarat 

 

 Menemukan 

rumus luas 

perrmukaan 

kubus dan 

balok. 

 

 Menghitung 
luas 

permukaan 

kubus dan 

balok. 

 

Tes 

Tertulis 

Uraian 1. Sebutkan 

rumus luas 

permukaan 

kubus juka 

rusuknya x 

cm. 

2. Sebutkan 

rumus 

volum: 

a. Kubus 

dengan 

panjang 

6 x 40 

menit  

Buku 

pendamping 

Matematika 

untuk SMP 

Karangan 

M. Cholik 

Adinawan, 

Sugiono, 

penerbit 

Erlangga, 

2005 

Berpikir 

logis, 

kritis, 

kreatif, 

kerjasama, 

teliti. 



 
 

  

3
9
0

 

3. Menyampaikan 

materi pelajaran 

 

4. Melaksanakan 

bimbingan 

 

5. Memberi latihan 

 

6. Menilai kinerja 

siswa dan 

memberikan 

umpan balik 

 

7. Memberikan 

latihan mandiri 

 

 

 Menentukan 
rumus 

volume 

kubus dan 

balok. 

 

 Menghitung 
volume 

kubus dan 

balok. 

rusuk x 

cm. 

b. Balok 

dengan 

panjang p 

cm, lebar 

l cm, dan 

tinggi t 

cm. 

     

Mengetahui        Magelang, 13 Juli 2013 

    Kepala SMP Negeri 2 Magelang     Guru matapelajaran 

 

 

    Drs. Sumarsono, M. Pd.      Rochmad, S. Pd. 

    NIP 19610917 198903 1 009      NIP 19690415 199301 1 004 
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Lampiran 66 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

RPP KE 8 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelasa / Semester   : VIII (Delapan) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran (3 pertemuan) 

 

A.  Standar Kompetensi  : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B Kompetensi Dasar : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas. 

 

C Indikator :  1. Menggunakan rumus untuk menghitung luas 

permukaan kubus dan balok.. 

 2. Menggunakan rumus untuk menghitung 

volume kubus dan balok. 

D Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan 

kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

Pertemuan Kedua 

Peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus, 

balok, prisma tegak, dan limas tegak. 

Pertemuan Ketiga 

Peserta didik dapat mengaplikasikan rumus untuk menghitung luas permukaan 

dan volum kubus-balok dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E Materi Pembelajaran 

a. Menghitung luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

b. Menemukan dan menghitung volume kubusdan balok. 
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F. Model / Metode Pembelajaran 

Model   : Direct Instruction 

Metode Pembelajaran : Penemuan, kelompok, tugas 

 

G. Skenario / Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pertemuan Waktu Materi Pokok Ket 

Pertemuan I 5 menit 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

Pendahuluan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Memotivasi peserta didik dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya mempelajari 

materi ini 

 Mengingat kembali tentang materi jaring-

jaring kubus dan balok. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Peserta didik diberikan stimulus berupa 

pemberian materi oleh guru untuk menemukan 

dan menghitung luas permukaan (sisi) kubus 

dan  balok dengan bantuan alat peraga. 

Elaborasi 

 Peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan 

baik lisan maupun tulisan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman konsep tentang luas 

permukaan (sisi) kubus dan balok. 

 Peserta didik mengerjakan latihan soal yang 

diberikan oleh guru. 

 Peserta didik dan guru membahas latihan soal 

tersebut. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

pekerjaan siswa. 

Penutup 

 Peserta didik membuat rangkuman/refleksi 

tentang subbab yang telah dipelajari.  

 Peserta didik mengerjakan soal-soal dari “Cek 

Pemahaman“ Buku pendamping Matematika 

untuk SMP Karangan M. Cholik Adinawan, 

Sugiono, penerbit Erlangga, 2005. 

 



393 
 

  

 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan II 5 menit 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

Pendahuluan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Memotivasi peserta didik dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya mempelajari 

materi ini 

 Guru menyampaikan materi prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Peserta didik diberikan stimulus berupa 

pemberian materi oleh guru untuk menemukan 

dan menghitung volumkubus dan  balok 

dengan bantuan alat peraga. 

Elaborasi 

 Peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan 

baik lisan maupun tulisan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman konsep tentang volum 

kubus dan balok. 

 Peserta didik mengerjakan soal-soal latihan 

yang diberikan oleh guru. 

 Peserta didik dan guru membahas latihan soal 

tersebut. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

pekerjaan siswa. 

Penutup 

 Peserta didik membuat rangkuman/refleksi 

tentang subbab yang telah dipelajari.  

 Peserta didik mengerjakan soal-soal dari “Cek 

Pemahaman“ Buku pendamping Matematika 

untuk SMP Karangan M. Cholik Adinawan, 

Sugiono, penerbit Erlangga, 2005. 

 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan III 5 menit 

 

 

 

Pendahuluan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Memotivasi peserta didik dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya mempelajari 

materi ini 
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60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 Peserta didik diingatkan kembali tentang 

materi luas permukaan (sisi) dan volum 

kubus-balok. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Peserta didik mengkomunikasikan rumus 

menghitung luas permukaan (sisi) dan volum 

kubus dan  balok. 

 

Elaborasi 

 Peserta didik mengerjakan latihan soal 

pendalaman materi yang berkaitan dengan 

penerapan luas permukaan dan volum kubus-

balok yang diberikan guru. 

 

Konfirmasi 

 Peserta didik dan guru membahas latihan soal 

tersebut. 

 Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan. 

Penutup 

 Peserta didik melakukan refleksi terhadap 

subbab yang telah dipelajari. 

 Peserta didik mengerjakan soal-soal dari “Cek 

Pemahaman“ Buku pendamping Matematika 

untuk SMP Karangan M. Cholik Adinawan, 

Sugiono, penerbit Erlangga, 2005. 

 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

 

H. Sumber Belajar 

 Buku pendamping Matematika untuk SMP Karangan M. Cholik 

Adinawan, Sugiono, penerbit Erlangga, 2005. 

Alat : 

 Mistar, spidol, white board, alat peraga 
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I. Penilaian 

Indikator Pencapaian Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Intrumen 

Intrumen 

1 Menggunakan rumus 

untuk menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

volume kubus dan balok. 

 

 

 Tugas 

individu, 

kuis 

Uraian. a. Sebuah benda berbentuk 

kubus luas permukaannya 

1176 cm2. Berapa panjang 

rusuk kubus tersebut? 

 

b. Volume sebuah kubus sama 

dengan volume balok yaitu 

1000 cm3. Diketahui panjang 

balok dua kali panjang kubus 

dan tinggi balok setengah kali 

lebar balok. Tentukan luas 

seluruh permukaan balok. 

 

c. Luas bidang diagonal suatu 

kubus adalah 16√2 cm2. 
Hitung volum kubus tersebut! 

 

d. Ukuran sebuah batu bata 

adalah 10 cm   12 cm   25 

cm. Berapa banyak batu bata 

yang akan dibutuhkan untuk 

membuat sebuah dinding 

dengan tinggi 1,75 m, tebal 12 

cm, dan panjang 60 m? 

(abaikan ketebalan semen). 

   

     

 

Kunci Jawaban : 

a. 14 cm 

b. 700 cm2 

c. 64 cm3 

d. 4080 batu bata 
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                                                                                    Magelang,  April 2014 

 

Mengetahui :  

Kepala SMP Negeri 2 Magelang                              Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. Sumarsono, M. Pd  Rochmad, S.Pd 

NIP. 19610917 198903 1 009 NIP. 19690415 199301 1 004 
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Lampiran 67 

 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

NO 

Kelas VIII-E Kelas VIII-B Kelas VIII-D 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 E1-01 96 E2-01 74 K-01 58 

2 E1-02 88 E2-02 50 K-02 74 

3 E1-03 70 E2-03 80 K-03 74 

4 E1-04 66 E2-04 90 K-04 84 

5 E1-05 68 E2-05 94 K-05 72 

6 E1-06 86 E2-06 86 K-06 66 

7 E1-07 90 E2-07 84 K-07 70 

8 E1-08 96 E2-08 88 K-08 82 

9 E1-09 72 E2-09 84 K-09 70 

10 E1-10 86 E2-10 76 K-10 82 

11 E1-11 80 E2-11 90 K-11 70 

12 E1-12 68 E2-12 84 K-12 80 

13 E1-13 92 E2-13 98 K-13 90 

14 E1-14 82 E2-14 96 K-14 92 

15 E1-15 80 E2-15 84 K-15 84 

16 E1-16 82 E2-16 82 K-16 70 

17 E1-17 60 E2-17 78 K-17 70 

18 E1-18 88 E2-18 84 K-18 72 

19 E1-19 94 E2-19 68 K-19 72 

20 E1-20 60 E2-20 98 K-20 80 

21 E1-21 88 E2-21 100 K-21 68 

22 E1-22 74 E2-22 84 K-22 94 
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Lampiran 68 

 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Statistika Hitung (Uji Kolmogorov-Smirnov) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

Tests of Normality 

 Gabungan Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Data_Akhir 1 ,099 66 ,173 ,974 66 ,189 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel output perhitungan Test of Normality pada kolom Kolmogorov-Smirnova 

diperoleh Sig. = 0,173. Karena Sig. = 0,173 > 𝛼 = 0,05, berarti Ho diterima. 

Simpulan  

Data akhir/ nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas sampel 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 69 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

Hipotesis 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 (varians homogen) 

H1 : terdapat sekurang-kurangnya satu varians yang berbeda (varians tidak 

homogen)  

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Statistika Hitung (Uji Levene) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Data_Akhir   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,717 2 63 ,492 

 

Dari tabel output perhitungan Test of Homogenity of Variance, pada kolom Sig. 

diperoleh nilai Sig. = 0,492. Karena Sig. = 0,492 > 𝛼 = 0,05, berarti Ho diterima. 

Simpulan  

Data akhir/nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas sampel memiliki 

varians homogen. 
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Lampiran 70 

UJI HIPOTESIS 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran CPS (Creative Problem 

Solving) mencapai ketuntasan klasikal.  

Hipotesis  

H0 : 𝜋1 ≥ 75%, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 lebih dari atau sama dengan 75%. 

H1 : 𝜋1 < 75%, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 kurang dari 75%.. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ −𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 235)  

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

Hasil Perhitungan  

 

 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh z hitung = -1,23 < -z tabel = -0,1736, 

sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 1 kurang dari 75%. Jadi, persentase 

ketuntasan siswa di kelas dengan model pembelajaran Creative Problem Solving 

belum mencapai ketuntasan klasikal. 

x = 14 

n =  22 

z hitung = -1,23 

ztabel (0,45) = 0,1736 

 

Keterangan: 

z = nilai z hitung, 

x = banyak siswa yang tuntas di kelas 

eksperimen 1,  

n = banyak peserta tes kelas eksperimen 1, 

𝜋0 = 75%. 

 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

-0,1736 -1,23 

Daerah penolakan Ho 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛
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Lampiran 71 

UJI HIPOTESIS 2 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran PP (Problem Posing) 

mencapai ketuntasan klasikal.  

Hipotesis  

H0 : 𝜋1 ≥ 75%, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2 lebih dari atau sama dengan 75%. 

H1 : 𝜋1 < 75%, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2 kurang dari 75%.. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ −𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼) untuk 𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 235)  

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

Hasil Perhitungan  

 

 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh z hitung = -0,25 > -z tabel = -0,1736, 

sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih dari atau sama dengan 75%. Jadi, 

persentase ketuntasan siswa di kelas dengan model pembelajaran Problem Posing 

telah mencapai ketuntasan klasikal. 

x = 17 

n =  22 

z hitung = 0,25 

ztabel (0,45) = 0,1736 

 

Keterangan: 

z = nilai z hitung, 

x = banyak siswa yang tuntas di kelas 

eksperimen 2,  

n = banyak peserta tes kelas eksperimen 2, 

𝜋0 = 75%. 

 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

-0,1736 

Daerah penolakan Ho 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

 

0,25 
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Lampiran 72 

UJI HIPOTESIS 3 

(UJI ANAVA DATA AKHIR)  

 

Hipotesis 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, (tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah yang signifikan dari ketiga kelas sampel) 

H1 : paling sedikit ada satu 𝜇 yang berbeda (terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah yang signifikan dari ketiga kelas sampel) 

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika Sig. > 𝛼 = 5%. Tolak H0 jika berlaku sebaliknya. 

Atau terima H0 jika Fhitung < Ftabel. (Ftabel = 0,3143 untuk df1 = 2 dan df2 = 63) 

Statistika Hitung (Uji ONE WAY ANAVA) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

 
ANOVA 

Data_Akhir   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 720,364 2 360,182 3,217 ,047 

Within Groups 7053,455 63 111,960   

Total 7773,818 65    

 

Dari tabel output perhitungan ANAVA, pada kolom Sig. diperoleh nilai Sig. = 0,047. 

Karena Sig. = 0,047 < 𝛼 = 0,05, berarti Ho ditolak. 

Jika dilihat dari nilai F, diperoleh Fhitung = 3,217 > Ftabel = 0,3143. Sehingga H0 

ditolak. 

Simpulan  

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah dari 

ketiga kelas sampel. 
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Lampiran 73 

UJI LANJUT DATA AKHIR 

Berdasakan hasil uji ANAVA pada data akhir bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan rata-rata kemampuan pemecahan masalah dari ketiga kelas sampel, maka 

dilakukan lanjut.  

Tentukan nilai 𝜶 

𝛼 = 5% = 0,05. 

Kriteria Pengujian 

Nilai Mean Difference (I-J) yang bertanda (*) menunjukkan pasangan kelas yang 

memiliki perbedaan rata-rata hasil tes secara signifikan.  

Statistika Hitung (Uji LSD/Least Significance Difference) 

Pengolahan data menggunakan SPSS 21.0. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Data_Akhir   

LSD   

Kelas (I)  Kelas (J)  Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Eksperimen_1 Eksperimen_2 -3,909 3,190 ,225 -10,28 2,47 

Kontrol 4,182 3,190 ,195 -2,19 10,56 

Eksperimen_2 Eksperimen_1 3,909 3,190 ,225 -2,47 10,28 

Kontrol 8,091* 3,190 ,014 1,72 14,47 

Kontrol Eksperimen_1 -4,182 3,190 ,195 -10,56 2,19 

Eksperimen_2 -8,091* 3,190 ,014 -14,47 -1,72 

 

Berdasarkan tabel output perhitungan uji LSD di atas, pada kolom Mean Difference (I – J), yang 

memiliki perbedaan rata-rata hasil tes secara signifikan adalah pasangan kelas eksperimen 2 dan 

kelas kontrol. 
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Lampiran 74 

UJI HIPOTESIS 4 

Uji hipotesis 4 untuk mengetahui apakah model pembelajaran di kelas eksperimen 

1 (Creative Problem Solving) lebih baik daripada model pembelajaran di kelas 

kontrol (Direct Instruction). Untuk itu akan diuji perbedaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan proporsi ketuntasan. 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pihak Kanan (uji t) 

Hipotesis  

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas kontrol. 

Kriteria Pengujian 

H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 didapat dari daftar distribusi t 

dengan dk = (n1 + n3 – 2) dan 𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 243) 

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

dengan  

 

 

 

𝑡 =
𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥3̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛3

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛3 − 2
 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛3 − 2
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung (distribusi t student), 

�̅�1 = rata-rata hasil tes kelas eksperimen 1, 

�̅�3 = rata-rata hasil tes kelas kontrol, 

n1 = banyak peserta tes kelas eksperimen 1, 

n3 = banyak peserta tes kelas kontrol, 

s1
2 = varians kelas eksperimen 1, 

s3
2 = varians kelas kontrol, 

s2 = varians gabungan data akhir, 
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Hasil Perhitungan  

�̅�1 = 80,27 �̅�3 = 76,09 

n1 =  22 n3 = 22 

s1
2 = 128,87 s3

2 = 82,47 

s2 = 105,67 

t hitung = 0,55082 

ttabel (0.95, 42) = 0,06308 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh t hitung = 0,55082 > t tabel = 

0,06308, sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol. 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Pihak Kanan (uji z) 

Hipotesis  

H0 : 𝜋1 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 

H1 : 𝜋1 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol.. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼). (Sudjana, 2005: 243) 

Rumus yang Digunakan 

 

Daerah penerimaan Ho 

0,06308 0,55082 

Daerah penolakan Ho 

 

Keterangan: 

z = nilai z hitung, 

x1 = banyak siswa yang tuntas di kelas 

eksperimen 1,  

x3 = banyak siswa yang tuntas di kelas kontrol, 

n1 = banyak peserta tes kelas eksperimen 1, 

n3 = banyak peserta tes kelas kontrol, 

 

𝑧 =

𝑥1
𝑛1

−
𝑥3

𝑛3

√𝑝𝑞 {
1
𝑛1

+
1

𝑛3
}
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dengan  dan 

 

Hasil Perhitungan  

x1 = 14 x3 = 9 

n1 =  22 n3 = 22 

p = 0,5227 q = 0,4773 

z hitung = 1,50912 

ztabel (0,45) = 0,1736 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh z hitung = 1,50912 > z tabel = 0,1736, 

sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 1 lebih dari kelas kontrol. 

Dari hasil uji t dan uji z di atas, diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah dan proporsi ketuntasan kelas eksperimen 1 lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving 

lebih baik daripada model pembelajaran Direct Instruction dalam 

meningkatkan aspek kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

0,1736 1,50912 

Daerah penolakan Ho 

𝑝 =
𝑥1 + 𝑥3

𝑛1 + 𝑛3
 𝑞 = 1 − 𝑝 
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UJI HIPOTESIS 5 

Uji hipotesis 5 untuk mengetahui apakah model pembelajaran di kelas eksperimen 

2 (Problem Posing) lebih baik daripada model pembelajaran di kelas kontrol 

(Direct Instruction). Untuk itu akan diuji perbedaan dua rata-rata dan uji perbedaan 

proporsi ketuntasan. 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pihak Kanan (uji t) 

Hipotesis  

H0 : 𝜇2 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol. 

H1 : 𝜇2 > 𝜇3, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas kontrol. 

Kriteria Pengujian 

H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 didapat dari daftar distribusi t 

dengan dk = (n2 + n3 – 2) dan 𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 243) 

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

dengan  

 

 

 

𝑡 =
𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥3̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛2
+

1
𝑛3

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛3 − 2
 

𝑠2 =
(𝑛2 − 1)𝑠2

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛2 + 𝑛3 − 2
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung (distribusi t student), 

�̅�2 = rata-rata hasil tes kelas eksperimen 2, 

�̅�3 = rata-rata hasil tes kelas kontrol, 

n2  = banyak peserta tes kelas eksperimen 2, 

n3 = banyak peserta tes kelas kontrol, 

s2
2 = varians kelas eksperimen 2, 

s3
2 = varians kelas kontrol, 

s2 = varians gabungan data akhir, 
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Hasil Perhitungan  

�̅�2 = 84,18 �̅�3 = 76,09 

n2 =  22 n3 = 22 

s2
2 = 124,54 s3

2 = 82,47 

s2 = 103,5 

t hitung = 1,07682 

ttabel (0.95, 42) = 0,06308 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh t hitung = 1,7682 > t tabel = 

0,06308, sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Pihak Kanan (uji z) 

Hipotesis  

H0 : 𝜋2 ≤ 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2 kurang dari atau sama dengan kelas kontrol. 

H1 : 2 > 𝜋3, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol.. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼). (Sudjana, 2005: 243) 

Rumus yang Digunakan 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

0,06308 1,7682 

Daerah penolakan Ho 

 

Keterangan: 

z = nilai z hitung, 

x2 = banyak siswa yang tuntas di kelas 

eksperimen 2,  

x3 = banyak siswa yang tuntas di kelas kontrol, 

n2 = banyak peserta tes kelas eksperimen 2, 

n3 = banyak peserta tes kelas kontrol, 

 

𝑧 =

𝑥2
𝑛2

−
𝑥3

𝑛3

√𝑝𝑞 {
1

𝑛2
+

1
𝑛3

}
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dengan  dan 

Hasil Perhitungan  

x2 = 17 x3 = 9 

n2 =  22 n3 = 22 

p = 0,59 q = 0,41 

z hitung = 2,45298 

ztabel (0,45) = 0,1736 

 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh z hitung = 2,45298 > z tabel = 0,1736, 

sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2 lebih dari kelas kontrol. 

Dari hasil uji t dan uji z di atas, diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah dan proporsi ketuntasan kelas eksperimen 2 lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Posing lebih baik 

daripada model pembelajaran Direct Instruction dalam meningkatkan aspek 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

0,1736 2,45298 

Daerah penolakan Ho 

𝑝 =
𝑥2 + 𝑥3

𝑛2 + 𝑛3
 𝑞 = 1 − 𝑝 
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UJI HIPOTESIS 6 

Uji hipotesis 6 untuk mengetahui apakah model pembelajaran di kelas eksperimen 

1 (Creative Problem Solving) lebih baik daripada model pembelajaran di kelas 

eksperimen 2 (Problem Posing). Untuk itu akan diuji perbedaan dua rata-rata dan 

uji perbedaan proporsi ketuntasan. 

1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pihak Kiri (uji t) 

Hipotesis  

H0 : 𝜇1 ≥ 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜇1 < 𝜇2, artinya rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 2. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  −𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 didapat dari daftar distribusi t 

dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan 𝛼 = 5%. (Sudjana, 2005: 243) 

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

dengan  

 

 

 

𝑡 =
𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛3 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛3 − 2
 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠3
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung (distribusi t student), 

�̅�1 = rata-rata hasil tes kelas eksperimen 1, 

�̅�2 = rata-rata hasil tes kelas eksperimen 2, 

n1 = banyak peserta tes kelas eksperimen 1, 

n2 = banyak peserta tes kelas eksperimen 2, 

s1
2 = varians kelas eksperimen 1, 

s2
2 = varians kelas eksperimen 2, 

s2 = varians gabungan data akhir, 
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Hasil Perhitungan  

 

 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh t hitung = -1,152 < -t tabel = 

−0,06308, sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 1 kurang dari kelas 

eksperimen 2. 

2. Uji Perbedaan Dua Proporsi Pihak Kiri (uji z) 

Hipotesis  

H0 : 𝜋1 ≥ 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 lebih dari atau sama dengan kelas eksperimen 2. 

H1 : 𝜋1 < 𝜋2, artinya proporsi ketuntasan tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2. 

Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥  𝑧0,5−𝛼, dengan 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼). (Sudjana, 2005: 243) 

 

�̅�1 = 80,27 �̅�2 = 84,18 

n1 =  22 n2 = 22 

s1
2 = 128,87 s2

2 = 124,54 

s2 = 126,71 

t hitung = -1,152 

ttabel (0.95, 42) = 0,06308 

Daerah penerimaan Ho 

-0,06308 -1,152 

Daerah penolakan Ho 



412 
 

  

Rumus yang Digunakan 

 

 

 

 

dengan  dan 

 

Hasil Perhitungan  

x1 = 14 x2 = 17 

n1 =  22 n2 = 22 

p = 0,71 q = 0,29 

z hitung = -0,9913 

ztabel (0,45) = 0,1736 

 

 

 

Simpulan 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diperoleh z hitung = -0,9913 < -z tabel = −0,1736, 

sehingga H0 ditolak. Ini berarti bahwa proporsi ketuntasan tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen 1 kurang dari kelas eksperimen 2. 

Dari hasil uji t dan uji z di atas, diperoleh rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah dan proporsi ketuntasan kelas eksperimen 2 lebih tinggi dari kelas 

eksperimen 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem 

Posing lebih baik daripada model pembelajaran Creative Problem Solving 

dalam meningkatkan aspek kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 
 

Keterangan: 

z = nilai z hitung, 

x1 = banyak siswa yang tuntas di kelas eksperimen 1,  

x2 = banyak siswa yang tuntas di kelas eksperimen 2, 

n1 = banyak peserta tes kelas eksperimen 1, 

n2 = banyak peserta tes kelas eksperimen 2. 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

-0,1736 -0,9913 

Daerah penolakan Ho 

𝑧 =

𝑥1
𝑛1

−
𝑥2
𝑛2

√𝑝𝑞 {
1
𝑛1

+
1

𝑛2
}

 

𝑝 =
𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
 

𝑞 = 1 − 𝑝 
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Lampiran 77 

LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Sabtu, 19 April 2014/ 10.10-11.45 WIB 

Pertemuan ke-   : 1 (satu) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII E      / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 

kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√     √  

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√      √ 

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√     √  

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√     √  

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√     √  

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√     √  

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √    √   

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√     √  

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √    √   

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√     √  

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√     √  

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 89 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟒, 𝟕𝟔%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

 

Magelang,   19 April 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Jumat, 25 April 2014/ 07.15-08.35 WIB 

Pertemuan ke-   : 2 (dua) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII E     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√      √ 

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√     √  

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√    √   

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√     √  

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√     √  

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√      √ 

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√      √ 

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√      √ 

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√     √  

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √    √   

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√     √  

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√    √   

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√    √   

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 88 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟖𝟖

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟑, 𝟖𝟏%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   25 April 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Sabtu, 26 April 2014/ 10.10-11.45 WIB 

Pertemuan ke-   : 3 (tiga) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII E     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√      √ 

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√      √ 

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√     √  

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√      √ 

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√      √ 

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√     √  

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√     √  

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √      √ 

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√     √  

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √     √  

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√      √ 

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 96 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟗𝟔

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟏, 𝟒𝟑%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   25 April 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Jumat, 2 Mei 2014/ 07.15-08.10 WIB 

Pertemuan ke-   : 4 (empat) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII E     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√     √  

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√      √ 

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√      √ 

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√      √ 

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√     √  

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√      √ 

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √      √ 

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√      √ 

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √      √ 

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√     √  

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√      √ 

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 101 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟏𝟎𝟏

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟔, 𝟏𝟗%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   2 Mei 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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Lampiran 78 

LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Kamis, 24 April 2014/ 09.30-10.50 WIB 

Pertemuan ke-   : 1 (satu) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII B     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 

kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√     √  

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√     √  

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√     √  

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√    √   

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√      √ 

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√    √   

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√      √ 

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √    √   

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√    √   

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√     √  

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 89 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟒, 𝟕𝟔%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   24 April 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Jumat, 25 April 2014/ 08.35-10.10 WIB 

Pertemuan ke-   : 2 (dua) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII B     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√     √  

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √     √  
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√      √ 

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√      √ 

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√    √   

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√    √   

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√      √ 

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√    √   

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√     √  

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √     √  

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√   √    

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√      √ 

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 91 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟗𝟏

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   25 April 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Sabtu, 25 April 2014/ 07.55-08.35 WIB 

Pertemuan ke-   : 3 (tiga) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII B     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√      √ 

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√      √ 

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √      √ 
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√      √ 

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√      √ 

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√     √  

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√      √ 

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√     √  

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√     √  

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√    √   

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √     √  

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√      

√ 

 

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√      √ 

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 96 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟗𝟔

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟏, 𝟒𝟑%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   10 Mei 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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LEMBAR PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING 

 

Nama Peneliti    : Moh. Firman Amardani Saputra 

Hari, tanggal/waktu    : Jumat, 9 Mei 2014/ 08.40-10.10 WIB 

Pertemuan ke-   : 4 (empat) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester  : VIII B     / Genap 

Materi Pokok    : Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukuran-

ukurannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom “ya” atau “tidak”, 
kemudian berikan skor pada kolom “Skala 

Penilaian” sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu.   

 

No Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Mengawali Pelajaran 

1. Mengucapkan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran. 

√      √ 

2. Menyiapkan kondisi siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

√     √  

4. Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

5. Memberikan motivasi kepada siswa. √    √   
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6. Mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi prasyarat melalui tanya 

jawab. 

√     √  

B. Proses Pembelajaran 

7. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar serta 

memberikan lembar permasalahan 

kepada siswa. 

√      √ 

8. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

√      √ 

9. Meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

√      √ 

10.  Memfasilitasi pertukaran gagasan, 

sanggahan, dan pendapat sesama siswa. 

√     √  

11. Mengevaluasi dan memberi konfirmasi 

dari hasil diskusi kelompok. 

√     √  

12. Model Pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun dalam RPP (Fase model 

pembelajaran Problem Posing nampak). 

√     √  

13. Ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan. 

√     √  

C. Penguasaan Bahan Belajar 

14. Kejelasan dalam menjelaskan materi. √     √  

15. Kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

√    √   

16. Kejelasan dalam memberikan contoh. √     √  

D. Kemampuan Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran 

17. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

√      

√ 

 

18. Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

√     √  

19. Memberikan PR/Kuis kepada siswa. √      √ 

20. Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

√      √ 

21. Menutup pelajaran dengan salam/doa. √      √ 

 Skor total 82 
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Kriteria Penilaian: 

Skor 5: sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 4: baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3: cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2: kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1: tidak terpenuhi 

 

Perhitungan: 

Persentase keterampilan guru = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

=
𝟖𝟐

𝟏𝟎𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕𝟖, 𝟎𝟗%. 

Kriteria persentase: 

Kurang baik : persentase keterampilan guru < 25% 

Cukup baik : 25% ≤ persentase keterampilan guru < 50% 

Baik   : 50% ≤ persentase keterampilan guru < 75%  

Sangat baik : persentase keterampilan guru ≥ 75% 

 

Magelang,   9 Mei 2014 

Pengamat, 

Guru Matematika 

 

 

 

Rochmad, S. Pd. 

NIP 196904151993011004 
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Lampiran 79 

 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KESESUAIAN RPP DENGAN 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 

Model Creative Problem Solving (E1) Kelas Model Problem Posing (E2) 

Pertemuan 

ke 
Persentase Kriteria 

Pertemuan 

ke 
Persentase Kriteria 

1 84,76% 
Sangat 

baik 
1 84,76% 

Sangat 

baik 

2 83,81% 
Sangat 

baik 
2 86,67% 

Sangat 

baik 

3 91,43% 
Sangat 

baik 
3 91,43% 

Sangat 

baik 

4 96,19% 
Sangat 

baik 
4 78,19% 

Sangat 

baik 

Rata-rata 89,08% 
Sangat 

baik 
Rata-rata 85,24% 

Sangat 

baik 
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Lampiran 80 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Siswa kelas Eksperimen 1 

mencoba menemukan konsep 

volum kubus menggunakan 

alat peraga.   

 

 

 

 

 

 

Siswa kelas Eksperimen 1 mencoba 

menemukan konsep volum balok 

menggunakan alat peraga. 

 

 

 

 

 

Siswa kelas 

Eksperimen 1 

berdiskusi 

(melakukan tahap 

Klarifikasi Masalah, 

Pengungkapan 

Pendapat, Evaluasi 

dan Seleksi) untuk 

memecahkan masalah 

matematika. 
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Peneliti memantau 

jalannya diskusi dan 

pekerjaan kelompok 

pada kelas 

Eksperimen 1. 

 

 

 

 

 

 

Siswa kelas Eksperimen 1 

diminta menampilkan hasil 

pekerjaan kelompoknya di depan 

kelas (tahap Implementasi) untuk 

dibahas bersama. 

 

 

 

 

 

Peneliti membahas dan 

memberikan penguatan 

terhadap hasil 

pekerjaan kelompok 

pada kelas Eksperimen 

1. 
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Perwakilan kelompok pada 

kelas Eksperimen 2 

menampilkan soal hasil 

temuannya tentang Luas 

Permukaan Kubus dan 

Balok untuk dikerjakan oleh 

kelompok lain. 

 

 

 

 

 

Salah satu siswa 

menyelesaikan soal hasil 

temuan kelompok lain di 

depan kelas. 

 

 

 

 

 

Siswa kelas Uji Coba sedang 

mengerjakan Tes Uji Coba 

Instrumen. 
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Siswa kelas Eksperimen 1 

sedang mengerjakan Tes 

Kemampuan Pemecahan 

Masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa kelas Eksperimen 2 

sedang mengerjakan Tes 

Kemampuan Pemecahan 

Masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa kelas Kontrol sedang 

mengerjakan Tes 

Kemampuan Pemecahan 

Masalah. 
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Lampiran 81 

 

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 82 

 

SURAT IZIN OBSERVASI 
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Lampiran 83 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 84 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN OBSERVASI 
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Lampiran 85 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 86 

 

DAFTAR HARGA KRITIS DARI r PRODUCT-MOMENT 

 

N 

(1) 

Taraf Signifikan   

N 

(1) 

Taraf Signifikan   

N 

(1) 

Taraf Signifikan  

95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,997 

0,950 

0,878 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,999 

0,990 

0,959 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

26

27

28

29

30

31

32 

33 

34

35

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,388 

0,381 

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,496 

0,487 

0,478 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

125 

150 

175 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

100

0 

0,266 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r 
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Lampiran 87 

DAFTAR HARGA KRITIK UJI F (α = 5 %) 

dk 

penyebut 

dk pembilang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46 4.052 3.200 2.807 2.574 2.417 2.304 2.216 2.147 2.091 2.044 2.004 

47 4.047 3.195 2.802 2.570 2.413 2.299 2.212 2.143 2.086 2.039 1.999 

48 4.043 3.191 2.798 2.565 2.409 2.295 2.207 2.138 2.082 2.035 1.995 

49 4.038 3.187 2.794 2.561 2.404 2.290 2.203 2.134 2.077 2.030 1.990 

50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026 1.986 

51 4.030 3.179 2.786 2.553 2.397 2.283 2.195 2.126 2.069 2.022 1.982 

52 4.027 3.175 2.783 2.550 2.393 2.279 2.192 2.122 2.066 2.018 1.978 

53 4.023 3.172 2.779 2.546 2.389 2.275 2.188 2.119 2.062 2.015 1.975 

54 4.020 3.168 2.776 2.543 2.386 2.272 2.185 2.115 2.059 2.011 1.971 

55 4.016 3.165 2.773 2.540 2.383 2.269 2.181 2.112 2.055 2.008 1.968 

56 4.013 3.162 2.769 2.537 2.380 2.266 2.178 2.109 2.052 2.005 1.964 

57 4.010 3.159 2.766 2.534 2.377 2.263 2.175 2.106 2.049 2.001 1.961 

58 4.007 3.156 2.764 2.531 2.374 2.260 2.172 2.103 2.046 1.998 1.958 

59 4.004 3.153 2.761 2.528 2.371 2.257 2.169 2.100 2.043 1.995 1.955 

60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993 1.952 

61 3.998 3.148 2.755 2.523 2.366 2.251 2.164 2.094 2.037 1.990 1.949 

62 3.996 3.145 2.753 2.520 2.363 2.249 2.161 2.092 2.035 1.987 1.947 

63 3.993 3.143 2.751 2.518 2.361 2.246 2.159 2.089 2.032 1.985 1.944 

64 3.991 3.140 2.748 2.515 2.358 2.244 2.156 2.087 2.030 1.982 1.942 

65 3.989 3.138 2.746 2.513 2.356 2.242 2.154 2.084 2.027 1.980 1.939 

66 3.986 3.136 2.744 2.511 2.354 2.239 2.152 2.082 2.025 1.977 1.937 

67 3.984 3.134 2.742 2.509 2.352 2.237 2.150 2.080 2.023 1.975 1.935 

68 3.982 3.132 2.740 2.507 2.350 2.235 2.148 2.078 2.021 1.973 1.932 

69 3.980 3.130 2.737 2.505 2.348 2.233 2.145 2.076 2.019 1.971 1.930 

Sumber: Data Excel for Windows (=FINV(0.05,dk pembiang, dk penyebut)) 
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TABEL DISTRIBUSI t 

dk t0.99 t0.975 t0.95 t0.90  Dk t0.99 t0.975 t0.95 t0.90 

1 0.01571 0.03929 0.07870 0.15838  25 0.01266 0.03165 0.06334 0.12694 

2 0.01414 0.03537 0.07080 0.14213  26 0.01265 0.03164 0.06331 0.12689 

3 0.01360 0.03402 0.06809 0.13660  27 0.01265 0.03163 0.06329 0.12685 

4 0.01333 0.03334 0.06673 0.13383  28 0.01265 0.03162 0.06327 0.12681 

5 0.01317 0.03294 0.06591 0.13218  29 0.01264 0.03161 0.06325 0.12677 

6 0.01306 0.03267 0.06537 0.13108  30 0.01264 0.03160 0.06323 0.12673 

7 0.01299 0.03247 0.06499 0.13029  31 0.01263 0.03159 0.06322 0.12670 

8 0.01293 0.03233 0.06470 0.12971  32 0.01263 0.03158 0.06320 0.12666 

9 0.01289 0.03222 0.06448 0.12925  33 0.01263 0.03158 0.06319 1.308 

10 0.01285 0.03213 0.06430 0.12889  34 0.01263 0.03157 0.06317 1.307 

11 0.01282 0.03206 0.06415 0.12859  35 0.01262 0.03156 0.06316 1.306 

12 0.01280 0.03200 0.06403 0.12835  36 0.01262 0.03156 0.06315 1.306 

13 0.01278 0.03195 0.06393 0.12814  37 0.01262 0.03155 0.06313 1.305 

14 0.01276 0.03190 0.06384 0.12796  38 0.01262 0.03155 0.06312 1.304 

15 0.01274 0.03186 0.06376 0.12781  39 0.01261 0.03154 0.06311 1.304 

16 0.01273 0.03183 0.06370 0.12767  40 0.01261 0.03153 0.06310 1.303 

17 0.01272 0.03180 0.06364 0.12755  41 0.01261 0.03153 0.06309 1.303 

18 0.01271 0.03178 0.06359 0.12745  42 0.01261 0.03153 0.06308 1.302 

19 0.01270 0.03175 0.06354 0.12735  43 0.01261 0.03152 0.06307 1.302 

20 0.01269 0.03173 0.06350 0.12727  44 0.01260 0.03152 0.06307 1.301 

21 0.01268 0.03171 0.06346 0.12719  45 0.01260 0.03151 0.06306 1.301 

22 0.01268 0.03170 0.06343 0.12712  46 0.01260 0.03151 0.06305 1.300 

23 0.01267 0.03168 0.06339 0.12706  47 0.01260 0.03151 0.06304 1.300 

24 0.01266 0.03167 0.06337 0.12700  48 0.01260 0.03150 0.06304 1.299 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV(probability,degrees_freedom)) 
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DAFTAR LUAS DI BAWAH LENGKUNG KURVA NORMAL 

(DISTRIBUSI NORMAL BAKU) 

 


