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ABSTRAK 

Siswoyuono, A.M. 2014. Komparasi Pembelajaran SAVI dan REACT pada 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas-VIII Materi Kubus dan Balok. 

Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Bambang Eko Susilo, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah; Komparasi; SAVI; REACT. 

 

 Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran matematika SMP/MTs. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah dengan meningkatkan 

kualitas guru melalui inovasi model pembelajaran di dalam kelas. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengomparasikan kemampuan pemecahan masalah melalui 

model pembelajaran SAVI dan REACT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

(1) apakah kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran 

SAVI dapat mencapai ketuntasan belajar, (2) apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan model pembelajaran REACT dapat mencapai ketuntasan 

belajar, dan (3) apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan kedua model tersebut dan manakah yang lebih baik. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan post test-only 

control design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Ungaran tahun pelajaran 2013/2014 dengan sampel diambil secara cluster random 

sampling dan terpilih kelas VIII C sebagai kelas eksperimen 1 dengan model 

pembelajaran SAVI, kelas VIII D sebagai kelas eksperimen 2 dengan model 

pembelajaran REACT, dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. Pengambilan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi, metode observasi untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan guru, dan metode tes untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang kemudian dianalisis dengan uji proporsi, uji 

perbedaan rata-rata, dan uji lanjut Tukey. 

 Hasil penelitian menujukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelompok eksperimen 1 sebesar 86,17, kelas eksperimen 2 sebesar 

88,83, dan kelas kontrol sebesar 80,83. Jadi,  rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa baik kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2 sama-sama 

mencapai ketuntasan belajar. Selanjutnya, dari hasil uji perbedaan rata-rata dengan 

bantuan SPSS diperoleh Sig. = 0,001 < 0,05, sehingga H1 diterima. Hal tersebut 

berarti terdapat perbedaan signifikan rata-rata posttest antara ketiga kelas tersebut. 

Kemudian, melalui uji lanjut Tukey didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan rata-rata posttest antara kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa baik model pembelajaran SAVI dan model 

pembelajaran REACT sama-sama efektif untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa materi kubus dan balok. Peneliti menyarankan agar 

guru melakukan pengembangkan model pembelajaran SAVI dan REACT untuk 

mengembangkan hasil belajar siswa lebih khusus pada kemampuan pemecahan 

masalah pada materi yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia (BSNP, 2006). Matematika merupakan ilmu yang 

berperan penting dalam dunia pendidikan karena matematika merupakan salah 

satu ilmu dasar bagi pengembangan dasar ilmu yang lain, sehingga tanpa 

matematika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengalami 

kemajuan yang berarti. Matematika juga membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis, logis, analitis, kritis, dan sistematis. 

Menurut Hudojo (2005: 35), matematika adalah suatu alat untuk 

mengembangkan cara berpikir, sehingga matematika sangat diperlukan baik untuk 

kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK yang 

membuat matematika perlu dibekalkan kepada setiap siswa sejak pendidikan 

dasar, bahkan sejak pendidikan usia dini. Oleh karena itu, matematika merupakan 

ilmu yang penting untuk diajarkan di sekolah. 

Menurut Cornelius, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman (2003: 253), 

lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan (1) sarana 

berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk 
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meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Oleh karena itu, salah 

satu kemampuan matematika yang penting untuk dimiliki oleh siswa adalah 

kemampuan pemecahan masalah. 

Dalam pemecahan masalah (problem solving), siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang jarang mereka temui dan kemudian mencoba untuk 

menyelesaikannya, sehingga kemampuan pemecahan masalah sangat penting 

ditumbuhkan pada siswa. Rajagukguk (2011) mengungkapkan, pemecahan 

masalah merupakan bagian yang sangat penting karena dalam proses 

pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah. NCTM (2000) menyatakan “by 

solving mathematical problems, students acquire ways of thinking, habits of 

persistence and curiosity, and confidence in unfamiliar situations that serve them 

well outside the mathematics classroom”. Pemecahan masalah juga menjadi fokus 

dalam pembelajaran matematika karena dalam panduan standar isi mata pelajaran 

matematika disebutkan bahwa pemecahan masalah fokus dalam pembelajaran 

matematika (BSNP, 2006). 

Materi Kubus dan Balok merupakan materi pokok pelajaran matematika 

kelas VIII SMP pada semester genap. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Ungaran adalah 80 dan ketuntasan 

klasikalnya adalah 80 %. Berdasarkan hasil ulangan harian materi Kubus dan 

Balok kelas VIII tahun pelajaran 2012/2013, dari seluruh siswa kelas VIII 

didapatkan rata-rata nilai 78 sedangkan siswa yang belum tuntas atau belum 
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mencapai KKM sebesar 42,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ulangan 

harian siswa belum mencapai KKM dan jumlah siswa yang tuntas hanya sebesar 

57,33 % jauh di bawah batas minimal ketuntasan klasikal yaitu 80 %. Hasil 

wawancara dengan guru yang bersangkutan pada bulan Januari 2014, diperoleh 

bahwa rendahnya nilai ulangan harian tersebut disebabkan oleh kemampuan 

pemecahan masalah siswa rendah yang kemungkinan dikarenakan oleh 

kemampuan pemahaman konsep siswa yang masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 1 

Ungaran pada bulan Januari tahun 2014, pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

matematika di sekolah menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. 

Model pembelajaran Direct Instruction menurut Salvin yang dikutip Iru dan Arihi 

(2012: 157) yaitu menginformasikan tujuan dan orientasi belajar, mereview 

pengetahuan dan ketrampilan prasyarat, menyampaikan materi pelajaran, 

melaksanakan bimbingan, memberi latihan, menilai kinerja siswa dan 

memberikan umpan balik, dan memberikan latihan mandiri. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, siswa lebih sering pasif dalam 

pembelajaran terlebih khusus dalam menemukan suatu konsep yang baru. Hal ini 

menyebabkan pemahaman siswa terhadap konsep tersebut tidak bisa maksimal. 

Guru yang dominan dalam pembelajaran juga menyebabkan siswa menjadi 

kurang antusias dan pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, siswa 

mengalami kesulitan ketika guru memberikan masalah-masalah untuk 

diselesaikan karena konsep yang diajarkan oleh guru masih belum dipahami 
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sepenuhnya oleh siswa. Iru dan Arihi (2012: 158) menjelaskan bahwa 

keterbatasan model pembelajaran Direct Instruction adalah model pembelajaran 

Direct Instruction melibatkan banyak komunikasi satu arah, guru sulit untuk 

mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman konsep siswa. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Rajagukguk (2011) berpendapat bahwa banyaknya siswa yang tidak mampu 

menyelesaikan soal dikarenakan proses pembelajaran yang kurang bermakna 

sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. Dengan demikian, tugas guru bukan sekedar mengajarkan ilmu semata 

kepada siswa, tetapi membantu siswa belajar. Guru juga diharapkan dapat 

membuat siswa untuk mampu menguasai konsep dan memecahkan masalah 

dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan terstruktur. 

Mengingat begitu pentingnya pemahaman konsep yang baik dari siswa, 

maka diperlukan inovasi model pembelajaran matematika di dalam kelas. 

Pembelajaran yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang melibatkan siswa 

aktif di dalamnya. Dengan siswa aktif dalam pembelajaran, pemahaman konsep 

siswa terhadap materi yang dipelajari akan lebih baik yang berakibat langsung 

kepada kemampuan pemecahan masalah siswa yang akan menjadi baik pula. 

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, Meier (2003) menyarankan kepada guru 

untuk menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Model pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang memanfaatkan semua alat 
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indera yang dimiliki siswa (Suyatno, 2009: 65). Menurut De Porter (2005), SAVI 

adalah model pembelajaran yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual dan penggunaan semua alat indera yang bertujuan untuk menekankan 

bahwa proses belajar akan berpengaruh besar terhadap pembelajaran. Melalui 

model pembelajaran SAVI dimana siswa diajak untuk aktif bergerak dan berpikir 

dalam menemukan suatu konsep dengan bantuan alat peraga akan mengakibatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan lebih maksimal. 

Salah satu jenis model pembelajaran lain yang digunakan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia adalah model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring). CORD (Center for 

Occupational Research and Development) (2001) menyampaikan model 

pembelajaran yang merupakan pengembangan dari model pembelajaran 

kontekstual yang disingkat REACT, yaitu relating, experiencing, applying, 

cooperating, dan transferring. REACT ini merupakan pembelajaran yang tepat 

untuk menciptakan pembelajaran matematika yang melibatkan siswa lebih aktif di 

dalamnya. Akronim REACT menjelaskan aspek-aspek yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran yakni menghubungkan (relating), mengeksplorasi 

hingga menemukan (experiencing), penerapan (applying), bekerja sama 

(cooperating), dan transfer pengetahuan (transferring).   

Melalui model pembelajaran REACT dimana siswa diajak untuk 

membangun atau menemukan suatu konsep yang baru dari konsep-konsep yang 

sudah mereka pahami sebelumnya atau dari permasalahan di dunia nyata yang 

selanjutnya diterapkan dalam permasalahan kehidupan sehari-sehari dengan 
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diskusi bersama teman-temannya, pemahaman siswa tentang konsep kubus dan 

balok akan lebih mudah. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian berupa Komparasi Pembelajaran SAVI dan REACT pada Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Kelas-VIII Materi Kubus dan Balok. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) mencapai ketuntasan belajar? 

2. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring) mencapai ketuntasan belajar? 

3. Apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring), dan model 

pembelajaran Direct Instruction? 

Rumusan masalah yang ketiga dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut. 
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a. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus 

dan balok melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual) lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui model pembelajaran 

Direct Instruction? 

b. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus 

dan balok melalui model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) lebih baik dari 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui model pembelajaran Direct Instruction? 

c. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus 

dan balok melalui model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) lebih baik dari 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual)? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

materi kubus dan balok melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual) mencapai ketuntasan belajar. 
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2. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

materi kubus dan balok melalui model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) mencapai ketuntasan 

belajar. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring), dan model pembelajaran Direct Instruction. 

Tujuan penelitian yang ketiga dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok melalui model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui 

model pembelajaran Direct Instruction. 

b. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok melalui model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi 

kubus dan balok melalui pembelajaran model Direct Instruction. 

c. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok melalui model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) lebih 



9 

 

 

 

baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi 

kubus dan balok melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

rekomendasi dalam mengembangkan pembelajaran matematika dan pelatihan bagi 

guru di Indonesia. Pembelajaran yang menyediakan pengalaman belajar dalam 

pemecahan masalah matematika. Sehingga pembelajaran dapat melahirkan siswa 

yang mampu mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah ke berbagai situasi 

yang berbeda. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya bidang matematika 

2) Sebagai sarana menambah informasi dan pengalaman tentang komparasi 

model pembelajaran SAVI dan REACT dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3) Menambah pengalaman dalam melaksanakan tugas pembelajaran di 

sekolah dan akan memiliki dasar-dasar kemampuan mengajar serta 

mengembangkan pembelajaran. 
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1.4.2.2 Bagi Siswa 

1) Memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran matematika dan 

untuk sarana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

2) Melatih siswa agar berani untuk mengemukakan pendapat atau 

mengajukan pertanyaan. 

3) Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi bagi siswa 

dalam kelompok. 

1.4.2.3 Bagi Pendidik 

1) Sebagai bahan referensi terkait peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah siswa melalui model pembelajaran SAVI dan model 

pembelajaran REACT. 

2) Sebagai sarana menambah wawasan tentang model pembelajaran yang 

variatif yang digunakan di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

3) Sebagai motivasi untuk melakukan penelitian sederhana yang bermanfaat 

bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan guru itu sendiri. 

1.4.2.4 Bagi Sekolah 

1) Sebagai sarana menambah informasi mengenai model-model 

pembelajaran inovatif yang dapat digunakan di dalam proses 

pembelajaran di kelas. 
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2) Sebagai bahan referensi yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan 

dan pengembangan proses pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan 

hasil belajar serta tercapainya ketuntasan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran matematika. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Komparasi 

Komparasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

ilmiah untuk memperoleh informasi mengenai perbandingan antara kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring), dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus 

dan balok melalui model pembelajaran Direct Instruction. 

1.5.2 Model Pembelajaran SAVI 

Model Pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang 

memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. SAVI adalah model 

pembelajaran yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan 

penggunaan semua alat indera yang bertujuan untuk menekankan bahwa proses 

belajar akan berpengaruh besar terhadap pembelajaran. 

Menurut De Porter (2005) langkah-langkah SAVI adalah (1) melibatkan 

siswa sepenuhnya dengan menggunakan alat peraga sebagai visualisasi dari 
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pembelajaran matematika, (2) adanya kerja sama di antara siswa sehingga siswa 

aktif di dalam kelas, (3) siswa diberikan musik agar siswa dapat merasa lebih 

nyaman ketika belajar matematika di dalam kelas, dan (4) siswa diminta untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dan menarik kesimpulan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

1.5.3 Model Pembelajaran REACT 

Model Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) adalah model pembelajaran dimana di dalamnya 

terdapat lima langkah yaitu (1) relating adalah pembelajaran yang dimulai dengan 

cara mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari, (2) experiencing adalah 

pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan melakukan kegiatan matematis 

melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan, (3) applying adalah pembelajaran 

yang membuat siswa mengaplikasikan konsep, (4) cooperating dimana siswa 

saling bekerjasama, berbagi, saling merespon, dan berkomunikasi dengan sesama 

teman, sedangkan (5) transferring adalah pembelajaran yang menggunakan 

pengetahuan baru ke dalam situasi yang baru atau lebih kompleks.  

1.5.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa dalam memahami masalah, membuat model 

matematikanya, dan menyelesaikan masalah tersebut. 

Pemberian soal-soal pemecahan masalah kepada siswa bertujuan untuk 

melatih mereka menerapkan konsep-konsep matematika ke dalam situasi yang 
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jarang mereka temui sehingga pada akhirnya mereka akan mampu menerapkan 

berbagai konsep ilmu yang telah mereka pelajari dalam memecahkan masalah di 

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah siswa dilakukan tes pada akhir pembelajaran (post test). 

1.5.5 Ketuntasan Belajar 

Indikator ketuntasan belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Ketuntasan Belajar Individual 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar individual ditandai dengan 

pencapaian nilai tes penelitian pada pembelajaran melalui model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring) sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 80. 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Dalam penelitian ini, suatu kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar 

klasikal jika banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar 

individual sekurang-kurangnya adalah 80 %. 

1.5.6 Materi Kubus dan Balok 

Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) kelas VIII SMP, bangun ruang sisi datar merupakan 

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

dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang sisi datar kompetensi dasar 

menghitung luas permukaan dan volum bangun ruang sisi datar yang lebih khusus 
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dalam materi bangun kubus dan balok. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

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

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari 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 isi merupakan bagian pokok dalam skripsi. Pada bagian isi 

terdapat 5 bab, yaitu sebagai berikut. 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teori yang merupakan teori-

teori yang mendukung pelaksanaan penelitian, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, populasi, 

sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen, dan 

analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V : Penutup, berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

dari peneliti. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang 

digunakan sebagai acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian 

isi dan disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitianyang telah 

ditentukan, serta berisi tabel-tabel yang digunakan dalam perhitungan statistika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Belajar  

Berikut beberapa teori belajar yang dapat dijadikan acuan dalam 

pembelajaran matematika siswa sekolah menengah pertama. 

2.1.1.1 Teori Belajar Jean Piaget 

Menurut Piaget dalam Cahyo (2013: 37), manusia memiliki struktur 

pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing 

mempunyai makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang 

akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak 

yang berbeda. Setiap pengalaman baru akan dihubungkan dengan kotak-kotak 

atau struktur pengetahuan dalam otak manusia. Oleh karena itu, pada saat manusia 

belajar, menurut Piaget dalam Cahyo (2013: 37) sebenarnya telah tejadi dua 

proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan adaptasi. 

Menurut Mar’at dalam Cahyo (2013: 42), Jean Piaget kemudian 

membagi fase perkembangan manusia ke dalam empat perkembangan, yaitu 

periode sensori (0-18/24 bulan), periode operasional (2-7) tahun, periode 

operasional konkret (7-11 tahun), operasional formal (lebih dari 11 tahun). Untuk 

lebih jelasnya, lihat tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahapan Usia/Tahun Gambaran 

Sensorimotor 0-2 Bayi bergerak dari tindakan refleks 

instingtif pada saat lahir sampai 

permulaan pikiran simbolis. Bayi 

membangun suatu pemahaman tentang 

dunia melalui pengoordinasian 

pengalaman-pengalaman sensor 

dengan tindakan fisik. 

Operational 2-7 Anak mulai mempresentasikan dunia 

dengan kata-kata dan gambar-gambar. 

Kata-kata dan gambar menunjukkan 

adanya peningkatan pemikiran 

simbolis dan melampaui hubungan 

informasi sensor dan tindak fisik. 

Concrete 

Operational 

7-11 Pada saat ini anak dapat berpikir 

secara logis mengenai peristiwa-

peristiwa yang konkret.  

Formal 

Operational 

11-15 Anak remaja berpikir dengan cara 

yang lebih abstrak dan logis. 

Pemikiran lebih idealistik. 

 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa sekolah 

menengah pertama berada dalam tahap  formal operational. Piaget 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 mendukung dalam 

penelitian melalui pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

dan REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dalam 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII. Hal ini 

dikarenakan pada usia siswa kelas VIII sudah mampu berpikir abstrak untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan beberapa alternatif. Sehingga pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dan REACT (Relating, 
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Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) diharapkan mampu 

membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII. 

2.1.1.2 Teori Belajar Vygotsky 

Slavin dalam Cahyo (2013: 43) mengemukakan bahwa karya Vygotsky 

didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat 

dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. 

Kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada 

simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, 

berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan 

kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan 

sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berpikir diri sendiri. 

Vygotsky dalam Cahyo (2013: 44) menjelaskan bahwa siswa akan dapat 

mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD (Zone of 

Proximal Development). Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat 

memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya 

(peer). Vygotsky berpendapat bahwa bantuan atau support dimaksudkan agar si 

anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi 

tingkat kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak. 

Prinsip lain yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam Cahyo (2013: 44) 

adalah pembelajaran termediasi (mediated learning). Vygotsky menekankan pada 

scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistis, dan 

kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. 

Menurut Vygotsky dalam Cahyo (2013: 45), fungsi kognitif manusia berasal dari 
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interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Pengetahuan dan 

pengertian dikonstruksi bila seorang terlibat secara sosial dalam dialog. 

Pembentukan makna adalah dialog antar pribadi. Dalam hal ini, pembelajar tidak 

hanya memerlukan akses pengalaman fisik, tetapi juga interaksi dengan 

pengalaman yang dimiliki oleh individu lain. 

Teori belajar Vygotsky sangat mendukung dalam penelitian melalui 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dan REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) karena model 

pembelajaran SAVI dan REACT menekankan siswa untuk belajar dalam 

kelompok. Melalui kelompokini siswa dapat berdiskusi memecahkan masalah 

yang diberikan dengan saling bertukar ide. Dengan demikian siswa yang lebih 

pandai dapat memberikan masukan bagi teman satu kelompoknya yang belum 

paham sehingga termotivasi untuk belajar. 

2.1.1.3 Teori Belajar Bruner 

Bruner dalam Rifa’i dan Anni (2009: 208) menyatakan bahwa dalam 

belajar ada empat hal pokok penting yang perlu diperhatikan yaitu peranan 

pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi dan cara 

membangkitkan motivasi belajar. Daryanto (2010: 10) mengemukakan bahwa 

dalam proses belajar Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa dan 

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan 

proses belajar perlu lingkungan yang dinamakan discover learning environment, 

ialah lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan 

baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui, 
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hubungan-hubungan dan hambatan yang dihayati oleh siswa secara berbeda-beda 

pada usia yang berbeda pula. 

Saad dan Gani (2008: 30) menjelaskan bahwa “Bruner suggest that the 

sequence of actions in an instruction should be arranged in accordance with the 

three modes of representation (enactive, iconic, and symbolic)”. Suherman dkk 

(2003: 43) menyebutkan bahwa melalui teori tersebut, Bruner mengungkapkan 

bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk 

memanipulasi benda-benda (alat peraga). Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, 

anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang 

terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. 

Bruner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melalui 3 

tahap sebagai berikut. 

1. Tahap enaktif 

Dalam tahap ini anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) objek. 

2. Tahap ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak 

tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam 

enaktif. 

3. Tahap simbolik 

Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang 

objek tertentu. Anak tidak lagi terkait dengan objek-objek pada tahap 
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sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantugan terhadap objek riil (Suherman dkk, 2003: 44). 

Teori Bruner sangat mendukung dalam penelitian penggunaan  model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dan REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) karena dalam 

model pembelajaran SAVI dan REACT memberikan kesempatan siswa untuk 

menemukan sendiri konsep matematika dengan bantuan alat peraga. Selain itu 

siswa dalam menemukan konsep-konsep baru tersebut dapat mengaitkannya 

dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya. 

2.1.1.4 Teori Belajar Thorndike 

Suherman dkk (2003: 28) menjelaskan menurut hukum belajar yang 

dikemukakan oleh Edward L. Thordike, belajar akan lebih berhasil bila respon 

siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan 

yang bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. 

Law of Exercise (hukum latihan) yang dikemukakan Thorndike sangat 

mendukung dalam penelitian penggunaan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual) dan REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) yang menekankan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan sering berlatih mengerjakan soal. 

Suyono dan Hariyanto (2013: 61) menjelaskan beberapa hukum belajar 

yang dikemukakan oleh Thorndike adalah sebagai berikut. 
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1. Law of Effect (hukum efek), jika sebuah respon (R), 

menghasilkan efek yang memuaskan, maka ikatan antara S 

(stimulus) dengan R (respon) akan semakin kuat. Sebaliknya, 

semakin tidak memuaskan efek yang dicapai melalui respon, 

maka semakin lemah pula ikatan yang terjadi antara S-R. Artinya 

belajar akan lebih bersemangat apabia mengetahui akan 

mendapatkan hasil yang baik. 

2. Law of Readiness (hukum kesiapan), maknanya, suatu kesiapan 

(readiness) terjadi berlandaskan asumsi bahwa kepuasan 

organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar 

(conduction unit), unit-unit inilah yang menimbulkan 

kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu. Pada implementasinya, belajar akan lebih 

berhasil bila individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. 

3. Law of Exercise (hukum latihan), hubungan antara S dengan R 

akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan 

semakin berkurang bila jarang dilatih. Dengan demikian, belajar 

akan berhasil apabila banyak latihan atau ulangan-ulangan. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif (BSNP, 2006). 

BSNP (2006: 140) merumuskan lima tujuan pembelajaran matematika 

adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 
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(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(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. 

Suherman dkk (2003: 57) mengemukakan bahwa belajar matematika 

bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu 

pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-

pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk 

memeperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki 

dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Dengan pengamatan 

terhadap contoh-contoh dan bukan contoh diharapkan siswa mampu menangkap 

pengertian suatu konsep. 

Tujuan pembelajaran matematika di SMP seperti yang diungkapkan 

dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Matematika adalah agar: 

(1) siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan 

matematika; 
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(2) siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke 

pendidikan menengah; 

(3) siswa memiliki ketrampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan 

dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari; 

(4) siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, 

cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika (Suherman dkk, 

2003: 58-59). 

2.1.3 Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

Model pembelajaran SAVI merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan gerakan fisik (tubuh) dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua indera secara simultan. Sehingga, aktivitas siswa dalam model 

pembelajaran SAVI ini benar-benar dilibatkan secara optimal. Anggota tubuh dan 

indera peraba siswa digunakan untuk belajar saat mereka mengerjakan soal di 

papan tulis dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Indera pendengaran 

mereka akan digunakan untuk mendengar dan menyimak penjelasan dari siswa 

maupun guru. Indera penglihatan mereka digunakan saat guru menerangkan 

materi secara visual melalui media alat peraga. 

Aktivitas berpikir siswa akan dilatih melalui lembar tugas kelompok, soal 

kuis dan tugas rumah yang diberikan di akhir pembelajaran. Dengan demikian, 

siswa akan melakukan aktivitas dengan bernalar, mencipta, mengkonstruksi, dan 

menerapkan konsep materi yang mereka pelajari. Melalui aktivitas tersebut, otak 

akan dirangsang untuk berfungsi secara maksimal guna proses berpikir siswa. 
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Sesuai dengan singkatan dari SAVI sendiri yaitu Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual, maka karakteristiknya adalah sebagai berikut. 

1. Somatis 

Somatis berasal dari bahasa Yunani yaitu tubuh – soma. Jika dikaitkan dengan 

belajar maka dapat diartikan belajar dengan bergerak dan berbuat. Sehingga 

pembelajaran somatis adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan 

tubuh (indera peraba, kinestetik, melibatkan fisik dan menggerakkan tubuh 

sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung) (Meier, 2003: 93). 

Menurut pembelajaran SAVI, prinsip pelibatan aktivitas tubuh ini penting 

karena dengan bergeraknya otak, si pembelajar akan beranjak dan aktif bekerja 

dikarenakan tubuh dan pikiran itu satu. Belajar secara somatis tersebut sejalan 

dengan salah satu prinsip pembelajaran yang menyatakan bahwa belajar adalah 

mengalami. Sehingga belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman 

langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar 

mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam 

perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh (Dimyati & 

Mudjiono, 1994: 43). 

2. Auditori 

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Pikiran lebih kuat daripada yang  

disadari, telinga terus menerus menangkap dan menyimpan informasi bahkan 

tanpa  sadari. Ketika membuat suara sendiri dengan berbicara beberapa area 

penting di otak menjadi aktif.  

Hal ini dapat diartikan dalam pembelajaran hendaknya guru mengajak peserta 
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didi, membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, menerjemahkan 

pengalaman siswa dengan suara, mengajak mereka berbicara saat memecahkan 

masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, membuat rencana kerja, 

menguasai ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman belajar, atau menciptakan 

makna-makna pengalaman belajar (Meier, 2003: 95-96). 

3. Visual 

Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dalam otak terdapat lebih 

banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang 

lain. Setiap siswa yang menggunakan visualnya lebih mudah belajar jika dapat 

melihat apa yang sedang dibicarakan seorang penceramah atau sebuah buku atau 

program komputer. Secara khususnya pembelajar visual yang baik jika mereka 

dapat melihat contoh dari dunia nyata, grafik presentasi yang hidup, benda tiga 

dimensi, bahasa tubuh yang dramatis, ikon alat bantu kerja dan sebagainya ketika 

belajar (Meier, 2003: 97-99). 

4. Intelektual 

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar 

yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika 

menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan 

hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan makna intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, dan 

memecahkan masalah (Meier, 2003: 99-100). 

Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam suatu peristiwa 

pembelajaran. Poniardi (2011) berpendapat bahwa siswa dapat meningkatkan 
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kemampuan mereka memecahkan masalah (intelektual) jika mereka secara 

simultan menggerakan sesuatu (somatis) untuk menghasilkan piktogram atau 

pajangan tiga dimensi (visual) sambil membicarakan apa yang sedang mereka 

kerjakan (auditori). 

Cara belajar SAVI merupakan konsep pembelajaran yang dipercepat 

(accelerated learning). Oleh karena itu, pembelajaran tersebut memiliki prinsip-

prinsip pokok yang mendorong keberhasilan belajar yang dipercepat sebagai 

berikut. 

1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh 

Belajar tidak hanya menggunakan otak, tetapi juga melibatkan seluruh tubuh 

atau pikiran dengan segala emosi, indera, dan sarafnya. 

2. Belajar adalah berkreasi, bukan mengonsumsi 

Pengetahuan adalah sesuatu yang diciptakan pembelajar. Pembelajaran terjadi 

katika seseorang pembelajar memadukan pengetahuan dan ketrampilan baru 

ke dalam struktur dirinya sendiri yang telah ada. Belajar secara harfiah adalah 

menciptakan makna baru, jaringan saraf baru, dan pola interaksi elektrokimia 

di dalam sistem tubuh secara menyeluruh. 

3. Kerja sama membantu proses belajar 

Semua usaha belajar yang baik memiliki landasan sosial. Persaingan di antara 

pembelajar memperlambat pembelajaran. Kerja sama di antara pembelajar 

dapat mempercepat pembelajaran. 

4. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan 

Belajar bukan hanya menyerap satu hal kecil pada satu waktu linier, 
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melainkan menyerap banyak hal sekaligus. Pembelajaran yang baik 

melibatkan orang pada banyka tingkatan secara simultan dan memanfaatkan 

seluruh staf reseptor, indera, dan otak dalam tubuh manusia.  

5. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri (dengan umpan balik) 

Belajar paling baik adalah belajar dalam konteks. Hal-hal yang dipelajari 

secara terpisah akan sulit diingat dan mudah menguap. Dengan kata lain, 

belajar yang baik adalah melalui pengalaman sendiri. 

6. Emosi positif sangat membantu pembelajaran 

Perasaan menentukan kualitas dan kuantitas seseorang. Perasaan negatif 

menghalangi belajar. Perasaan positif mempercepatnya. Otak-citra menyerap 

informasi secara langsung dan otomatis (Meier, 2003:56). 

Berdasarkan uraian prinsip pokok tersebut Qulsum (2012) menyimpulkan 

bahwa cara belajar SAVI pada prinsipnya adalah pembelajaran yang 

komperhensif, kreatif, kolaboratif, aktif, dan menuntut emosi yang positif. 

Model pembelajaran SAVI dapat direncanakan dan dikelompokkan 

dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan 

positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka 

dalam situasi optimal untuk belajar. Meier (2003: 106-107) menjelaskan hal-hal 

yang dapat dilakukan oleh guru pada tahap ini adalah (1) memberikan sugesti 

yang positif dan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa, (2) 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa, (3) menciptakan lingkungan fisik, 
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emosional, dan lingkungan sosial yang positif, (4) menenangkan rasa takut, (5) 

menyingkirkan hambatan-hambatan belajar, (6) banyak bertanya dan 

mengemukakan berbagai masalah, (7) merangsang rasa ingin tahu siswa, dan (8) 

mengajak siswa terlibat penuh sejak awal. 

2. Tahap penyampaian 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa  menemukan materi belajar 

yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindera, 

dan cocok untuk semua gaya belajar. Meier (2003: 107) menjelaskan hal-hal yang 

dapat dilakukan guru maupun siswa pada tahap ini adalah (1) uji coba kolaboratif 

dan berbagi pengetahuan, (2) pengamatan fenomena dunia nyata, (3) pelibatan 

seluruh otak dan seluruh tubuh, (4) presentasi interaktif, (5) penyajian grafik dan 

sarana presentasi yang berwarna-warni, (6) proyek belajar berdasarkan kemitraan 

dan berdasar tim, (7) pelatihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok), 

(8) pengalaman di dunia nyata yang kontekstual, dan (9) pelatihan memecahkan 

masalah. 

3. Tahap pelatihan 

Tujuan tahap pelatihan adalah membantu siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan ketrampilan baru dengan berbagai cara. Meier (2003: 

107) menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain (1) 

aktivitas penemuan baru berdasarkan konsep yang dipelajarinya, (2) simulasi 

dunia nyata, (3) permainan dalam belajar, (4) pelatihan aksi pembelajaran, (5) 

aktivitas pemecahan masalah, (6) refleksi individu, (7) dialog berpasangan atau 

berkelompok, (8) pengajaran dan tinjauan kolaboratif, dan (9) aktivitas praktis 
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membangun ketrampilan. 

4. Tahap penampilan hasil 

Tujuan dari tahap penampilan hasil adalah membantu siswa menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau ketrampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga 

hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Meier 

(2003: 108) menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah (1) 

penerapan konsep yang dipelajari, (2) penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi, 

(3) aktivitas penguatan penerapan, (4) pelatihan terus menerus, (5) umpan balik 

dan evaluasi kinerja, (6) aktivitas dukungan teman, dan (7) perubahan organisasi 

dan lingkungan yang mendukung. 

2.1.4 Model Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) 

CORD (Center for Occupational Research and Development) 

menyampaikan pembelajaran yang merupakan pengembangan dari model 

pembelajaran kontekstual yang disingkat REACT, yaitu relating, experiencing, 

applying, cooperating, dan transferring. REACT ini merupakan model 

pembelajaran yang tepat untuk menciptakan pembelajaran matematika yang aktif 

dan bermakna. Akronim REACT menjelaskan aspek-aspek yang harus 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yakni: menghubungkan (relating), 

mengeksplorasi hingga menemukan (experiencing), penerapan (applying), bekerja 

sama (cooperating), dan transfer pengetahuan (transferring). 

Arifin (2013) mengemukakan bahwa dalam proses relating siswa 

diharapkan mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dan memberikan 
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penjelasan yang sederhana yang akan mendorong siswa mengeluarkan ide-idenya. 

Ide-ide tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun ketrampilan dasar siswa 

saat melakukan experiencing. Supaya siswa mampu membuat kesimpulan yang 

baik, siswa bisa melakukannya dalam kelompom (cooperating). Saat berdiskusi, 

siswa diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengatur 

strategi serta taktik dalam mengaplikasikan konsep yang sedang dipelajari dalam 

applying dan transferring. 

Sintaks pembelajaran matematika melalui model pembelajaran REACT 

adalah sebagai berikut. 

1. Relating 

Relating adalah salah satu unsur yang paling penting dalam pembelajaran 

kontekstual. Crawford (2001) mengemukakan bahwa “relating is learning in the 

context of one’s life experiences or preexisting knowledge”. Dalam hal ini siswa 

dikondisikan mampu mengaitkan konsep-konsep baru yang akan dipelajari 

dengan konsep-konsep yang telah dipelajarinya ataupun dengan mengaitkan 

permasalahan pada kehidupan sehari-hari untuk membangun konsep baru 

tersebut. 
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Crawford (2001) lebih lanjut menjelaskan tahap relating adalah sebagai 

berikut. 

... teachers use relating when they link a new concept to 

something completely familiar to students, thus connecting what 

students already know to the new information. When the link is 

successful, students gain almost instant insight. Caine and Caine 

call this reaction “felt meaning” because of the “aha!” sensation 

that often accompanies the insight. Felt meaning can be 

momentous, as when a student first sees the solution to a problem 

that he or she has spent significant time and effort in solving. Felt 

meaning can also be subtle, as when insight leads to a milder 

reaction, such as, “Oh, that makes sense”. 

 

Guru berperan penting dalam proses relating. American Association for the 

Advancement of Science (dalam Crawford, 2001) menyatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran harus dimulai dengan pertanyaan dan fenomena-fenomena 

yang menarik dan akrab bagi siswa, bukan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak 

dan di luar jangkauan persepsi, pemahaman, dan pengetahuan siswa. Jadi guru 

harus memperhatikan pengetahuan awal siswa sebagai suatu “starting point” 

dalam pembelajaran. “When teachers both provide environments in which students 

activate memories or prior knowledge and recognize the relevance of the 

memories or knowledge, they are using relating” (Crawford, 2001: 3). Sehingga, 

pembelajaran menjadi sarana bagi siswa untuk menghubungkan situasi sehari-hari 

dengan informasi baru yang dipelajari.     

2. Experiencing 

Experiencing bermakna “learning by doing” atau belajar melalui eksplorasi, 

penemuan, dan penciptaan (Crawford, 2001). Lebih lanjut Crawford (2001) 

menambahkan bahwa “teachers can overcome this obstacle and help students 

construct new knowledge with orchestrated, hands-on experiences that take place 
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inside the classroom. In-class hands-on experiences can include the use of 

manipulatives, problem-solving activities, and laboratories”. CORD (Center for 

Occupational Research and Development) mengemukakan bahwa “at 

experiencing includes hands-on activity and teacher explanation allow students to 

discover new knowledge”. 

American Association for the Advancement of Science (dalam Crawford, 

2001) menyebutkan sebagai berikut. 

... progression in learning is usually from the concrete to the 

abstract. Young people can learn most readily about things that are 

tangible and directly accessible to their senses visual, auditory, 

tactile, and kinesthetic. With experience, they grow in their ability 

to understand abstract concepts, manipulate symbols, reason 

logically, and generalize. These skills develop slowly, however, and 

the dependence of most people on concrete examples of new ideas 

persists throughout life. 

 

Artinya, bahwa perkembangan dalam pembelajaran berawal dari sesuatu yang 

sifatnya konkret menuju ke sesuatu yang sifatnya abstrak. Siswa akan lebih siap 

belajar apabila mereka disajikan sesuatu yang sifatnya nyata dan mampu 

ditangkap secara visual, auditori, dan kinestetik. Salah strategi yang dapat 

digunakan untuk mewujudkan hal ini melalui aktivitas experience. Aktivitas 

experience akan mengembangkan kesiapan siswa untuk memahami konsep-

konsep yang sifatnya abstrak. 

3. Applying 

Applying berarti suatu tahap pembelajaran bagaimana menggunakan suatu 

konsep untuk digunakan, seperti yang diungkapkan oleh Crawford (2001) yaitu 

“we define the applying strategy as learning by putting the concepts to use”. 
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CORD juga berpenadapat bahwa dalam tahap applying, “students apply their 

knowledge to real-world situations”.  

Dalam tahap applying, guru tidak perlu mentransfer semua pengetahuan 

kepada siswa tetapi mengajak siswa untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri 

atas permasalahan yang diberikan oleh guru maupun siswa itu sendiri seperti yang 

diungkapkan oleh Crawford (2001), “teachers also can motivate a need for 

understanding the concepts by assigning realistic and relevant exercises”. Dalam 

pembelajaran matematika, latihan soal tidak hanya diperoleh melalui buku teks 

atau buku kerja saja melainkan juga dari aktivitas hidup keseharian. Jadi guru 

harus mampu memotivasi siswa dalam memahami konsep melalui pemberian 

latihan soal yang sifatnya realistik dan relevan dengan keseharian siswa. Jadi, 

siswa tidak sekedar mempelajari suatu teori-teori tertentu saja, melainkan siswa 

juga dituntun untuk dapat menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajarinya 

ke dalam konteks pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. 

American Association for the Advancement of Science (dalam Crawford, 

2001) berpendapat, “if (students) practice only calculating answers to predictable 

exercises or unrealistic ‘word problems,’ then that is all they are likely to learn”. 

Crawford (2001: 10) juga mengemukakan bahwa, “research shows that realistic 

or authentic exercises can motivate students to learn academic concepts at a 

deeper level of understanding”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Crawford 

(2001) merekomendasikan tiga strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran di kelas sebagai berikut. 
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(1) Berfokus pada kebermaknaan aspek aktivitas pembelajaran, artinya guru 

harus menekankan pemberian tugas di dalam kelas sebagai sesuatu yang 

relevan dan autentik yang memiliki makna dalam dunia nyata.  

(2) Desain tugas atau latihan bersifat beragam dan menarik, artinya guru dalam 

pembelajaran hendaknya mencoba menyediakan tugas yang sifatnya beragam 

kepada siswa dan mampu menarik perhatian siswa.  

(3) Desain tugas atau latihan harus menantang tetapi masuk akal sesuai 

kemampuan siswa, artinya tugas yang diberikan guru jangan terlalu mudah 

dan jangan juga terlalu sulit. Apabila tugas yang diberikan terlalu mudah, 

maka siswa akan merasa bosan dan yakin telah menguasai materi sehingga 

motivasinya rendah untuk mempelajari konsep yang baru. Sebaliknya apabila 

tugas yang diberikan terlalu sulit maka siswa tidak akan mampu mencapai 

perkembangan yang signifikan dan mereka akan merasa tidak mampu untuk 

menguasai konsep pembelajaran. Jadi tugas yang diberikan jangan terlalu 

mudah dan jangan juga terlalu sulit, melainkan sifatnya menantang dan 

masuk akal. 

Crawford (2001: 11) mengemukakan pendapatnya mengenai tahap applying 

sebagai berikut. 

... relating and experiencing are strategies for developing insight, 

felt meaning, and understanding. These insights are empowering—

they foster an attitude in students that “I can learn this.” Applying 

is a contextual teaching and learning strategy that develops a 

deeper sense of meaning—a reason for learning. This strategy 

fosters a second attitude that “I need or want to learn this.” 

Together, these attitudes are highly motivational. 
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4. Cooperating 

Cooperating, yaitu belajar untuk berbagi pengalaman, memberikan tanggapan 

dan berkomunikasi dengan siswa lain (Crawford. 2001). Pengalaman kerjasama 

tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan 

dunia nyata. Crawford (2001: 11) menambahkan sebagai berikut. 

... students working individually sometimes cannot make significant 

progress in a class period on these problems. They can become 

frustrated unless the teacher provides step-by-step guidance. On 

the other hand, students working in small groups can often handle 

these complex problems with little outside help. 

 

 

Bekerja dengan teman sejawat dalam kelompok kecil akan meningkatkan 

kesiapan siswa dalam menjelaskan pemahaman konsep dan menyarankan 

pendekatan pemecahan masalah bagi kelompoknya.  

Dengan mendengarkan pendapat orang lain dalam satu kelompok, siswa akan 

mengevaluasi kembali dan memformulasikan pemahaman konsep mereka. Siswa 

akan belajar menilai pendapat orang lain karena terkadang perbedaan strategi 

yang digunakan akan menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. 

American Association for the Advancement of Science (dalam Crawford, 2001) 

menyatakan “learning often takes place best when students have opportunities to 

express ideas and get feedback from their peers”. Dengan demikian, proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan sangat baik ketika siswa diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh timbal balik dari 

teman sejawatnya. 

Pada kenyataannya ada beberapa kelemahan dalam penggunaan pembelajaran 

berkelompok. Crawford (2001) memberikan contoh kelemahan dalam 
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pembelajaran berkelompok adalah sebagian siswa tidak berpartisipasi secara 

optimal dalam kelompoknya, sementara sebagian lagi mendominasi, sebagian 

anggota kelompok terkadang menunjukkan ketidaksetujuan dan kurang 

bertanggung jawab terhadap kelompoknya, bahkan kemungkinan siswa 

dihadapkan pada konflik antar anggota kelompok. Selanjutnya Johnson & 

Johnson (dalam Crawford, 2001) menyarankan beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk menaggulangi hal tersebut dan mewujudkan 

lingkungan belajar yang mendukung pemahaman konsep yang mendalam bagi 

siswa yaitu sebagai berikut. 

(1) Menciptakan saling ketergantungan yang positif antar siswa dalam satu 

kelompok. 

(2) Meyakinkan siswa bahwa interaksi dalam kelompok adalah untuk 

menyelesaikan tugas.  

(3) Merangkul tanggung jawab semua individu untuk menyelesaikan tugas dalam 

kelompok.  

(4) Mengondisikan siswa untuk menggunakan kemampuan pribadi dan kelompok 

secara optimal.  

(5) Meyakinkan kelompok siswa untuk melakukan diskusi dengan baik sesuai 

fungsi dan hakekat kelompok. 

Belajar dalam kelompok terkadang memiliki kesulitan, namun strategi ini 

sangat baik digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Johnson dan 

Johnson’s (dalam Crawford, 2001) mengemukakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan melalui kerjasama kelompok telah terbukti keakuratannya dalam 
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meningkatkan hasil belajar secara signifikan. 

5. Transferring 

Transferring bermakna mempelajari sesuatu dalam konteks pengetahuan yang 

telah ada, menggunakan dan memperluas apa yang telah diketahui. CORD 

mengemukakan dalam tahap transferring ini, “students take what they have 

learned and apply it to new situations and contexts. Transferring is learning in the 

context of existing knowledge, or transferring, uses and builds upon what the 

student already knows”. Crawford (2001) menambahkan “transferring is a 

teaching strategy that we define as using knowledge in a new context or novel 

situation—one that has not been covered in class”.  

Pada tahap ini, guru diberikan permasalahan-permasalahan yang lebih 

kompleks untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep yang 

telah dipelajari seperti yang diungkapkan Crawford (2001: 13) sebagai berikut: 

... contextual teachers use the strategies discussed above (relating, 

experiencing, applying, and cooperating) and they assign a wide 

variety of tasks to facilitate learning for understanding. In addition 

to skill drill and word problems, they assign experiential, hands-on 

activities and realistic problems through which students gain initial 

understanding and deepen their understanding of concepts”. 

 

 

Guru dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa dengan membangun 

pengalaman belajar baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa. Transferring bisa diwujudkan dalam bentuk pemecahan masalah 

dalam konteks dan situasi baru tetapi masih terkait dengan materi yang dibahas. 

Secara umum model pembelajaran REACT diawali dengan tahap 

relating. Pada tahap ini guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan 
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pengetahuan baru yang akan dibahas dengan memunculkan permasalahan-

permasalahan autentik yang akrab dengan keseharian siswa. Tahap kedua adalah 

experiencing. Pada tahap ini guru mengajak siswa untuk menemukan konsep 

melalui kegiatan eksperimen.  

Setelah siswa menemukan konsep pada tahap experiencing, pembelajaran 

dilanjutkan ke tahap applying yaitu penerapan konsep melalui latihan soal yang 

sifatnya autentik dan realistik. Tahap pembelajaran keempat adalah cooperating, 

yaitu kerjasama kelompok untuk mencari solusi pemecahan masalah yang terbaik. 

Tahap pembelajaran paling akhir adalah transfering. Pada tahap ini guru mencoba 

membimbing siswa mentransfer pengetahuan atau konsep yang sudah didapatkan 

dalam proses pembelajaran ke konteks pengetahuan lain atau permasalahan 

kontekstual yang lebih kompleks. Sintaks model pembelajaran REACT adalah 

sebagai berikut. 



40 

 

 

 

Tabel 2.2 Sintaks Pembelajaran REACT 

No Tahap Uraian 

1 Relating Pada tahap ini guru menghubungkan 

konsep yang akan dipelajari dengan 

materi pengetahuan yang dimiliki siswa 

ataupun dengan peristiwa di kehidupan 

nyata. 

2 Experiencing Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan 

eksperimen (hands-on activity) dan guru 

memberikan penjelasan untuk 

mengarahkan siswa menemukan 

pengetahuan baru. 

3 Applying Pada tahap ini siswa menerapkan 

pengetahuan yang dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4 Cooperating Pada tahap ini siswa melakukan diskusi 

kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan mengembangkan 

kemampuan berkolaborasi dengan teman. 

5 Transferring Pada tahap ini siswa menunjukkan 

kemampuan terhadap pengetahuan yang 

dipelajarinya dan menerapkannya dalam 

situasi dan konteks baru ataupun 

permasalahan yang lebih kompleks. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Direct Instruction 

Roy Killen sebagaimana dikutip Iru dan Arihi (2012: 155), 

mengemukakan bahwa model pembelajaran Direct Instruction merujuk pada 

berbagai teknik pembelajaran ekspositori (pemindahan pengetahuan dari guru 

kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya 

jawab) yang melibatkan seluruh kelas. 

Sintaks model pembelajaran Direct Instruction yang dikemukakan Salvin 

dalam Iru dan Arihi (2012: 157) adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Direct Instruction 

No Tahap Uraian 

1 Menginformasikan tujuan 

dan orientasi belajar 

Dalam fase ini guru menginformasikan hal-

hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa 

yang diharapkan. 

2 Merivew pengetahuan dan 

ketrampilan prasyarat 

Dalam fase ini guru mengajukan pertanyaan 

untuk mengungkap pengetahuan dan 

ketrampilan yang telah dikuasai oleh siswa. 

3 Menyampaikan materi 

pelajaran 

Dalam fase ini, guru menyampaikan materi, 

menyajikan informasi, memberikan contoh-

contoh, mendemonstrasikan konsep dan 

sebagainya. 

4 Melaksanakan bimbingan Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan 

mengoreksi kesalahan konsep. 

5 Memberi latihan Dalam fase ini, guru memberi kesempatan 

kepada siswa melatih ketrampilannya atau 

menggunakan informasi baru secara 

individu atau kelompok. 

6 Menilai kinerja siswa dan 

memberikan umpan balik 

Guru memberikan review terhadap hal-hal 

yang telah dilakukan siswa, memberikan 

umpan balik terhadap respon siswa yang 

benar dan mengulang ketrampilan jika 

diperlukan. 

7 Memberikan latihan 

mandiri 

Dalam fase ini, guru dapat memberikan 

tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk 

meningkatkan pemahamannya terhadap 

materi yang telah mereka pelajari. 

 

Pada model pembelajaran Direct Instruction guru berperan sebagai 

penyampai informasi. Dalam melakukan tugasnya, guru dapat menggunakan 

berbagai media. Informasi yang dapat disampaikan dengan strategi direktif dapat 

berupa pengetahuan prosedural atau pengetahuan deklaratif (Iru dan Arihi, 2012: 

155). 
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Kelebihan menggunakan model pembelajaran adalah 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 ketrampilan-

ketrampilan 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 merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak memiliki 

ketrampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi. 

(7) Model pembelajaran dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran 

tertentu. 

(8) Model pembelajaran menekankan kegiatan mendengar dan mengamati 

sehingga dapat membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. 

(9) Model pembelajaran bergantung pada kemampuan refleksi guru dapat terus 

menerus mengevaluasi dan memperbaikinya (Iru dan Arihi, 2012: 157-158). 
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Keterbatasan model pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai 

berikut. 

(1) Model pembelajaran 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. 

(2) Dalam pembelajaran 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 ketrampilan sosial dan interpersonal mereka. 

(4) Guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi 

bergantung pada image guru. 

(5) Model pembelajaran memberi siswa cara pandang guru mengenai bagaimana 

materi disusun dan disintesis tidak selalu dapat dipahami oleh siswa 

(6) Model pembelajaran melibatkan banyak komunikasi satu arah, guru sulit 

untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa (Iru dan Arihi, 

2012: 158). 
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2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.6.1 Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki oleh siswa. Giganti (2007) berpendapat bahwa: 

... if you think of skills and concepts as what we need to know in 

mathematics, then problem-solving is the ability to apply 

mathematics we know in different situations. Problem solving is 

important because it requires us to combine skills and concepts in 

order to deal with specific mathematical situations—we call these 

problems.  

 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

dalam Giganti mendefinisikan kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut: 

... an individual’s capacity to use cognitive processes to confront 

and resolve real, cross-disciplinary situations where the solution is 

not immediately obvious, and where the literacy domains or 

curricular areas that might be applicable are not within a single 

domain of mathematics, science, or reading. 

 

Suherman dkk (2003: 89) mengemukakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam 

proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Saad dan 

Ghani (2008: 120) menyatakan 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 be achieved immidiately and requires knowledge and experiences as 

well as the application of the skills learned in the classroom”. 
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2.1.6.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Menurut Polya dalam Suherman dkk (2003: 99), dalam pemecahan suatu 

masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu: (1) memahami 

masalah, (2) merencanakan pemecahannya, (3) menyelesaikan masalah sesuai 

rencana langkah kedua, dan (4) memeriksa kembali dasil yang diperoleh (looking 

back). 

Adapun langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973) 

adalah sebagai berikut. 

1. Understanding The Problem  

a. What is the unknown? What are the data? What is the 

condition? 

b. Is it possible to satisfy the condition? Is the condition 

sufficient to determine the unknown? Or it is insufficient? 

Or redudant? Or contradictory? 

2. Design a Plan 

a. Have you seen it before? Or have you seen the same the 

problem in slightly different form? 

b. Do you know a rellated problem? Do you know a theorem 

that could be useful? 

c. Look at the unknown! And try to think of a familiar problem 

having the same or a similar unknown.  

d. Here is a problem related to yours and solved before. Could 

you use it? Should you introduce some auxiliaryy element in 

order to make its use possible? 

e. Could you restate the problem? Could yoou restate still 

differently? 

f. Go back to definitions. 

3. Carrying out the plan 

a. Carrying out your plan of the solution, check each step. 

b. Can you see clearlyn that the step is correct?Can you prove 

that it is correct? 

4. Looking back 

a. Can you check the result? Can you check the argument? 

b. Can you derive the result differently? Can you see it at a 

glace? 

c. Can you use the result, or method, for some other problem? 
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2.1.6.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dirjen Dikdasmen melalui Peraturan Nomor 506/C/Kep/PP/2004 dalam 

Wardhani (2008) menguraikan bahwa indikator siswa memiliki kemampuan 

dalam pemecahan masalah adalah mampu: 

(1) menunjukkan pemahaman masalah, 

(2) mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah, 

(3) menyajikan masalah secara matematik 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, dan 

(7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin.  

 Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya dan 

indikator kemampuan pemecahan masalah siswa menurut Dirjen Dikdasmen 

maka peneliti menyusun pedoman penskoran kemampuan pemecahan  masalah 

siswa.  

Pemberian skor kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

sesuai dengan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah yang termuat di dalam Standar Isi SMP Kurikulum Satuan 

Pendidikan (KTSP). Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah adalah keterampilan memahami masalah, 

membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya 

(BSNP, 2006). Pedoman penskoran kemampuan pemecahan masalah adalah 
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sebagai berikut.  

Tabel 2.4 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap Penyelesaian 

Masalah 
Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak upaya untuk memahami masalah 0 

b. Ada upaya untuk memahami masalah atau 

perencanaan sama sekali tidak selaras 
1 

c. Salah menginterpretasi sebagian besar dari 

persoalan 
2 

d. Mamahami persoalan secara lengkap 3 

Menentukan 

rencana dan 

strategi pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk merencanakan 

pemecahan masalah 
0 

b. Ada upaya untuk merencanakan pemecahan 

masalahwalaupun salah interpretasi sama 

sekali atau perencanaan sama sekali tidak 

selaras 

1 

c. Sebagian prosedur benar tapi sebagian besar 

salah 
2 

d. Semua perencanaan benar, mempunyai 

penyelesaian tanpa kesalahan aritmatika 
3 

Melaksanakan 

rencana dan 

strategi pemecahan 

masalah 

a. Tanpa jawab atau ada jawab dari 

perencanaan yang tidak tepat 
0 

b. Ada upaya melaksana rencana walaupun 

ada kesalahan perhitungan  
1 

c. Penyelesaian yang tepat 2 

Meninjau kembali 

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 10 

 

2.1.7 Materi Kubus dan Balok 

Materi kubus dan balok merupakan salah satu materi pokok dari 

kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. Materi ini terdapat dalam standar 

kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-
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bagiannya, serta menentukan ukurannya. Materi pokok ini diajarkan pada kelas 

VIII semester 2. Salah satu kompetensi dasar yang digunakan dalam standar 

kompetensi tersebut adalah menentukan luas permukaan dan  volum  kubus, 

balok, prisma dan  limas, tetapi yang digunakan dalam penelitian  ini hanya  

menemukan luas  permukaan dan volum pada bangun kubus dan balok. Dalam 

kompetensi dasar tersebut terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi siswa, 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Siswa mampu menghitung luas permukaan dan volum kubus serta balok. 

(2) Siswa mampu menggunakan konsep kubus dan balok dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1.7.1 Kubus 

2.1.7.1.1 Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh 

sisi kubus (Nuharini 2008: 213). Agus (2007: 189) 

mengemukakan untuk mencari luas permukaan kubus, 

berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring 

kubus tersebut, yang merupakan 6 buah persegi yang sama 

dan kongruen. Jika rusuk dari kubus adalah s, maka: 

Luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

 = 6 × (s × s) = 6 × s
2
 

 =  6 s
2  

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

Luas permukaan kubus = 6 s
2 

Gambar 2.1 Kubus 

s 
s 

s 
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2.1.7.1.2 Volum Kubus 

Nuharini (2008: 215) menyatakan bahwa 

untuk menentukan volum sebuah kubus perhatikan 

gambar 2.2 di samping. Gambar tersebut menunjukkan 

sebuah kubus satuan dengan panjang rusuk 2 satuan 

panjang.  

Volum kubus tersebut = Panjang kubus × lebar kubus × tinggi kubus 

 = ( 2 × 2 × 2 )  

 =   2
3
   

 =   8 satuan volum 

Jadi, diperoleh rumus volum kubus dengan panjang rusuk s sebagai berikut: 

Volum kubus = rusuk × rusuk × rusuk 

 = s × s × s  

 = s
3 

2.1.7.2 Balok 

2.1.7.2.1 Luas Permukaan Balok 

Nuharini (2008: 213) menyatakan bahwa 

untuk menentukan luas permukaan balok perhatikan 

Gambar 2.3 di samping. Balok ABCD.EFGH 

mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasangnya sama 

dan sebangun, yaitu: 

(a) sisi ABCD sama dan sebangun dengan sisi EFGH; 

(b) sisi ADHE sama dan sebangun dengan sisi BCGF; 

Gambar 2.2 Volum Kubus 

Gambar 2.3 Balok 

p 

t 

l 
A B 

C 
D 

E F 

G H 
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(c) sisi ABFE sama dan sebangun dengan sisi DCGH. 

Jika panjang balok p, lebar balok l, dan tinggi balok t, maka akan diperoleh: 

Luas permukaan ABCD = luas permukaan EFGH = p × l 

Luas permukaan ADHE = luas permukaan BCGF = l × t 

Luas permukaan ABFE = luas permukaan DCGH = p × t 

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga 

pasang sisi yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok di 

rumuskan sebagai berikut. 

Luas permukaan balok = 2 (p × l) + 2 (l × t) + 2 (p × t) 

 = 2 [(p × l) + (l × t) + (p × t)] 

Jadi, luas permukaan balok dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas permukaan balok = 2 [(p × l) + (l × t) + (p × t)] 

2.1.7.2.2 Volum Balok 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada 

kubus. Caranya adalah dengan menentukan satu kubus satuan yang dijadikan 

acuan untuk balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar berikut. Coba 

cermati dengan saksama. 
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Gambar di atas menunjukkan pembentukan berbagai balok dari kubus 

satuan. Gambar  (a) membutuhkan 2 × 1 × 1 = 2 kubus satuan. Untuk membuat 

balok seperti pada Gambar (b), diperlukan 3 × 1 × 2 = 6 kubus satuan, sedangkan 

untuk membuat balok seperti pada Gambar (c) diperlukan 4 × 2 × 2 = 16 kubus 

satuan. Hal ini menunjukkan bahwa volum suatu balok diperoleh dengan cara 

mengalikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. 

Jadi, volum balok dengan panjang p, lebar l, tinggi t dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

Volum balok = p × l × t 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang 

relevan dijadikan titik tolak penelitian ini dalam melakukan pengulangan, revisi, 

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

penelitian yang diambil, yaitu “Komparasi Pembelajaran SAVI dan REACT pada 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas-VIII Materi Kubus dan Balok” 

adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.4 Volum Balok 

(a) (b) (c) 
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1. Penelitian Poniardi (2011) menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelas dengan model pembelajaran SAVI dan kelas dengan model 

pembelajaran ekspositori. Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas dengan 

model pembelajaran SAVI dengan media alat peraga adalah 84 dan pada kelas 

dengan model pembelajaran ekspositori adalah 78,5. 

2. Penelitian Umi Qulsum (2012)  menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang memperoleh model pembelajaran SAVI dengan 

pendekatan konstruktivisme berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata hasil tes kemampuan pemacahan masalah siswa pada kelas 

dengan model pembelajaran SAVI lebih baik dari rata-rata hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas dengan pembelajaran 

konvensional. 

3. Penelitian Adi Tri Arifin (2013) menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang melalui pembelajaran REACT dan kelas yang 

melalui pembelajaran ekspositori. Rata-rata hasil belajar siswa dari kelas 

yang melalui pembelajaran REACT  adalah 83,61, sedangkan pada kelas 

yang melalui pembelajaran ekspositori adalah 73,79. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa melalui 

pembelajaran SAVI dan REACT memberikan pengaruh yang positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan 

pengembangan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pembelajaran 

yang lebih baik di antara SAVI dan REACT. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika 

di SMP Negeri 1 Ungaran pada materi kubus dan balok adalah hasil belajar siswa 

kelas VIII yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) baik secara 

individual yang menunjukkan rata-rata 78 maupun klasikal yang hanya 57,33% 

Hal itu dikarenakan materi bangun ruang sisi datar yang lebih khusus pada materi 

kubus dan balok menuntut pemahaman yang kuat dari siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal pemecahan masalah. Selain itu, alasan lain yang menjadi penyebab 

masih rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa yang berdampak pada 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pemilihan model 

pembelajaran yang belum tepat. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi 

kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Model yang dapat 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII materi bangun ruang sisi datar adalah SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) dan REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring). Model pembelajaran SAVI dan REACT memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan banyak berlatih dalam 

mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. 

 

 

 

 



54 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono. 2012: 85). Berdasarkan 

landasan teori yang mencakup tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan serta 

kerangka berpikir, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian adalah “terdapat 

perbedaan kemampuan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara 

pembelajaran SAVI dan REACT”. Hipotesis tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok 

melalui pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) mencapai 

ketuntasan belajar. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok 

melalui pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) mencapai ketuntasan belajar. 

3. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi 

kubus dan balok antara pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual), pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring), dan pembelajaran Direct Instruction. 

Hipotesis ketiga dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok melalui pembelajaran Direct Instruction. 
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b. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui pembelajaran 

Direct Instruction. 

c. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan 

balok melalui pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok melalui pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dikarenakan penelitian 

ini bertujuan menguji hipotesis yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat 

yaitu mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat 

yang sudah ditentukan sejak awal penelitian. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 61). Populasi 

dari penelitian eksperimen ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Ungaran tahun pembelajaran 2013/2014. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 62). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cluster random sampling pada populasi yang bersifat 

homogen. Populasi bersifat homogen didasarkan pada materi yang didapat siswa 

berdasarkan kurikulum yang sama, mendapatkan jumlah jam pelajaran 

matematika yang sama, dan siswa yang menjadi subyek penelitian duduk pada 
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kelas paralel yang sama. 

Penelitian ini mengambil tiga kelas sebagai sampel penelitian di SMP 

Negeri 1 Ungaran. Tiga kelas tersebut terdiri dari dua kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Selain itu peneliti juga 

mengambil satu kelas sebagai kelas uji coba instrumen. Kelas eksperimen akan 

diberi treatment berupa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellecual) yakni kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 akan diberi treatment berupa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010:2). Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.   

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 4). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu SAVI, REACT, dan Direct 

Instruction pada materi Kubus dan Balok. 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat menurut Sugiyono (2010: 4) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran melalui model pembelajaran SAVI, REACT, dan Direct 

Instruction pada materi Kubus dan Balok. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2007: 203). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

3.4.1 Metode Observasi 

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah observasi yang telah dirancang secara terstruktur dan 

sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Dalam hal ini 

objek penelitian tersebut adalah aktivitas guru dan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran SAVI, kelas eksperimen 2 

yang menggunakan model pembelajaran REACT, dan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. Sehingga dapat diketahui 

bahwa masing-masing kelas mendapatkan perlakuan yang berbeda. Adapun 

pengambilan data observasi dilakukan melalui lembar observasi. 
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3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum sekolah, memperoleh data tentang nama siswa yang akan 

menjadi sampel penelitian dan data nilai ulangan akhir semester gasal mata 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2013/2014. Data tersebut untuk menguji 

normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. 

3.4.3 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat-alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2007: 193). 

Pemberian tes dilakukan bertujuan memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah siswa materi kubus dan balok. Tes dilakukan pada akhir 

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

diberikan tersebut, sudah diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas uji coba. Soal 

tes yang sudah dianalisis dan dinyatakan valid itulah yang diberikan sebagai soal 

evaluasi pada ketiga kelas sampel. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan objek penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP N 1 Ungaran 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

(2) Mengambil data nilai ulangan akhir semester gasal matematika siswa kelas 

VIII SMP N 1 Ungaran sebagai data awal (semester gasal 2013/2014). 
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(3) Menganalisis data (2) dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas 

varians dan uji kesamaan rata-rata. 

(4) Berdasarkan hasil pada (3) ditentukan sampel penelitian yaitu dua kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba di 

luar sampel penelitian tetapi berada dalam populasi penelitian. 

(5) Menentukan model pembelajaran yang akan digunakan pada masing-masing 

kelas. Kelas eksperimen 1 diberikan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellecual), kelas eksperimen 2 diberikan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring), dan kelas kontrol yang melalui pembelajaran Direct 

Instruction. 

(6) Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

(7) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

(8) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba yang mana 

instrumen tersebut akan digunakan sebagai tes akhir. 

(9) Menganalisis soal-soal pada tes uji coba dan menentukan soal-soal yang 

akan dipakai untuk diteskan pada kelompok eksperimen dan kontrol. 

(10) Menyusun rencana pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellecual), REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring), dan Direct Instruction. 

(11) Melakukan pengamatan pada peneliti yang menerapkan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellecual) pada kelas eksperimen 1 dan 

model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 
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Cooperating, Transferring) pada kelas eksperimen 2 serta pengamatan 

kepada guru pengampu yang menerapkan model pembelajaran Direct 

Instruction pada kelas kontrol. Pengamatan dilakukan untuk menilai 

kesesuaian antara RPP yang telah dibuat dengan proses pembelajaran serta 

aktivitas peserta didik. 

(12) Melaksanakan tes penelitian pada kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(13) Menganalisis data hasil tes dan hasil pengamatan. 

(14) Menyusun hasil penelitian. 

Skema prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

Data UAS Semester Gasal 2013/2014 

Kelas Uji Coba Kelas 

Eksperimen 

1 

Kelas 

Eksperimen 2 

Uji Instrumen Tes  

Uji Coba 

Model 

Pembelajaran 

SAVI 

Model 

Pembelajaran 

REACT 

 

Analisi Uji Coba 

Analisis Hasil Tes Akhir   

Tes Akhir 

Kelas 

Kontrol 

Model 

Pembelajaran 

DI 

 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 
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3.6 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan post test-only control design. Dalam design post 

test-only control design, terdapat dua kelompok yang mana kelompok pertama 

diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok kedua yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan pola rancangan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Post Test-Only Control Design 

Kelas Perlakuan Post-Test 

Kelas eksperimen 1 X1 O2 

Kelas eksperimen 2 X2 O2 

Kelas kontrol  O2 

 

Keterangan: 

X1 : Model pembelajaran SAVI  

X2 : Model pembelajaran REACT 

O2 : Post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti pada saat 

penelitian adalah sebagai berikut.  

(1) Menentukan populasi penelitian yakni siswa kelas VIII SMPN 1 Ungaran. 

(2) Meminta kepada guru, nilai ulangan akhir semester (UAS) gasal siswa kelas 

VIII. Data tersebut diuji normalitas dan homogenitas. Setelah dianalisis, 

diketahui bahwa siswa kelas VIII berawal dari keadaan awal yang 

berdistribusi normal dan homogen. 

(3) Menentukan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random 

sampling. Diperoleh tiga kelas sampel yaitu kelas VIII C sebagai kelas 

eksperimen 1, kelas VIII D sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas VIII E 

sebagai kelas kontrol. 
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(4) Menguji kesamaan rata-rata nilai ulangan akhir semester gasal kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol. Setelah dianalisis 

menggunakan uji kesamaan rata-rata (uji t), diketahui bahwa kelas 

ekperimen 1 yaitu kelas VIII C, kelas eksperimen 2 yaitu kelas VIII D, dan 

kelas kontrol yaitu kelas VIII E mempunyai rata-rata yang tidak berbeda. 

(5) Menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring), dan 

Direct Instruction yang dituangkan dalam RPP. 

(6) Membuat instrumen penelitian meliputi menyusun kisi-kisi tes dan 

membuat instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. 

(7) Melaksanakan uji coba instrumen penelitian yang telah dibuat pada kelas uji 

coba yakni kelas VIII F. 

(8) Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba untuk mengetahui taraf 

kesukaran, daya pembeda soal, validitas dan reliabilitas butir soal. 

(9) Menetapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. 

(10) Mengamati proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Siswa pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellecual) dan REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring). Sedangkan siswa pada 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. Pada 

kelas eksperimen pembelajaran dipandu oleh peneliti, sedangkan pada kelas 
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kontrol dipandu oleh guru pengampu mata pelajaran matematika pada kelas 

tersebut. 

(11) Melaksanakan tes pada dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian pada sampel. 

(13) Menganalisis atau mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode 

yang telah ditentukan. 

(14) Menyusun dan melaporkan hasil penelitian. 

Langkah-langkah penelitian tersebut disajikan dalam gambar 3.2 berikut. 

 
   

UJI COBA 

 

teknikcluster random sampling 

Analisis Uji Coba Instrumen 

Uji normalitas dan kesamaan varians sampel 

Uji normalitas dan homogenitas 

populasi 

Instrumen hasil 

analisis uji coba 

(valid dan reliabel) 

POPULASI  

(Kelas VIII SMP N 1 Ungaran) 

 

SAMPEL 

 

EKSPERIMEN 2 

 

EKSPERIMEN 1 

 

Melalui model 

pembelajaran SAVI 

Tes 

Kemampuan pemecahan masalah 

Adanya perbedaan rata-rata 

kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas 

eksperimen 1 dan 2 

Melalui model 

pembelajaran REACT 

Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 

Kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas 

eksperimen 1 mencapai 

ketuntasan belajar 

Kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas 

eksperimen 2 mencapai 

ketuntasan belajar 

KONTROL 

Melalui model 

pembelajaran DI 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian 
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3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi pokok kubus dan balok. Bentuk 

tes berupa soal esai (uraian). Tes esai adalah sejenis tes kemampuan belajar yang 

memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata (Arikunto, 

2007: 162). 

Kebaikan 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 Langkah-langkah Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

(2) Menentukan tipe soal. 

(3) Menentukan waktu mengerjakan soal. 

(4) Membuat kisi-kisi soal. 

(5) Menuliskan petunjuk pengerjaan soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban, 

dan penentuan skor. 
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(6) Menulis butir soal. 

(7) Mengujicobakan instrumen. 

(8) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran. 

(9) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

  

3.8 Analisis Data Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.8.1 Analisis Validitas Item  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa hendak diukur (Sugiyono, 2010: 348). 

Dikarenakan instrumen dalam ini berupa tes maka harus memenuhi validitas 

kontruks (construct validity) dan validitas isi (content validity). Hadi dalam 

Sugiyono (2010: 350) menyamakan construct validity dengan logical validity dan 

validity by definition yang berarti instrumen mempunyai validitas konstruk 

(construct validity) jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Sugiyono (2010: 352) mengemukakan 

bahwa untuk menyusun instrumen belajar yang mempunyai validitas isi (content 

validity), maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. 

Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari 

ahli (judgement experts). Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang 
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telah disusun dan kemungkinan memberi pendapat instrumen tersebut untuk dapat 

digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, ataupun dirombak total. Untuk 

instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan (Sugiyono, 2010: 353). 

Pada setiap istrumen tes terdapat butir-butir (item) pertanyaan atau 

pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka 

setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis 

dengan analisis item (Sugiyono, 2010: 353). Pada penelitian ini, untuk 

mengetahui validitas butir soal, digunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut. 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ ) }{ ∑   (∑ ) }
 

  

Keterangan:     : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

 ∑  : Jumlah skor tiap butir soal  

 ∑Y : Jumlah skor total  

 ∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal  

  ∑   : Jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2007: 72). 

 

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan tabel kritis r product moment 

dengan taraf signifikansi α = 5 %. Jika rxy>rtabel, maka soal tersebut valid. Dalam 

hal lain soal tersebut tidak valid. 

Dalam penelitian ini, jika indikator belum terwakili dalam soal maka 

peneliti mengganti butir yang tidak valid dengan butir lainnya yang memiliki 

indikator yang sama. Sedangkan jika indikator sudah terwakili oleh butir lain yang 

telah valid dalam soal maka peneliti tidak menggunakan atau membuang butir 
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yang tidak valid tersebut. 

Nilai  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk N = 20 dan taraf signifikansi 𝛼  5% adalah 0,444. 

Pada analisis tes uji coba dari 10 soal uraian diperoleh bahwa semua soal valid, 

karena mempunyai    >  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

3.8.2 Analisis Reliabilitas 

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid dan reliabel. Instrumen yang reliabel berarti instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2010: 348). Instrumen yang baik adalah 

instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan data yang sesuai kenyataan 

(Arikunto, 2007: 86). Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rumus alpha  sebagai berikut. 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

 𝑡 
] 

Keterangan: 

    : reliabilitas tes secara keseluruhan 

  : banyaknya item 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 𝑡
  : varians total 

 

 

Dengan rumus varians( 𝑡
 ): 

 𝑡
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Keterangan:  

X : skor total; 

N : jumlah peserta tes (Arikunto, 2007:109-110). 
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Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai    dibandingkan dengan 

harga  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, jika  ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka item tes yang diujicobakan reliabel. Dalam 

hal lain item tes yang diujicobakan tidak reliabel. 

Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh rhitung= 0,879. Dari tabel r 

product moment diperoleh  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk N = 20 dan taraf signifikan α  5% adalah 

0,444. Karena  ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga soal reliabel. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.8.3 Analisis Tingkat Kesukaran Item 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan soal yang tidak 

terlalu sukar (Arikunto, 2007: 207). Maka, butir-butir item tes dimana seluruh 

siswa tidak dapat menjawab dengan benar (karena terlalu sukar) disebut sebagai 

item yang kurang baik. Demikian pula butir-butir item tes dimana seluruh siswa 

dapat menjawab dengan benar (karena terlalu mudah) juga tidak dapat 

dikategorikan sebagai item yang baik. 

Tingkat kesukaran soal uraian diperoleh melalui perhitungan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 tesmengikuti yangdidik  pesertajumlah 

soalsuatu  pada  tespeserta s iswaskor Jumlah 
mean  

𝑇𝐾  
𝑚𝑒𝑎 

𝑠𝑘𝑜  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Keterangan:  

TK    : tingkat kesukaran soal uraian 

Mean    : rata-rata skor tiap butir 

Skor maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 
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Berikut ini kriteria tingkat kesukaran soal. 

TK < 0,3  : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7  : sedang 

TK > 0,7  : mudah (Arifin, 2012). 

Berdasarkan analisis uji coba diperoleh lima soal dengan kriteria mudah 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, dan 9, empat soal dengan kriteria sedang yaitu soal 

nomor  4, 5, 7, dan 8, dan satu soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor 10. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

3.8.4 Analisis Daya Pembeda Item 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2007: 211), sehingga sebagian besar 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi lebih banyak menjawab benar dan siswa 

yang memiliki kemampuan rendah lebih banyak menjawab salah. 

Berikut kriteria yang digunakan sebagai patokan pada umumnya adalah 

sebagai berikut. 

 

Daya Pembeda (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 <D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 <D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 <D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya angka 

daya pembeda item dapat dipergunakan rumus sebagai berikut. 

𝐷   
𝑀𝐴  𝑀𝐵
𝑚𝑎𝑘𝑠

 

 

Tabel 3.2 Karakteristik Daya Pembeda 
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Keterangan: 

D : Daya Pembeda 

𝑀𝐴 : Rata-Rata Skor Kelompok Atas 

𝑀𝐵 : Rata- Rata Skor Kelompok Bawah 

maks : Skor maksimal (Arikunto, 2007: 211). 

 

Soal yang digolongkan sebagai soal yang ideal dan baik bagi peserta 

didik adalah soal-soal yang mempunyai daya beda 0,3 sampai 0,7. (Arikunto, 

2009:219) 

Dari 10 soal yang telah diujicobakan diperoleh empat soal dengan 

kriteria cukup yaitu nomor 1, 2, 4, dan 10 dan enam soal dengan kriteria baik 

yaitu nomor 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 

Secara keseluruhan hasil analisis butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.3 

berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Butir Soal Uji Coba 

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Validitas Reliabilitas Keterangan 

1 Mudah Cukup Valid 

Reliabel 

Tidak dipakai 
2 Mudah Cukup Valid 

3 Mudah Baik Valid Dipakai 

4 Sedang Cukup Valid Tidak dipakai 

5 Sedang Baik Valid Dipakai 

6 Mudah Baik Valid Tidak dipakai 

7 Sedang Baik Valid 
Dipakai 

8 Sedang Baik Valid 

9 Mudah Baik Valid Tidak dipakai 

10 Sukar Cukup Valid Dipakai 
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3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Awal 

Data tahap awal diperoleh dari nilai Ulangan Akhir Semester gasal kelas 

VIII mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2013/2014. 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorov-smirnov. Menurut Siegel 

(1994: 59) rumus yang digunakan untuk uji normalitas dengan uji kolmogov-

smirnov adalah: 

𝐷  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚|𝐹0(𝑥)   𝑆𝑁(𝑥)| 
Keterangan:  

𝐹0(𝑥): fungsi berditribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya 

ditentukan, yakni distibusi kumulatif teoritis di bawah 𝐻0 

artinya untuk harga N yang sebarang besanya, harga 

𝐹0(𝑥)adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai 

skor yang sama atau kurang daripada 𝑥. 

𝑆𝑁(𝑥): distribusi frekuensi yang diobservasi dari suatu sampel 

random dengan N observasi. Dimana 𝑥 adalah sembarang 

skor yang mungkin, 𝑆𝑁(𝑥)  
𝑘

𝑁
, dimana 𝑘 sama dengan 

banyaknya observasi yang sama atau kurang dari 𝑥. 

 

Uji kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan software SPSS. Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻  : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
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Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔 𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡 (0,05). Hasil pengujian normalitas data awal dapat dilihat 

pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Output Uji Normalitas Data Awal 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Sampel .075 72 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,200. Karena 0,200 > 0,05 jadi dapat 

disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga kelompok 

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. Levene Test adalah 

alternatif dari Bartlet Test. Menurut Levene (2003) rumus yang digunakan dalam 

uji Levene Test adalah: 

𝑊  
(  𝑘)∑   (�̅� ,  �̅�,,)

 𝑘
 = 

(𝑘   )∑ ∑ (�̅� 𝑗  �̅� ,)
 𝑁

𝑗= 
𝑘
 = 

 

Keterangan : 

W : hasil tes 

𝑘 : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

  : total sampel 

   : jumlah sampel grup 𝑖 
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  𝑗 : nilai sampel 𝑗 dari grup 𝑖 
 

�̅̅� 𝑗  {
|  𝑗   ̅ |,  ̅  𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑎  𝑑𝑎 𝑖 𝑔 𝑢𝑝 𝑖

|  𝑗   �̃�|,  ̃  𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  𝑑𝑎 𝑖 𝑔 𝑢𝑝 𝑖
 

�̅�,,  
 

𝑁
∑ ∑ 𝑍 𝑗

𝑁𝑖
𝑗= 

𝑘
 =  , adalah mean dari semua 𝑍 𝑗. 

�̅� ,  
 

𝑁𝑖
∑ 𝑍 𝑗
𝑁𝑖
𝑗=  , adalah mean dari 𝑍 𝑗 untuk grup 𝑖. 

 

Uji homogenitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

software SPSS. Hipotesis yang digunakan untuk uji homogenitas adalah sebagai 

berikut. 

𝐻0 :   
    

   3
 , ketiga varians sama atau homogen. 

𝐻  : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

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

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔 𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡 (0,05). Hasil uji homogenitas data awal dapat dilihat pada 

tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Output Uji Homogenitas Data Awal 

Test of Homogeneity of Variances 

Sampel    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.587 2 69 .083 

 

Nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,083 > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ketiga kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. 

3.9.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata (One Way ANAVA) 

Uji kesamaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah 

ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji kesamaan rata-rata yang digunakan adalah uji ANAVA satu arah. 
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Sugiyono (2010: 171-172) menjelaskan langkah-langkah dalam uji ANAVA satu 

arah adalah sebagai berikut. 

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

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡  ∑ 𝑡𝑜𝑡
  

(∑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− 
. 

5. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok (𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙) dengan 

rumus: 

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙  
𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙

𝑁−𝑚
. 

6. Menghitung F hitung (𝐹ℎ 𝑡) dengan rumus: 

𝐹ℎ 𝑡  
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. 

  

Uji kesamaan rata-rata ANAVA satu arah dalam penelitian ini dihitung 

dengan bantuan software SPSS. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu 

arah adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇  𝜇  𝜇3, artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang 

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

sedikit satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbeda. 

Kriteria dalam uji ini adalah menerima 𝐻0 jika nilai Sig. > level of 

significant (0,05). Hasil pengujian ANAVA satu arah data awal dapat dilihat pada 

tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Output Uji ANAVA Satu Arah Data Awal 

ANOVA 

Sampel      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32.444 2 16.222 .135 .874 

Within Groups 8280.167 69 120.002   

Total 8312.611 71    

 

Nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,874 lebih dari 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ketiga kelompok sampel tidak berbeda signifikan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

3.9.2 Analisis Data Akhir 

3.9.2.1 Uji Hipotesis 1 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi kubus dan balok melalui model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) mencapai KKM. Siswa dikatakan tuntas 

belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek pemecahan masalah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal belajar secara individual yaitu 80 dan secara klasikal 

minimal 80 % dari jumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut telah tuntas 

belajar. 

 



77 

 

 

 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji 𝑡, yakni uji kesamaan 

rata-rata pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: 𝜇 < 𝜇0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) belum  

mencapai KKM. 

H1: 𝜇 ≥ 𝜇0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) telah 

mencapai KKM. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 
 

Keterangan:  

t  : uji t 

�̅�  : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

𝜇0 : rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal 

𝑠  : simpangan baku 

   : banyaknya anggota sampel (Sudjana, 2005: 231). 

Setelah diperoleh nilai 𝑡, kemudian dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

peluang (  𝛼), taraf signifikan 5% dan 𝑑𝑘  (   ). Kriteria pengujiannya 

adalah tolak H0 jika 𝑡ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. 

Hipotesis statistikanya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 < 𝜋0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual)belum 
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mencapai KKM. 

𝐻 ∶  𝜋 ≥ 𝜋0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

mencapai KKM. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑧  

𝑥
  𝜋0

√𝜋0(  𝜋0)
 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

𝜋0   : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal  

Kriteria pengujiannya adalah tolak𝐻0 jika 𝑧 > 𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – 𝛼) (Sudjana, 2005: 235). 

3.9.2.2 Uji Hipotesis 2 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi bangun ruang melalui model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) mencapai KKM. 

Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek pemecahan 

masalah mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara individual yaitu 80 

dan secara klasikal minimal 80 % dari jumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut 

telah tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji 𝑡, yakni uji kesamaan 

rata-rata pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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H0: 𝜇 < 𝜇0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) belum  mencapai KKM. 

H1: 𝜇 ≥ 𝜇0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai KKM. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 
 

Keterangan:  

t  : uji t 

�̅�  : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

𝜇0 : rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal 

𝑠  : simpangan baku 

   : banyaknya anggota sampel (Sudjana, 2005: 231). 

Setelah diperoleh nilai 𝑡, kemudian dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

peluang (  𝛼), taraf signifikan 5% dan 𝑑𝑘  (   ). Kriteria pengujiannya 

adalah tolak H0 jika 𝑡ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. 

Hipotesis statistikanya adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 < 𝜋0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) mencapai KKM. 

𝐻 ∶  𝜋 ≥ 𝜋0, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 
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Cooperating, Transferring) tidak mencapai KKM. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑧  

𝑥
  𝜋0

√𝜋0(  𝜋0)
 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

𝜋0   : proporsikriteria ketuntasan belajar minimal  

Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑧 > 𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 

didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – 𝛼) (Sudjana, 2005: 235). 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 3 

Uji perbedaan rata-rata data akhir bertujuan untuk mengetahui apakah 

ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang sama 

atau tidak. Uji perbedaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA 

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

langkah-langkah uji ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

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

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡  ∑ 𝑡𝑜𝑡
  

(∑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− 
.  

5. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok (𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙) dengan 

rumus: 

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙  
𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙

𝑁−𝑚
. 
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6. Menghitung F hitung (𝐹ℎ 𝑡) dengan rumus: 

𝐹ℎ 𝑡  
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. 

 

Uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu arah) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan software SPSS. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA 

satu arah adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇  𝜇  𝜇3, artinya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual), model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring), dan model pembelajaran Direct Instruction. 

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

perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring), dan model pembelajaran Direct Instruction. 

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

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔 𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑡 (0,05). 

Kemudian, untuk uji lanjut menggunakan uji post hoc/uji lanjut Tukey. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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𝑀  𝑀 

√𝑀𝑆𝑤 (
 
 )

 

 

 

Keterangan: 

𝑀 = treatment/group mean 

  = number per treatment/group 

𝑀𝑆𝑤= Mean square within.(Hall, 1998) 

Hall (1998) menjelaskan langkah-langkah Uji Post Hoc Tukey adalah 

sebagai berikut. 

1. Calculate an analysis of variance (e.g., One-way between-

subjects ANOVA). 

2. Select two means and note the relevant variables (Means, Mean 

Square Within, and number per condition/group). 

3. Calculate Tukey's test for each mean comparison. 

4. Check to see if Tukey's score is statistically significant with 

Tukey's probability/critical value table taking into account 

appropriate dfwithin and number of treatments. 

 

Uji lanjut Tukey dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

software SPSS. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

(1) H0: 𝜇 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) sama dengan rata-rata nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

 H1: 𝜇 > 𝜇3, artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) lebih baik dari rata-rata nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah dengan model pembelajaran Direct 
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Instruction. 

(2) H0: 𝜇 ≤ 𝜇3, artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring) sama dengan rata-rata 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

 H1: 𝜇 > 𝜇3, artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring). Lebih baik dari rata-rata 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(3) H0: 𝜇 ≤ 𝜇 , artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring) sama dengan rata-rata 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

 H1: 𝜇 > 𝜇 , artinya rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring)  lebih baik dari rata-rata 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 



84 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Hasil Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian berawal dari keadaan awal yang sama. Sampel terdiri dari 3 kelas yaitu 

kelas VIII-E (kelas kontrol), kelas VIII-D (kelas eksperimen 2), dan kelas VIII-C 

(kelas eksperimen 1). Analisis tahap awal dilakukan pada data hasil nilai Ulangan 

Akhir Sekolah semester gasal tahun ajaran 2013/2014 ketiga kelas tersebut, 

dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu 

arah). 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan alat bantu 

program SPSS16.0. 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. 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

Hasil output uji normalitas data awal dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 Hasil Output Uji Normalitas Data Awal 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Sampel .075 72 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 

diperoleh nilai Sig. yang sama dari ketiga kelas, yakni Sig. = 0,200. Jelas Sig. = 

0,200 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian 

berasal dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas dilakukan 

dengan penyelidikan apakah ketiga sampel mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Levene 

dengan alat bantu program SPSS 16.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji 

homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0  :   
    

   3
 , artinya ketiga varians sama atau homogen. 

H1  : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

Hasil output uji homogenitas data awal dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Output Uji Homogenitas Data Awal 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Sampel    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.587 2 69 .083 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 

diperoleh Sig. = 0,083 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga varians sama 

atau homogen. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah) 

Uji kesamaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah 

ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji kesamaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA satu 

arah dengan alat bantu program SPSS 16.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji 

ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

H0  : 𝜇 1 = 𝜇 2 = 𝜇 3, artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang 

sama. 

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

sedikit satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbeda. 

Kriteria dalam uji perbedaan rata-rata ini adalah terima H0 jika nilai 

Sig. > 0,05. Hasil output uji ANAVA satu arah data awal dapat dilihat pada tabel 

4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Output Uji ANAVA Satu Arah Data Awal 

ANOVA 

Sampel      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32.444 2 16.222 .135 .874 

Within Groups 8280.167 69 120.002   

Total 8312.611 71    

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunkan software SPSS 16.0 

diperoleh Sig. = 0,874 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga sampel 

mempunyai rata-rata kemampuan yang sama. 

4.1.2 Hasil Analisis Data Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas data akhir menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan alat bantu 

program SPSS 16.0. 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. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 diterima jika nilai Sig. > 

0,05. Hasil output SPSS uji normalitas data akhir dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut. 
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Tabel 4.4 Hasil Output Uji Normalitas Data Akhir 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

nilai .098 72 .082 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 

diperoleh nilai Sig. = 0,082 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian 

berasal dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas dilakukan 

dengan penyelidikan apakah ketiga sampel mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas data akhir menggunakan uji Levene 

dengan alat bantu program SPSS 16.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji 

homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0  :   
    

   3
 , artinya ketiga varians sama atau homogen. 

H1  : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika nilai Sig. > 0,05. 

Hasil ouput uji homogenitas data akhir dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Output Uji Homogenitas Data Akhir 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.459 2 69 .634 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 

diperoleh Sig. = 0,634 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga varians sama 

atau homogen. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi kubus dan balok dengan model pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) mencapai KKM. Siswa dikatakan tuntas 

belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek pemecahan masalah telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara individual yaitu 80 dan secara 

klasikal yaitu minimal 80% dari jumlah siswa yang ada pada kelas tersebut telah 

tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji t, yakni uji kesamaan 

rata-rata pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0  : 𝜇  < 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) belum 

mencapai KKM. 

H1  : 𝜇  ≥ 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) telah 

mencapai KKM. 

Setelah diperoleh nilai t, kemudian dibandingkan dengan ttabel dengan 

peluang (1 – α), dengan taraf signifikan 5% dan dk = (n – 1). Kriteria 

pengujiannya adalah tolak H0 jika thitung ≥ ttabel. Selanjutnya, dari hasil uji t 
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diperoleh nilai thitung = 4,53. Karena thitung = 4,53 > 1,71 = ttabel  maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual) telah mencapai ketuntasan belajar individu. 

Perhitungan uji t dapat dilihat pada lampiran 49. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0  : 𝜋  < 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜋  ≥ 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

telah mencapai KKM. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika 𝑧 > 𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – α) (Sudjana, 2005: 234). 

Selanjutnya, dari hasil uji proporsi diperoleh nilai zhitung = 1,94. Karena zhitung = 

1,94 > 1,64 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, siswa yang dikenai 

pembelajaran SAVI telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan uji 

proporsi dapat dilihat pada lampiran 49. 

4.1.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi kubus dan balok dengan model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) mencapai KKM. 
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Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek pemecahan 

masalah telah mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara individual yaitu 

80 dan secara klasikal yaitu minimal 80% dari jumlah siswa yang ada pada kelas 

tersebut telah tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji t, yakni uji kesamaan 

rata-rata pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0  : 𝜇  < 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜇  ≥ 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai KKM. 

Setelah diperoleh nilai t, kemudian dibandingkan dengan ttabel dengan 

peluang (1 – α), dengan taraf signifikan 5% dan dk = (n – 1). Kriteria 

pengujiannya adalah tolak H0 jika thitung ≥ ttabel. Selanjutnya, dari hasil uji t 

diperoleh nilai thitung = 6,76. Karena thitung = 6,76 > 1,71 = ttabel maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) telah mencapai ketuntasan 

belajar individu. Perhitungan uji t dapat dilihat pada lampiran 50. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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H0  : 𝜋  < 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜋  ≥ 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai KKM. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika 𝑧 > 𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – α) (Sudjana, 2005: 234). 

Selanjutnya, dari hasil uji proporsi diperoleh nilai zhitung = 1,94. Karena zhitung = 

1,94 > 1,64 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, siswa yang dikenai 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring) telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan uji proporsi 

dapat dilihat pada lampiran 50. 

4.1.2.5 Uji Hipotesis 3 

Uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu arah) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan alat bantu program SPSS 16.0. Hipotesis yang digunakan 

untuk uji ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

H0  : 𝜇 1 = 𝜇 2 = 𝜇 3, artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring), dan 

pembelajaran Direct Instruction. 

H1  : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat 
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perbedaan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok antara pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual), pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring), dan pembelajaran Direct Instruction. 

Kriteria dalam uji ANAVA satu arah ini adalah terima H0 jika nilai Sig. > 

0,05 (level of significant). Hasil analisis uji ANAVA satu arah data akhir dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Output Uji ANAVA Data Akhir 

ANOVA 

Nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 796.444 2 398.222 8.144 .001 

Within Groups 3374.000 69 48.899   

Total 4170.444 71    

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 

16.0 diperoleh Sig. = 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual), pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring), dan pembelajaran Direct Instruction. 

Setelah dilakukan uji ANAVA maka data selanjutnya diuji melalui uji 

post hoc/uji lanjut Tukey. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

(1) H0  : 𝜇 1 ≤ 𝜇 3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) tidak 
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lebih dari atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

 H1  : 𝜇 1 > 𝜇 3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2) H0  : 𝜇 2 ≤ 𝜇 3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Direct Instruction. 

 H1  : 𝜇 2 > 𝜇 3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

(3) H0  : 𝜇 2 ≤ 𝜇 1, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

 H1  : 𝜇 2 > 𝜇 1, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 
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Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual). 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika nilai Sig. > 0,05 (level of 

significant). Hasil output uji lanjut Tukey data akhir dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Output Uji Lanjut Tukey Data Akhir 

 

Multiple Comparisons 

nilai 

Tukey HSD 

     

(I) kelas 

(J) 

kelas 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -2.667 2.019 .388 -7.50 2.17 

3 5.333
*
 2.019 .027 .50 10.17 

2 1 2.667 2.019 .388 -2.17 7.50 

3 8.000
*
 2.019 .001 3.16 12.84 

3 1 -5.333
*
 2.019 .027 -10.17 -.50 

2 -8.000
*
 2.019 .001 -12.84 -3.16 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu program 

SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut. 

(1) Sig. antara kelas eksperimen 1 (SAVI) dan kelas kontrol (Direct Instruction) 

adalah 0,027. Karena Sig. = 0,027< 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah melalui pembelajaran Direct Instruction. 
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(2) Sig. antara kelas eksperimen 2 (REACT) dan kelas kontrol (Direct 

Instruction) adalah 0,001. Karena Sig. = 0,001< 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Artinya, kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring)  

lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran 

Direct Instruction. 

(3) Sig. antara kelas eksperimen 2 (REACT) dan kelas eksperimen 1 (SAVI) 

adalah 0,388. Karena Sig. = 0,388 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya, 

kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau 

sama dengan kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian direncanakan terlaksana pada tanggal 24 Maret sampai dengan 

12 April 2014 di SMP Negeri 1 Ungaran. Namun, penelitian yang direncanakan 

selesai pada tanggal 12 April 2014 mundur sampai dengan  tanggal 26 April 2014. 

Hal ini dikarenakan pada tanggal 1-5 April 2014 diadakan Ujian Sekolah dan 

tanggal 14-17 April diadakan Try Out (Persiapan Terakhir UN) sehingga pada 

waktu tersebut siswa kelas VIII yang akan diteliti libur sekolah. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Pertemuan Tanggal Jam Pelajaran Ke 

Eksperimen 1 Pertemuan I 26 Maret 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Pertemuan II 7 April 2014 2-3 (07.40-09.00) 

Pertemuan III 9 April 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Pertemuan IV 23 April 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Eksperimen 2 Pertemuan I 27 Maret 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Pertemuan II 7 April 2014 6-7 (10.50-11.30) 

dan (12.10-12.50) 

Pertemuan III 10 April 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Pertemuan IV 24 April 2014 5-6 (10.10-11.30) 

Kontrol Pertemuan I 25 Maret 2014 7 (12.10-12.50) 

Pertemuan II 28 Maret 2014 2 (07.40-08.20) 

Pertemuan III 7 April 2014 4-5 (09.00-09.40) 

dan (10.10-10.50) 

Pertemuan IV 8 April 2014 7 (12.10-12.50) 

Pertemuan V 11 April 2014 2 (07.40-08.20) 

Pertemuan VI 25 April 2014 2 (07.40-08.20) 

 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan yang ada, menentukan materi ajar, merancang kegiatan 

pembelajaran dengan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan alat peraga, menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat lembar pengamatan, dan menyusun 

instrumen tes kemampuan pemecahan masalah siswa. Materi ajar yang dipilih 

adalah kubus dan balok kompetensi dasar menghitung luas permukaan dan volum 

kubus, balok, prisma, dan limas. LKS dapat dilihat pada lampiran 28, 29, 30, dan 

31 sedangkan instrumen tes kemampuan masalah siswa dapat dilihat pada 

lampiran 45, 46, dan 47. 

Selama pelaksanaan penelitian, observer dalam hal ini adalah peneliti dan 

guru matematika. Guru matematika melakukan pengamatan aktivitas siswa, 
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penggunaan media, dan pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Sedangkan peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dan pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer pada pelaksanaan pembelajaran 

di kelas eksperimen 1, pembelajaran yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan 

sintaks/langkah-langkah model pembelajaran SAVI. Catatan penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran SAVI pada pertemuan pertama adalah manajemen 

waktu dan pengkondisian siswa yang masih kurang baik. Pembelajaran pada 

pertemuan pertama memakan banyak waktu pada tahap pengkondisian kelompok, 

penggunaan alat peraga, dan pada tahap penampilan hasil kerja kelompok. Banyak 

waktu yang terbuang karena siswa terlalu lama mengkondisikan saat 

berkelompok, siswa masih bingung penggunaan alat peraga, dan pada saat 

penampilan hasil kerja kelompok tidak kondusif karena beberapa siswa tidak 

memperhatikan temannya saat presentasi. Salah satu penyebabnya adalah siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran SAVI. Namun, siswa mampu 

beradaptasi secara baik dengan model pembelajaran SAVI ini pada pertemuan-

pertemuan berikutnya sehingga pelaksanaan pembelajaran SAVI dapat terlaksana 

sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pembelajaran SAVI dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan terakhir sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah 

model pembelajaran SAVI. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran SAVI 

dapat dilihat pada lampiran 32, 33, dan 34, sedangkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) SAVI dapat dilihat pada lampiran 18, 19, dan 20. 
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Berdasarkan hasil pengamatan observer pada pelaksanaan pembelajaran 

di kelas eksperimen 2, pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti sudah sesuai 

dengan sintaks/langkah-langkah model pembelajaran REACT. Catatan penting 

pada hari pertama adalah manajemen waktu yang masih kurang baik. 

Pembelajaran pada pertemuan pertama banyak memakan waktu pada sintaks kerja 

cooperative. Banyak waktu terbuang dikarenakan siswa masih tidak kondusif dan 

fokus saat berdiskusi dengan kelompoknya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh 

belum terbiasanya siswa dengan pembelajaran REACT. Tetapi berangsur-angsur 

pada pertemuan-pertemuan selanjutnya siswa mulai terbiasa dengan model 

pembelajaran REACT sehingga pelaksanaan pembelajaran REACT dapat 

terlaksana sesuai dengan yang direncanakan di Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pembelajaran REACT 

dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sudah sesuai dengan 

sintaks/langkah-langkah model pembelajaran REACT. Hasil pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran REACT dapat dilihat pada lampiran 35, 36, dan 37, 

sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) REACT dapat dilihat pada 

lampiran 21, 22, dan 23. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer yang dalam hal ini adalah 

peneliti di kelas kontrol terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di 

dalam kelas, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas sesuai 

dengan sintaks/langkah-langkah model pembelajaran Direct Instruction. Proses 

pembelajaran tersebut terdiri dari 5 tahap, yaitu menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa, mendeskripsikan pengetahuan atau ketrampilan, 
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membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik, 

memberikan kesempatan untuk pelatihan, lanjutan, dan penerapan. Tahap pertama 

pada pembelajaran Direct Instruction, guru mempersiapkan siswa untuk belajar, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menginformasikan manfaat dari pelajaran 

tersebut kepada siswa. Pada tahap kedua, guru mulai menjelaskan materi, 

mendemostrasikan ketrampilan dengan benar, dan memberikan informasi-

informasi secara bertahap mengenai materi terhadap siswa dengan memberikan 

contoh soal dan cara penyelesaiannya. Tahap ketiga adalah guru merencanakan 

dan memberi bimbingan pelatihan awal kepada siswa berupa pemberian latihan-

latihan soal. Pada tahap keempat, guru mengecek kemampuan siswa dalam 

memecahkan soal-soal, mengoreksi jawaban siswa, dan memberikan umpan balik 

kepada siswa. Tahap terakhir dari model pembelajaran Direct Instruction adalah 

guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran dan guru memberikan 

latihan lanjutan melalui pemberian PR atau kuis. 

Berdasarkan hasil pengamatan dari observer dari pembelajaran Direct 

Instruction yang dilaksanakan oleh guru, secara umum pembelajaran didominasi 

oleh guru, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan peran guru 

yang begitu dominan dalam pembelajaran. Siswa baru terlibat aktif dalam 

pembelajaran saat guru memberikan soal-soal latihan untuk diselesaikan oleh 

siswa dan saat siswa menampilkan hasil pekerjaan mereka. Pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sudah 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Berdasarkan hal 

tersebut, pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model 
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pembelajaran Direct Instruction. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

Direct Instruction dapat dilihat pada lampiran 38, 39, 40, dan 41, sedangkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Direct Instruction dapat dilihat pada 

lampiran 24, 25, 26, dan 27. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama hingga 

pertemuan terakhir pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, semua aktivitas siswa telah muncul. Aktivitas yang muncul dalam 

pengamatan tersebut antara lain aktivitas visual, aktivitas berbicara, aktivitas 

mendengar, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas mental, aktivitas 

motorik, dan aktivitas emosional. Aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Paul Diedrich dalam Sardiman (2001:100). 

Aktivitas visual, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, dan aktivitas 

emosional secara umum sudah muncul pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dan tidak ada perbedaaan yang berarti. Namun, aktivitas berbicara, 

mendengarkan, menulis, dan motorik lebih terlihat pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini terjadi karena pada 

kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 memiliki sintaks yang menekankan siswa 

untuk aktif dengan memanipulasi alat peraga dan berdiskusi/bekerja dalam 

kelompok. Aktivitas berbicara seperti mengemukakan pendapat saat berdiskusi 

dalam kelompok, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan saat fase 

penampilan hasil. Demikian juga dengan aktivitas mendengarkan, siswa akan 

terarah untuk mendengarkan penjelasan teman saat berdiskusi dalam kelompok 

dan penjelasan temaan saat persentasi di depan kelas. Sedangkan aktivitas motorik 



102 

 

 

 

nampak saat siswa memanipulasi alat peraga untuk menemukan konsep yang 

baru. Sedangkan pada pembelajaran kelas kontrol tidak terdapat sintaks tentang 

berdiskusi dan memanipulasi alat peraga. Hasil pengamatan aktivitas siswa dapat 

dilihat pada lampiran 42, 43, dan 44. 

Berdasarkan post test pemecahan masalah, diperoleh hasil bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa sebagian besar mengalami peningkatan 

meskipun masih ada beberapa siswa yang masih kurang . Hal tersebut dapat 

dilihat dari contoh pekerjaan siswa sebagai berikut. 
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Soal: 

 

 

 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 Gambar 4.1 (a) Gambar Hasil Pekerjaan Siswa yang Benar 

 Gambar 4.1 (b) Gambar Hasil Pekerjaan Siswa yang Salah 



104 

 

 

 

Berdasarkan contoh pekerjaan siswa tersebut, pada gambar 4.1 (a) 

terlihat bahwa siswa memahami masalah yang diberikan dan  mengidentifikasi 

hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa sudah melaksanakan langkah pemecahan masalah Polya yang pertama. 

Selanjutnya siswa menentukan rencana pemecahan masalah dengan tepat dan 

membuat model matematika dari masalah tersebut. Kemudian, siswa 

menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan lengkap dan runtut. Perhitungan dari langkah pertama hingga 

menemukan jawaban akhir sudah tepat sehingga siswa telah melaksanakan 

rencana dan strategi pemecahan masalah. Pada setiap akhir pekerjaan, siswa telah 

menuliskan kesimpulan, meninjau kembali pekerjaan, dan menafsirkan solusi 

sesuai dengan langkah terakhir pemecahan masalah Polya. Sedangkan pada 

gambar 4.1 (b), menunjukkan bahwa meskipun dia memahami masalah yang 

diberikan dan mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

Tetapi siswa tersebut tidak dapat menentukan rencana pemecahan masalah dengan 

baik dan jelas sehingga pada akhirnya siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan 

masalah tersebut dengan benar. 

Kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran SAVI dan REACT pada pertemuan pertama 

memerlukan waktu yang lama dikarenakan banyak dan padatnya langkah-

langkah pembelajaran yang harus dilaksanakan tepat waktu sedangkan 

pengkondisian siswa yang membutuhkan waktu agak lama dikarenakan siswa 
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belum terbiasa dengan model pembelajaran SAVI dan REACT. Tetapi pada 

pertemuan-pertemuan selanjutnya masalah tersebut dapat diatasi oleh peneliti 

dengan lebih baik memanajemen waktu dan siswa yang sudah tahu dan 

terbiasa dengan model pembelajaran SAVI dan REACT. Oleh karena itu 

diperlukan manajemen waktu yang baik agar pembelajaran SAVI dan REACT 

dapat berjalan optimal. 

2. Pelaksanaan penelitian yang terpotong libur karena pelaksanaan Ujian 

Sekolah pada tanggal 1-5 April 2014 dan tanggal 14-17 April diadakan Try 

Out (Persiapan Terakhir UN). Hal ini membuat beberapa siswa lupa dengan 

materi yang sudah diajarkan sehingga diperlukan waktu untuk 

mereview/mengulas kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya agar 

siswa mampu mengikuti materi selanjutnya yang akan diajarkan. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan tingkat 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok pada 

kelas eksperimen 1 yang memperoleh pembelajaran SAVI, kelas eksperimen 2 

yang memperoleh pembelajaran REACT, dan pada kelas kontrol yang 

memperoleh pembelajaran Direct Instruction. Setelah melaksanakan penelitian 

dan menganalisis hasil penelitian, diperoleh hasil hipotesis yang dapat menjawab 

ketiga permasalahan pada Bab 1. 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal, diperoleh data yang menunjukkan 

bahwa kelas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal, 

mempunyai varians yang homogen, dan tidak ada perbedaan rata-rata yang 



106 

 

 

 

signifikan diantara kelas-kelas yang diambil sebagai sampel. Hal ini berarti 

sampel berasal dari kondisi atau keadaan yang sama yaitu memiliki tingkat 

pengetahuan yang sama. 

4.2.2.1 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan uji hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dalam aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen 1 

yang dikenai pembelajaran SAVI mencapai ketuntasan belajar secara individual 

dan ketuntasan klasikal. Hasil ini sesuai dengan Qulsum (2012) yaitu model 

pembelajaran SAVI efektif mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

Pencapaian hasil belajar siswa kelas eksperimen 1 disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah sintaks 

model pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI menuntut siswa untuk 

menggunakan seluruh indera yang mereka miliki dalam pembelajaran. Di dalam 

SAVI terdapat unsur somatic, auditory, visual, dan intellectual yang membuat 

siswa aktif bergerak dan berpikir selama pembelajaran. Dalam unsur somatic, 

siswa ditekankan untuk belajar dengan memanfaatkan dan melibatkan tubuh 

selama pembelajaran dengan terlibat secara langsung dalam perbuatan yang dalam 

hal ini memanipulasi alat peraga. Dalam unsur auditory dan visual, siswa diajak 

untuk menggunakan indera penglihatan dan pendengaran mereka pada saat 

memanipulasi alat peraga, berdiskusi dengan teman satu kelompok, serta 

memperhatikan penjelasan temannya dan bertukar pikiran saat tahap penampilan 

hasil dengan kelompok lainnya. Sedangkan dalam intellectual, selain aktif dalam 



107 

 

 

 

bergerak siswa juga dituntut untuk aktif berpikir dalam menemukan konsep baru 

dan menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan dengan teman satu 

kelompoknya. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran SAVI di kelas eksperimen 1 

tersebut, siswa sudah terlihat aktif selama pembelajaran melalui pemanipulasian 

alat peraga, diskusi dan presentasi kelompok sesuai dengan sintaks/langkah-

langkah pembelajaran yang ada pada RPP. Dengan demikian, model pembelajaran 

SAVI yang menitikberatkan kepada aktivitas fisik dan berpikir siswa selama 

pembelajaran berdampak positif dalam pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan 

Bruner dalam teorinya dimana dalam proses belajar anak sebaiknya diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga) (Suherman dkk, 2003: 

43). 

4.2.2.2 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 2 

Berdasarkan uji hipotesis 2 dapat dismpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dalam aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen 2 

yang dikenai pembelajaran REACT mencapai ketuntasan secara individual dan 

ketuntasan klasikal. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin 

(2013) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran REACT dapat mengembangkan hasil belajar siswa. 

Tidak jauh berbeda dengan pencapaian hasil belajar siswa kelas 

eksperimen 1, pencapaian hasil belajar pada kelas eksperimen 2 sudah baik. Hal 
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ini salah satunya dikarenakan sintaks/langkah-langkah model pembelajaran 

REACT. Model pembelajaran REACT juga berkonsentrasi kepada aktivitas siswa 

selama pembelajaran. Selama pembelajaran siswa diajak untuk menghubungkan 

materi yang akan dipelajari dengan contoh-contoh benda/permasalahan yang ada 

di kehidupan nyata, mencoba menemukan konsep secara mandiri, dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontekstual secara mandiri dan 

kelompok. 

Pada tahap pertama yaitu Relating, guru mengajak siswa untuk 

memberikan contoh benda/masalah dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari. Tahap selanjutnya yaitu Experiencing, siswa 

diberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran dengan menemukan sendiri 

konsep materi yang dipelajari dengan memanipulasi alat peraga dan 

menyelesaikan LKS. Pada tahap ketiga yaitu Applying, guru memberikan soal-

soal latihan yang bersifat kontekstual kepada siswa untuk diselesaikan secara 

mandiri. Pada tahap selanjutnya yaitu Cooperating, siswa dituntut untuk bekerja 

sama dengan teman-temannya melalui diskusi hasil pekerjaan mereka kemudian 

menampilkannya di depan kelas. Tahap terakhir yaitu Transferring, guru 

mengecek pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung 

dengan memberikan kuis kepada siswa. Dan selama proses pembelajaran yang 

telah berlangsung, aktivitas siswa yang diharapkan pada setiap sintaks model 

pembelajaran REACT sudah muncul. 

Berdasarkan sintaks model pembelajaran REACT, model pembelajaran 

tersebut menitik beratkan kepada aktivitas siswa dan permasalahan-permasalahan 
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kontekstual untuk diberikan kepada siswa. Sehingga pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan menjadi lebih optimal dan berakibat pada berkembangnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan Bruner dalam teorinya sebagaimana dikutip dalam Suherman dkk 

(2003: 43). 

Model pembelajaran SAVI dan REACT merupakan model pembelajaran 

yang sama-sama menitikberatkan kepada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung karena keduanya menekankan siswa aktif berpartisipasi 

selama pembelajaran bukan hanya saat pelatihan dengan soal-soal tetapi juga aktif 

dalam menemukan konsep yang dipelajari agar siswa menjadi lebih paham 

dengan materi yang diajarkan. Keduanya terdapat unsur kooperatif dimana siswa 

saling berdiskusi, saling bertukar pikiran dalam memecahkan masalah yang 

diberikan. Dengan demikian siswa yang lebih panda dapat membantu temannya 

yang masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah dan membantu 

memberi pemahaman apabila terdapat temannya yang belum paham dengan 

materi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang dinyatakan oleh 

Vygotsky, seperti yang disampaikan Trianto (2011: 26–27), yakni proses belajar 

akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif 

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

bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. 
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4.2.2.3 Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa antara Kelas 

Eksperimen 1, Kelas Eksperimen 2, dan Kelas Kontrol 

4.2.2.3.1 Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa antara Kelas 

Eksperimen 1 dan Kelas Kontrol 

Pada pelaksanaan model pembelajaran SAVI di kelas eksperimen 1, 

siswa aktif selama pembelajaran dengan menemukan konsep sendiri melalui 

pemanipulasian alat peraga (hands-on activity), berdiskusi memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru, dan mempresentasikannya di depan teman-teman yang 

lain. Siswa yang tidak sedang mempresentasikan pekerjaan mereka juga aktif 

mendengarkan teman yang lain selama presentasi dan aktif bertanya apabila 

terdapat hal-hal yang belum dimengerti.  Pembelajaran ditutup dengan pemberian 

kuis oleh guru kepada siswa untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

Sedangkan pada model pembelajaran Direct Instruction, siswa 

cenderung pasif mendengarkan apa yng dijelaskan oleh guru. Guru menjadi pusat 

selama pembelajaran dengan memberikan konsep materi dan memberikan contoh 

soal beserta penyelesaiannya. Siswa baru aktif saat guru memberikan latihan-

latihan soal di buku paket ataupun di papan tulis untuk dikerjakan. Sesekali guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan hasil jawabannya di 

papan tulis. Secara umum, dalam pelaksanaan model pembelajaran Direct 

Instruction guru lebih berperan aktif daripada siswa. 

Berdasarkan analisis pelaksanaan model pembelajaran SAVI dan Direct 

Instruction, kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran 
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SAVI lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction dikarenakan dalam model pembelajaran SAVI 

lebih menekankan siswa aktif selama proses pembelajaran melalui penggunaan 

alat indera yang dimiliki oleh siswa. Hal ini sudah sesuai dengan landasan teori 

pada bab 2 dan hasil analisis statistika dari hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

melalui model pembelajaran SAVI lebih baik daripada model pembelajaran Direct 

Instruction. 

4.2.2.3.2 Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa antara Kelas 

Eksperimen 2 dan Kelas Kontrol 

Pada pelaksanaan model pembelajaran REACT di kelas eksperimen 2, 

siswa aktif selama pembelajaran dengan menemukan konsep melalui 

pemanipulasian alat peraga (hands-on activity) dan memecahkan masalah-masalah 

kontekstual sederhana secara mandiri. Kemudian, siswa diminta untuk 

mendiskusikan jawaban mereka secara berkelompok dan mempresentasikannya di 

depan teman-teman yang lain.  Pembelajaran ditutup dengan pemberian masalah 

kontekstual yang lebih kompleks (kuis) oleh guru kepada siswa untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Sedangkan pada model pembelajaran Direct Instruction sama dengan 

yang diutarakan sebelumnya pada perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

siswa antara kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol. Secara umum, dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Direct Instruction guru lebih berperan aktif 

daripada siswa. 
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Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan model pembelajaran REACT 

dan Direct Instruction, kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

pembelajaran REACT akan lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

siswa melalui model pembelajaran Direct Instruction dikarenakan dalam model 

pembelajaran REACT juga lebih menekankan siswa aktif selama proses 

pembelajaran juga pemberian contoh dan masalah-masalah kontekstual kepada 

siswa. Hal ini sudah sesuai dengan landasan teori pada bab 2 dan juga didukung 

dengan hasil analisis statistika dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa melalui 

model pembelajaran REACT lebih baik daripada model pembelajaran Direct 

Instruction. 

4.2.2.3.3 Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa antara Kelas 

Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

Berdasarkan analisis pada pelaksanaan model pembelajaran SAVI dan 

model pembelajaran REACT, kemampuan pemecahan siswa melalui model 

pembelajaran REACT akan lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa 

melalui model pembelajaran SAVI. Hal ini dikarenakan sintaks pada model 

pembelajaran REACT diasumsikan lebih baik dari model pembelajaran SAVI 

adalah sebagai berikut. 

(1) Pada model pembelajaran REACT, siswa diajak untuk menemukan sendiri 

konsep yang baru pada tahap relating dan experiencing serta menyelesaikan 

penyelesaian masalah sederhana secara mandiri pada tahap applying. 
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Sedangkan pada model pembelajaran SAVI, hal-hal tersebut dilakukan dalam 

kelompok. 

(2) Secara umum, model pembelajaran REACT menggabungkan antara aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dengan pemberian masalah-masalah kontekstual 

selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan model pembelajaran SAVI 

lebih menekankan pada penggunaan alat indera yang dimiliki siswa selama 

proses pembelajaran. 

Tetapi dalam pelaksanaannya, waktu berdiskusi dalam kelompok yang 

lebih lama pada model pembelajaran SAVI dibandingkan pada model 

pembelajaran REACT berpengaruh cukup besar dalam proses pemahaman konsep 

materi siswa sehingga kemampuan pemecahan siswa pada kelas eksperimen 1 

menjadi lebih baik. Siswa dengan waktu yang lebih lama dalam belajar dengan 

teman sebayanya ternyata membuat siswa lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan dan memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis uji statistika yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan dari kemampuan pemecahan siswa melalui model pembelajaran SAVI 

dan REACT. 

Berdasarkan hasil analisis proses pembelajaran dan uji lanjut hipotesis 3  

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran SAVI, pembelajaran REACT, dan 

pembelajaran Direct Instruction. Simpulan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut. 



114 

 

 

 

(1) Kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran SAVI lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran 

Direct Instruction. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran REACT lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran 

Direct Instruction. 

(3) Kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran REACT tidak 

berbeda secara signifikan dengan kemampuan pemecahan masalah siswa 

melalui pembelajaran SAVI. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI dan 

REACT sama-sama efektif mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Jadi, baik model pembelajaran SAVI maupun REACT keduanya dapat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika terutama pada materi kubus dan 

balok. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dapat mencapai ketuntasan 

belajar. 

(2) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

(3) Terdapat perbedaan antara hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), 

model pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring), dan melalui model pembelajaran Direct 

Instruction. 

Simpulan ketiga dapat dijabarkan sebagai berikut. 

(a) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih baik 

dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

pembelajaran Direct Instruction. 
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(b) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring) lebih baik dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa melalui model pembelajaran Direct Instruction. 

(c) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dan hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan 

peneliti adalah sebagai berikut. 

(1) Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual) atau REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) dapat digunakan oleh Guru Matematika SMP 

Negeri 1 Ungaran untuk mengembangkan hasil belajar siswa khususnya pada 

kemampuan pemecahan masalah siswa materi kubus dan balok. 

(2) Guru dapat melakukan penelitian dan juga pengembangan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) atau REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dalam 

pembelajaran matematika pada materi yang lain. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa 

Kelas Eksperimen 1 

 

Nomor 
Kode 

Urut Induk 

1. 11211 E1-01 

2. 11218 E1-02 

3. 11222 E1-03 

4. 11227 E1-04 

5. 11234 E1-05 

6. 11243 E1-06 

7. 11256 E1-07 

8. 11283 E1-08 

9. 11284 E1-09 

10. 11286 E1-10 

11. 11292 E1-11 

12. 11293 E1-12 

13. 11313 E1-13 

14. 11320 E1-14 

15. 11323 E1-15 

16. 11322 E1-16 

17. 11335 E1-17 

18. 11338 E1-18 

19. 11343 E1-19 

20. 11353 E1-20 

21. 11363 E1-21 

22. 11364 E1-22 

23. 11377 E1-23 

24. 11378 E1-24 
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Lampiran 2 

Daftar Nama Siswa 

Kelas Eksperimen 2 

 

Nomor 
Kode 

Urut Induk 

1. 11210 E2-01 

2. 11226 E2-02 

3. 11231 E2-03 

4. 11235 E2-04 

5. 11258 E2-05 

6. 11270 E2-06 

7. 11274 E2-07 

8. 11277 E2-08 

9. 11285 E2-09 

10. 11294 E2-10 

11. 11295 E2-11 

12. 11298 E2-12 

13. 11312 E2-13 

14. 11315 E2-14 

15. 11331 E2-15 

16. 11344 E2-16 

17. 11346 E2-17 

18. 11356 E2-18 

19. 11359 E2-19 

20. 11360 E2-20 

21. 11369 E2-21 

22. 11372 E2-22 

23. 11375 E2-23 

24. 11393 E2-24 
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Lampiran 3 

Daftar Nama Siswa 

Kelas Kontrol 

 

Nomor 
Kode 

Urut Induk 

1. 11209 K-01 

2. 11229 K-02 

3. 11233 K-03 

4. 11250 K-04 

5. 11266 K-05 

6. 11276 K-06 

7. 11288 K-07 

8. 11300 K-08 

9. 11316 K-09 

10. 11319 K-10 

11. 11324 K-11 

12. 11327 K-12 

13. 11329 K-13 

14. 11330 K-14 

15. 11334 K-15 

16. 11337 K-16 

17. 11339 K-17 

18. 11362 K-18 

19. 11374 K-19 

20. 11376 K-20 

21. 11379 K-21 

22. 11384 K-22 

23. 11385 K-23 

24. 11394 K-24 



 

 

 

 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

 
Jenis sekolah  : SMP        Alokasi Waktu  : 70 menit 

Mata Pelajaran : Matematika       Banyak Soal  : 10 

Kelas/Semester : VIII/2      

               

 

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomer 

Soal 

1 Menghitung luas 

permukaan dan volum 

kubus serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Kubus dan 

Balok 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan dan volum kubus 

Aspek yang 

diukur menurut 

Polya: 

1. Pemahaman 

masalah 

2. Penyusunan 

strategi 

penyelesaian 

Uraian 2, 6, 7 

 

1
2
4

 

L
a
m

p
ira

n
 4

 



 

 

 

 

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomer 

Soal 

2. Siswa dapat menentukan 

penyelesaian dari permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

luas permukaan dan volum kubus. 

masalah 

3. Pelaksanaan 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

4. Peninjauan 

kembali hasil 

penyelesaian 

masalah. 

Uraian  1, 3, 9 

2 Menghitung luas 

permukaan dan volum 

balok serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Kubus dan 

Balok 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan dan volum balok 

Aspek yang 

diukur menurut 

Polya: 

1. Pemahaman 

masalah 

2. Penyusunan 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

3. Pelaksanaan 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

4. Peninjauan 

Uraian 4, 8  

2. Siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

dan  volum balok. 

Uraian 5, 10 

 

1
2
5

 



 

 

 

 

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomer 

Soal 

kembali hasil 

penyelesaian 

masalah 

 

 

1
2
6
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Lampiran 5 

 

SOAL TES UJI KOMPETENSI 

KUBUS DAN BALOK 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas / Semester : VIII / 2 

 Materi : Kubus dan Balok 

 Waktu : 70 menit 

 

Petunjuk : 
1. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan: 

a.  Apa yang diketahui 

b.  Apa yang ditanyakan 

c.  Cara pengerjaan secara runtut 

d.  Kesimpulan 

2. Kerjakan di lembar yang terpisah dengan soal 

3. Dilarang mencontek atau bertanya kepada teman 

4. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada guru 

5. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan 

 

Soal: 

1. Sebuah dadu mempunyai panjang rusuk 1,5 cm. 

Tentukan luas permukaan dadu tersebut!  

 

2. Keliling sisi bagian bawah sebuah kubus adalah 28 cm. Tentukan luas 

permukaan dari kubus tersebut! 

 

3. Agus akan membungkus sebuah kotak hadiah yang berbentuk kubus dengan 

kertas kado. Jika panjang sisi kotak yang berisi hadiah tersebut 50 cm dan 

ukuran satu kertas kado adalah 90 cm × 60 cm. Jika harga satu buah kertas 

kado adalah Rp 6.500,00, berapa uang yang harus dikeluarkan Agus untuk 

membeli kertas kado? 

 

4. Sebuah balok kayu mempunyai panjang 5 m, lebar 1,5 m, dan tinggi 0,5 m. 

Tentukan luas permukaan balok kayu tersebut! 

 

5. Arya akan membuat akuarium berbentuk balok tanpa tutup. Ukuran akuarium 

yang akan dibuat yaitu panjang 160 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 90 cm. 

Berapa m
2
 kaca minimum yang dibutuhkan Arya untuk membuat akuarium? 
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6. Sebuah kubus mempunyai luas permukaan 864 cm
2
. Tentukan volum kubus 

tersebut! 

7. Jika panjang dari diagonal ruang sebuah kubus adalah √ 47 cm, tentukan 

volum kubus tersebut! 

 

8. Sebuah balok mempunyai lebar 15 cm dan tinggi 9 cm. Jika luas permukaan 

balok tersebut 1614 cm
2
, tentukan volum balok tersebut! 

 

9. Sebuah bak air yang berbentuk kubus akan diisi dengan air. Jika panjang sisi 

bak air tersebut adalah 1,5 meter dan debit air (kecepatan air) 125 liter/menit, 

berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bak tersebut terisi penuh dengan 

air? 

 

10. Beberapa kotak susu yang berukuran 7 cm × 5 cm × 12 cm akan dikemas ke 

dalam kotak besar. Jika kotak besar tersebut dapat memuat 3 tingkat kotak 

susu dimana setiap tingkatnya terdiri dari 15 kotak susu yang pada 

panjangnya bisa memuat 5 kotak susu dan lebarnya bisa memuat 3 susu. 

Kotak besar tersebut maksimal dapat memuat 3 tingkat kotak susu. Tentukan: 

a. Ukuran dari kotak besar! 

b. Luas permukaan dan volum kotak besar! 
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Lampiran 6 

 

KUNCI JAWABAN DAN 

PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA 
 

 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui : 

Panjang rusuk dadu = 1,5 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan dadu 3 

Jawab : 

Luas permukaan kubus  = 6 × s
2
 5 

= 6 × (1,5)
2
 

= 6 × 2,25 

= 13,5 

 8 

Jadi, luas permukaan dadu tersebut adalah 13,5 cm
2
. 

10 

2. Diketahui : 

Keliling sisi alas = 28 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan kubus 3 

Jawab : 

Karena sisi alas kubus berbentuk bidang persegi, maka rumus 

kelilingnya adalah 

  Keliling = 4 × s 4 

   28 = 4 × s 

   
 8

4
 = s 

   s = 7 

Jadi panjang sisi alas yang juga merupakan rusuk kubus tersebut adalah 

7 cm 6 

 

Kemudian, kita akan mencari luas permukaan kubus tersebut 

Luas permukaan kubus = 6 × s
2
 7 

 = 6 × (7)
2
 

 = 6 × 49 

 = 294 9 

Jadi luas permukaan kubus adalah 294 cm
2
. 10 
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No. Jawaban Skor 

3. Diketahui : 

Panjang sisi kotak hadiah yang berbentuk kubus = 50 cm 

Panjang kertas kado = 90 cm 

Lebar kertas kado = 60 cm 

Ditanya : 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

kotak hadiah 1 

Jawab : 

Luas permukaan kotak hadiah  = 6 × s
2
 2 

      = 6 × (50)
2
 

      = 6 × 2500 

      = 15000 

Luas permukaan kotak hadiah adalah 15.000 cm
2
 

 3 

Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan satu kertas kado 

Luas permukaan satu kertas kado = p × l 4 

      = 90 × 60 

      = 5400 

Luas permukaan satu kertas kado adalah 5400 cm
2
 

 5 

Kemudian kita akan mencari berapa minimal kertas kado yang 

dibutuhkan untuk membungkus kotak hadiah tersebut 

Jumlah minimal kertas kado = 
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌 𝒉𝒂𝒅𝒊𝒂𝒉

𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒌𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒅𝒐
 

6 

     =  
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟒𝟎𝟎
 

     = 2,778 

     ≈3 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

kotak hadiah tersebut adalah 3 buah/lembar. 

 7 

Kemudian kita akan menghitung uang yang dikeluarkan Agus 

untuk membeli kertas kado. 

Biaya pembelian  = Harga satuan × jumlah kertas kado 

8 

    = 6500 × 3 

    = 19500 9 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan Agus untuk membeli kertas 

kado adalah Rp. 32.500,00. 

10 
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No. Jawaban Skor 

4. Diketahui : 

Panjang balok kayu = 5 m 

Lebar balok kayu = 1,5 m 

Tinggi balok kayu = 0,5 m 

Ditanya : 

Luas permukaan balok kayu 3 

Jawab : 

Luas permukaan balok kayu = 2 (pl + pt + lt) 5 

= 2 [(5×1,5) + (5×0,5) + 

(1,5×0,5)] 

     = 2 (7,5 + 2,5 + 0,75) 

     = 2 (10,75) 

     = 21,5 8 

Jadi, luas permukaan balok kayu tersebut adalah 21,5 m
2
. 10 

5. Diketahui : 

Panjang akuarium = 160 cm 

Lebar akuarium = 60 cm 

Tinggi akuarium = 90 cm 

Ditanya : 

Kaca minimum (m
2
) yang dibutuhkan Arya untuk membuat akuarium 

3 

Jawab : 

Karena akuarium tersebut tanpa tutup, maka luasnya adalah 

Luas akuarium = pl + 2pt + 2lt 5 

 = (160×60) + 2(160×90) + 2(60×90) 

 = 9600 + 2(14400) + 2(5400) 

 = 9600 + 28800 + 10800 

 = 49.200 cm
2
 

 = 4,92 m
2
 

Luas akuarium yang akan dibuat adalah 4,92 m
2
 

 8 

Jadi, minimum kaca yang dibutuhkan Arya untuk membuat 

akuarium adalah 4,92 m
2
. 10 

6. Diketahui : 

Luas permukaan kubus = 864 cm
2
 

Ditanya : 

Volum kubus 2 

Jawab : 

Sebelum menghitung volum kubus, kita mencari panjang rusuk kubus 

terlebih dahulu.   

Luas permukaan kubus = 6 × s
2
 3 



132 

 

 

 

No. Jawaban Skor 

  864  = 6 × s
2
 

  
864

6
  = s

2
 

  144  = s
2
 

  √ 44  = s 

  12  = s 

Jadi, panjang rusuk kubus adalah 12 cm 

 6 

Selanjutnya kita akan menghitung volum kubus tersebut 

Volum kubus             = s
3
 7 

   = (12)
3
 

   = 1728 9 

Jadi, volum kubus adalah 1728 cm
3
. 

10 

7. Diketahui : 

Panjang diagonal ruang = √ 47 cm 

Ditanya : 

Volum kubus 2 

Jawab : 

Sebelum menghitung volum kubus, kita akan mencarai panjang sisi 

kubus tersebut. 

Panjang diagonal ruang = s√𝟑 3 

  √ 47  = s√3 

  (√ 47)
 
 = (s√3)2

 

  147  = s
2
 × 3 

  
 47

3
  = s

2
 

  49  = s
2
 

  √49  = s 

  7  = s 

Panjang rusuk kubus adalah 7 cm. 

 6 

Selanjutnya kita akan menghitung volum kubus tersebut 

Volum kubus             = s
3
 7 

   = (7)
3
 

   = 343 9 

Jadi, volum kubus adalah 343 cm
3
. 10 

8. Diketahui : 

Lebar balok = 15 cm 

Tinggi balok = 9 cm 

Luas permukaan = 1614 cm
2
 

Ditanya : 

Volum balok 2 



133 

 

 

 

No. Jawaban Skor 

Jawab : 

Sebelum kita menghitung volum balok, kita akan mencari dulu panjang 

balok 

Luas permukaan balok = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 3 

  1614  = 2 [(p×15) + (p×9) + (15×9)] 

  1614  = 2 (15p + 9p + 135) 

  
 6 4

 
  = 24p + 135 

  807  = 24p + 135 

         807 – 135 = 24p 

  672  = 24p 

  
67 

 4
  = p 

  28  = p 

Panjang dari balok tersebut adalah 28 cm 

 6 

Selanjutnya kita akan menghitung volum dari balok tersebut 

Volum balok             = p × l × t 7 

   = 28 × 15 × 9 

   = 3780 9 

Jadi, volum balok adalah 3780 cm
3
. 10 

9. Diketahui : 

Panjang sisi bak air = 1,5 m 

Debit air = 125 liter/menit 

Ditanya : 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak dengan air 2 

Jawab : 

Kita akan mencari volum bak tersebut terlebih dahulu 

Volum bak             = s
3
 3 

   = (1,5)
3
 

   = 3,375 

Volume bak tersebut adalah 3,375 m
3
 

 5 

Selanjutnya volum bak tersebut kita ubah ke dalam satuan liter (dm
3
) 

  3,375 m
3
 = 3.375 dm

3
 

 
6 

Kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 

penuh bak tersebut 

Waktu yang dibutuhkan = Volum bak : debit air 7 

    = 3375 : 125 

    = 27 9 

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak dengan air 

adalah 27 menit. 
10 
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No. Jawaban Skor 

10. Diketahui : 

Panjang satu kotak susu = 7 cm 

Lebar satu kotak susu = 5 cm 

Tinggi satu kotak susu = 12 cm 

Kapasitas satu tingkat pada kotak besar = 15 kotak susu 

Ditanya : 

a. Ukuran kotak besar 

b. Luas permukaan dan volum kotak besar 2 

Jawab : 

a. Karena jumlah kotak besar susu sepanjang panjang darikotak 

besar besar = 5, maka panjang dari kotak besar besar tersebut 

adalah 5 × 7 cm = 35 cm. 

Karena jumlah kotak besar susu sepanjang lebar dari kotak 

besar besar = 3, maka lebar dari kotak besar besar tersebut 

adalah 3 × 5 cm = 15 cm. 

Karena jumlah kotak besar susu sepanjang tinggi dari kotak 

besar besar = 3, maka tinggi dari kotak besarbesar tersebut 

adalah 12 × 3 cm = 36 cm. 

Jadi, ukuran dari kotak besar tersebut adalah 35 cm × 15 

cm × 36 cm. 

 5 

b. Luas permukaan kotak besar = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 

                                               = 2 [(35 × 15) + (35 × 36) + (15 

× 36)] 

= 2 (525 + 1260 + 540) 

= 2 (2325) 

= 4650 

Jadi, luas permukaan kotak besar adalah 4.650 cm
2
. 

 
7 

Volum kotak besar = p × l × t 

  = 35 × 15 × 36 

  = 18900 9 

Jadi, volum dari kotak besar tersebut adalah 18.900 cm
3
. 

10 



 

 

1
3
5
 

 

L
a
m

p
ira

n
 7

 

 

ANALISIS HASIL UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

 

 

No Nama 
Soal Skor 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 X-07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 95 

K
el

o
m

p
o
k

 A
ta

s 

2 X-17 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 93 

3 X-01 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 91 

4 X-08 10 10 10 10 10 8 10 10 10 2 90 

5 X-05 10 10 10 6 8 10 10 10 9 5 88 

6 X-10 10 10 10 6 7 10 10 10 10 5 88 

7 X-13 10 10 10 8 10 10 7 10 10 2 87 

8 X-15 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 87 

9 X-11 8 9 10 8 10 9 9 9 10 5 87 

10 X-04 10 10 10 6 5 10 10 3 10 2 76 

11 X-03 10 10 10 10 5 9 9 2 10 1 76 

K
el

o
m

p
o
k

 

B
a
w

a
h

 

12 X-14 10 6 10 6 5 9 7 2 10 0 65 

13 X-20 10 10 5 10 4 10 3 2 5 2 61 

14 X-19 8 10 3 5 4 10 2 2 10 2 56 

15 X-09 7 5 10 5 5 4 3 3 2 1 45 

16 X-12 8 9 5 3 5 2 0 3 3 2 40 



 

 

1
3
6
 

 

17 X-16 4 10 3 4 4 3 2 2 6 2 40 

18 X-18 9 3 1 5 3 1 2 2 2 1 29 

19 X-06 5 7 0 4 4 3 0 3 0 1 27 

20 X-02 2 4 3 2 3 0 0 0 9 1 24 

Jumlah 171 173 150 133 126 148 123 106 156 59 1345 

 

ANALISIS SOAL UJI COBA 

  

  

 

 

T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
 Mean 8,55 8,65 7,5 6,65 6,3 7,4 6,15 5,3 7,8 2,95 

 Skor Max 10 

P 0,855 0,865 0,75 0,665 0,63 0,74 0,615 0,53 0,78 0,295 

  TK Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Mudah Sukar 

     

D
a
y
a
 B

ed
a

 

Mean KA 9,8 9,9 10 7,9 8,4 9,7 9,5 8,5 9,9 4,6 

  Mean KB 7,3 7,4 5 5,4 4,2 5,1 2,8 2,1 5,7 1,3 

  Mean KA - 

Mean KB 2,5 2,5 5 2,5 4,2 4,6 6,7 6,4 4,2 3,3 

  Skor Max 10 

  D 0,25 0,25 0,5 0,25 0,42 0,46 0,67 0,64 0,42 0,33 

  Daya Beda Cukup Cukup Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Cukup 

     

V
a

li
d

it
a s Rxy 0,76661 0,710207 0,86019 0,7441 0,76685 0,88866 0,94155 0,77288 0,76395 0,61697 

  



 

 

1
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rxy(0,05;34) 0,444 

  Validitas 

( rhitung > r 

tabel )  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

  

   

R
el

ia
b

il
it

a
s 

si
2
 5,52368 5,29211 13,3158 6,97632 7,48421 13,2 16,5553 15,1684 11,7474 6,68158 

  
∑ si

2
 101,9447368 

  
st

2
 621,25 

  N 20 

  n-1 19 

  r11 0,879898783 

  rxy(0,05;20) 0,444 

  Reliabilitas 

(rhitung > r 

tabel)  
Reliabel 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ ) }{ ∑   (∑ ) }
 

Keterangan: 

    : Koefisien korelasi antara X dan Y    

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

∑  : Jumlah skor tiap butir soal   

 

 

 

 

 

 

∑Y : Jumlah skor total 

∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal  

∑    : Jumlah kuadrat skor total 

 

 

L
a
m

p
ira

n
 8
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Kriteria: 

Jika rxy > rtabel maka butir soal dikatakan valid. 

 

Untuk Soal Nomor 1-5 

No Kode 
Soal (Xi ) Skor 

Total 

(Y) 

(Xi)
2
 

Y
2
 

XiY 

1 2 3 4 5 (X1)
2 

(X2)
2
 (X3)

2
 (X4)

2
 (X5)

2
 X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y 

1 X 01 10 10 10 10 10 91 100 100 100 100 100 8281 910 910 910 910 910 

2 X 02 2 4 3 2 3 24 4 16 9 4 9 576 48 96 72 48 72 

3 X 03 10 10 10 10 5 76 100 100 100 100 25 5776 760 760 760 760 380 

4 X 04 10 10 10 6 5 76 100 100 100 36 25 5776 760 760 760 456 380 

5 X 05 10 10 10 6 8 88 100 100 100 36 64 7744 880 880 880 528 704 

6 X 06 5 7 0 4 4 27 25 49 0 16 16 729 135 189 0 108 108 

7 X 07 10 10 10 10 10 95 100 100 100 100 100 9025 950 950 950 950 950 

8 X 08 10 10 10 10 10 90 100 100 100 100 100 8100 900 900 900 900 900 

9 X 09 7 5 10 5 5 45 49 25 100 25 25 2025 315 225 450 225 225 

10 X 10 10 10 10 6 7 88 100 100 100 36 49 7744 880 880 880 528 616 

11 X 11 8 9 10 8 10 87 64 81 100 64 100 7569 696 783 870 696 870 

12 X 12 8 9 5 3 5 40 64 81 25 9 25 1600 320 360 200 120 200 

13 X 13 10 10 10 8 10 87 100 100 100 64 100 7569 870 870 870 696 870 

14 X 14 10 6 10 6 5 65 100 36 100 36 25 4225 650 390 650 390 325 

15 X 15 10 10 10 5 10 87 100 100 100 25 100 7569 870 870 870 435 870 



 

 

 

1
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No Kode 
Soal (Xi ) Skor 

Total 

(Y) 

(Xi)
2
 

Y
2
 

XiY 

1 2 3 4 5 (X1)
2 

(X2)
2
 (X3)

2
 (X4)

2
 (X5)

2
 X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y 

16 X 16 4 10 3 4 4 40 16 100 9 16 16 1600 160 400 120 160 160 

17 X 17 10 10 10 10 4 93 100 100 100 100 16 8649 930 930 930 930 372 

18 X 18 9 3 1 5 3 29 81 9 1 25 9 841 261 87 29 145 87 

19 X 19 8 10 3 5 4 56 64 100 9 25 16 3136 448 560 168 280 224 

20 X 20 10 10 5 10 4 61 100 100 25 100 16 3721 610 610 305 610 244 

Jumlah 171 173 150 133 126 1345 1567 1597 1378 1017 936 102255 12353 12410 11574 9875 9467  

Validitas 

(rumus) 

0,766 0,712 0,860 0,744 0,766 

 

    

 

     

rtabel (0,05;20) 

= 0.444 

valid valid valid valid valid 
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Untuk Soal Nomor 6-10 

 

No Kode 
Soal (Xi ) Skor 

Total 

(Y) 

(Xi)
2
 

Y
2
 

XiY 

6 7 8 9 10 (X6)
2 

(X7)
2
 (X8)

2
 (X9)

2
 (X10)

2
 X6Y X7Y X8Y X9Y X10Y 

1 X 01 10 10 3 10 8 91 100 100 9 100 64 8281 910 910 273 910 728 

2 X 02 0 0 0 9 1 24 0 0 0 81 1 576 0 0 0 216 24 

3 X 03 9 9 2 10 1 76 81 81 4 100 1 5776 684 684 152 760 76 

4 X 04 10 10 3 10 2 76 100 100 9 100 4 5776 760 760 228 760 152 

5 X 05 10 10 10 9 5 88 100 100 100 81 25 7744 880 880 880 792 440 

6 X 06 3 0 3 0 1 27 9 0 9 0 1 729 81 0 81 0 27 

7 X 07 10 10 10 10 5 95 100 100 100 100 25 9025 950 950 950 950 475 

8 X 08 8 10 10 10 2 90 64 100 100 100 4 8100 720 900 900 900 180 

9 X 09 4 3 3 2 1 45 16 9 9 4 1 2025 180 135 135 90 45 

10 X 10 10 10 10 10 5 88 100 100 100 100 25 7744 880 880 880 880 440 

11 X 11 9 9 9 10 5 87 81 81 81 100 25 7569 783 783 783 870 435 

12 X 12 2 0 3 3 2 40 4 0 9 9 4 1600 80 0 120 120 80 

13 X 13 10 7 10 10 2 87 100 49 100 100 4 7569 870 609 870 870 174 

14 X 14 9 7 2 10 0 65 81 49 4 100 0 4225 585 455 130 650 0 

15 X 15 10 10 10 10 2 87 100 100 100 100 4 7569 870 870 870 870 174 



 

 

 

1
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No Kode 
Soal (Xi ) Skor 

Total 

(Y) 

(Xi)
2
 

Y
2
 

XiY 

6 7 8 9 10 (X6)
2 

(X7)
2
 (X8)

2
 (X9)

2
 (X10)

2
 X6Y X7Y X8Y X9Y X10Y 

16 X 16 3 2 2 6 2 40 9 4 4 36 4 1600 120 80 80 240 80 

17 X 17 10 9 10 10 10 93 100 81 100 100 100 8649 930 837 930 930 930 

18 X 18 1 2 2 2 1 29 1 4 4 4 1 841 29 58 58 58 29 

19 X 19 10 2 2 10 2 56 100 4 4 100 4 3136 560 112 112 560 112 

20 X 20 10 3 2 5 2 61 100 9 4 25 4 3721 610 183 122 305 122 

Jumlah 148 123 106 156 59 1345 1346 1071 850 1440 301 102255 11482 10086 8554 11731 4723  

Validitas 

(rumus) 
0,888 0,941 0,772 0,763 0,616 

 

    

 

     

rtabel (0,05;20) 

= 0.444 

valid valid Valid valid valid 
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 Validitas Butir Soal Nomor 1 

    
 0(  353)−( 7 )( 345)

√{ 0( 567)−( 7 )2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,766  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 1 valid. 

  

 Validitas Butir Soal Nomor 2 

    
 0(  4 0)−( 73)( 345)

√{ 0( 597)−( 73)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,7 2  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 2 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 3 

    
 0(  574)−( 50)( 345)

√{ 0( 378)−( 50)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,860  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 3 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 4 

    
 0(9875)−( 33)( 345)

√{ 0( 0 7)−( 33)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,744  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 4 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 5 

    
 0(9467)−(  6)( 345)

√{ 0(936)−(  6)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,766  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 5 valid. 
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 Validitas Butir Soal Nomor 6 

    
 0(  48 )−( 48)( 345)

√{ 0( 346)−( 48)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,888  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 6 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 7 

    
 0( 0086)−(  3)( 345)

√{ 0( 07 )−(  3)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,94   

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 7 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 8 

    
 0(8554)−( 06)( 345)

√{ 0(850)−( 06)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,772  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 8 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 9 

    
 0(  73 )−( 56)( 345)

√{ 0( 440)−( 56)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,763  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 9 valid. 

 

 Validitas Butir Soal Nomor 10 

    
 0(47 3)−(59)( 345)

√{ 0(30 )−(59)2}{ 0( 0  55)−( 345)2}
 0,6 6  

Pada taraf nyata 5% dan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 10 valid. 
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Lampiran 9 

 

PERHITUNGAN REALIBILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

 𝑡 
] 

Keterangan: 

    : reliabilitas tes secara keseluruhan 

  : banyaknya item 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

∑ 𝑡 : varians total 

 

Dengan rumus varians (  ): 

   
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Keterangan:  

X: skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir; 

N: jumlah peserta tes 

 

Kriteria: 

Jika r  > rtabel maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

Butir soal 1 :   
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 567−

(171)2

20

 0
 5,52368 

Butir soal 2 :   
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 597−

(173)2

20

 0
 5,292   
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Butir soal 3 :  3
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 378−

(150)2

20

 00
  3,3 58 

Butir soal 4 :  4
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 0 7−

(133)2

20

 0
 6,97632 

Butir soal 5 :  5
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
936−

(126)2

20

 0
 7,4842  

Butir soal 6 :  6
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 346−

(148)@

20

 0
  3,2 

Butir soal 7 :  7
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 07 −

(123)2

20

 0
  6,5553 

Butir soal 8 :  8
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
850−

(106)2

20

 0
  5, 684 

Butir soal 9 :  9
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
 440−

(156)2

20

 0
   ,7474 

Butir soal 10 :   0
  

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 
30 −

(59)2

20

 0
 6,68 58 

 

Sehingga diperoleh nilai ∑  
   0 ,9447368 

Sedangkan, 

 𝑡
  

∑ 2−
(∑𝑦)2

𝑁

𝑁
 
 0  55−

(1345)2

20

 0
 62 ,25  

 

Jadi, 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

 𝑡 
]  [

20

(20   )
] [  

 0 ,9447368

62 ,25
]  0,879 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444. Karena r  > rtabel 

maka butir soal dikatakan reliabel. 
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Lampiran 10 

 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

𝑇𝐾   
𝑀

𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan: 

TK  : Tingkat Kesukaran 

M : Rata-rata nilai setiap butir soal 

Maks : Skor maksimal 

Kriteria: 

TK < 0,3  : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7  : sedang 

TK > 0,7  : mudah 

Perhitungan: 

 

No. Kode 
Soal (Xi ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X 01 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 

2 X 02 2 4 3 2 3 0 0 0 9 1 

3 X 03 10 10 10 10 5 9 9 2 10 1 

4 X 04 10 10 10 6 5 10 10 3 10 2 

5 X 05 10 10 10 6 8 10 10 10 9 5 

6 X 06 5 7 0 4 4 3 0 3 0 1 

7 X 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 

8 X 08 10 10 10 10 10 8 10 10 10 2 

9 X 09 7 5 10 5 5 4 3 3 2 1 

10 X 10 10 10 10 6 7 10 10 10 10 5 

11 X 11 8 9 10 8 10 9 9 9 10 5 

12 X 12 8 9 5 3 5 2 0 3 3 2 

13 X 13 10 10 10 8 10 10 7 10 10 2 

14 X 14 10 6 10 6 5 9 7 2 10 0 

15 X 15 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 
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No. Kode 
Soal (Xi ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 X 16 4 10 3 4 4 3 2 2 6 2 

17 X 17 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 

18 X 18 9 3 1 5 3 1 2 2 2 1 

19 X 19 8 10 3 5 4 10 2 2 10 2 

20 X 20 10 10 5 10 4 10 3 2 5 2 

Jumlah 171 173 150 133 126 148 123 106 156 59  

Rata-rata 8,55 8,65 7,5 6,65 6,3 7,4 6,15 5,3 7,8 2,95  

 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 1 : 
8,55

 0
 0,855   ( mudah) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 2 : 
8,65

 0
 0,865 ( mudah ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 3 : 
7,5

 0
 0,75   ( mudah ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 4 : 
6,65

 0
 0,665  ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 5 : 
6,3

 0
 0,63  ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 6 : 
7,4

 0
 0,74   ( mudah ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 7 : 
6, 5

 0
 0,6 5 ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 8 : 
5,3

 0
 0,53  ( sedang ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 9 : 
7,8

 0
 0,78   ( mudah ) 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 10 : 
 ,95

 0
 0,295 ( sukar ) 
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Lampiran 11 

 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

𝐷   
𝑀𝐴  𝑀𝐵
𝑚𝑎𝑘𝑠

 

Keterangan: 

TK  : Tingkat Kesukaran 

𝑀𝐴 : Rata-Rata Skor Kelompok Atas 

𝑀𝐵 : Rata- Rata Skor Kelompok Bawah 

maks : Skor maksimal 

 

Kategori Daya Pembeda: 

Daya Pembeda (D) Klasifikasi  

 0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

 

Perhitungan : 

No. 

Soal 
n 𝑴𝑨 𝑴𝑩 𝑴𝑨  𝑴𝑩 

Daya Pembeda 

Indeks Keterangan 

1 20 9,8 7,3 2,5 
2,5

 0
 0,25 Cukup 

2 20 9,9 7,4 2,5 
2,5

 0
 0,25 Cukup 

3 20 10 5 5 
5

 0
 0,5 Baik 
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No. 

Soal 
n 𝑴𝑨 𝑴𝑩 𝑴𝑨  𝑴𝑩 

Daya Pembeda 

Indeks Keterangan 

4 20 7,9 5,4 2,5 
2,5

 0
 0,25 Cukup 

5 20 8,4 4,2 4,2 
4,2

 0
 0,42 Baik 

6 20 9,7 5,1 4,6 
4,6

 0
 0,46 Baik 

7 20 9,5 2,8 6,7 
6,7

 0
 0,67 Baik 

8 20 8,5 2,1 6,4 
6,4

 0
 0,64 Baik 

9 20 9,9 5,7 4,2 
4,2

 0
 0,42 Baik 

10 20 4,6 1,3 3,3 
3,3

 0
 0,33 Cukup 
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Lampiran 12 

 

DATA UAS SEMESTER GASAL SISWA KELAS SAMPEL 

 

KODE NILAI KODE NILAI KODE NILAI 

E1-01 68 E2-01 69 K-01 78 

E1-02 56 E2-02 79 K-02 84 

E1-03 68 E2-03 47 K-03 72 

E1-04 66 E2-04 65 K-04 77 

E1-05 67 E2-05 77 K-05 66 

E1-06 58 E2-06 78 K-06 58 

E1-07 77 E2-07 75 K-07 50 

E1-08 50 E2-08 64 K-08 65 

E1-09 58 E2-09 52 K-09 72 

E1-10 70 E2-10 65 K-10 70 

E1-11 72 E2-11 72 K-11 56 

E1-12 65 E2-12 86 K-12 78 

E1-13 70 E2-13 65 K-13 41 
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E1-14 58 E2-14 68 K-14 70 

E1-15 60 E2-15 61 K-15 72 

E1-16 84 E2-16 65 K-16 86 

E1-17 56 E2-17 61 K-17 77 

E1-18 64 E2-18 77 K-18 51 

E1-19 67 E2-19 61 K-19 71 

E1-20 72 E2-20 59 K-20 56 

E1-21 50 E2-21 56 K-21 70 

E1-22 86 E2-22 65 K-22 50 

E1-23 72 E2-23 58 K-23 44 

E1-24 56 E2-24 77 K-24 92 

Rata-rata 65,4167  66,75  66,9167 

s 9,3989  9,4328  13,5162 

 

 



153 

 

 

1
5
3
 

 

Lampiran 13 

 

Uji Normalitas Data Awal 

 

Hipotesis: 

H0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1  : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Sampel .075 72 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 diperoleh 

nilai Sig. yang sama dari ketiga kelas, yakni Sig. = 0,200. Jelas Sig. = 0,200 > 0,05 

sehingga H0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 14 

 

Uji Homogenitas Data Awal 

 

Hipotesis: 

𝐻0 :   
    

   3
 , ketiga varians sama atau homogen. 

𝐻  : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Hasil Output Uji Homogenitas: 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Sampel    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.587 2 69 .083 

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 diperoleh Sig. 

= 0,083 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga varians sama atau homogen. 
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Lampiran 15 

 

Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah) Data Awal 

 

Hipotesis: 

H0  : 𝜇 1 = 𝜇 2 = 𝜇 3, artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang 

sama. 

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

sedikit satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbeda. 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Hasil Output Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah): 

 

ANOVA 

Sampel      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32.444 2 16.222 .135 .874 

Within Groups 8280.167 69 120.002   

Total 8312.611 71    

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunkan software SPSS 16.0 diperoleh Sig. 

= 0,874 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga sampel mempunyai rata-rata 

kemampuan yang sama. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

Mata Pelajaran : 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 volum 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Kubus 

dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

kubus dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas permukaan 

dan volum kubus serta 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum kubus melalui 

Tes tertulis Uraian Hitunglah 

luas 

permukaan  

dan volum 

kubus yang 

panjang 

rusuknya 

adalah 4 

cm! 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

LKS. 

L
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus. 

pembelajaran SAVI. 

Guru memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat kubus. 

 

Kegiatan Inti 

Guru membangkitkan 

minat siswa, 

memberikan perasaan 

positif mengenai 

pengalaman belajar 

yang akan datang, dan 

menempatkan mereka 

dalam situasi optimal 

untuk belajar. Guru 

membantu siswa 

menemukan materi 

yang baru dengan cara 

yang menarik dan 

menyenangkan. Siswa 

mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan 



 

 

 

1
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

baru dengan aktivitas 

pemecahan masalah 

dan diskusi kelompok.  

 

 

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. 

  Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

balok dan 

menyelesaikan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas permukaan 

dan volum balok serta 

Tes tertulis Uraian Bak mandi 

berukuran 

60 cm × 70 

cm × 50 cm 

akan diisi 

penuh 

dengan air. 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, LKS 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

balok. 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum balok untuk 

memecahkan 

permasalahan melalui 

pembelajaran SAVI. 

Guru memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat balok melalui 

serangkaian 

pertanyaan. 

 

Kegiatan Inti 

Guru membangkitkan 

minat siswa, 

memberikan perasaan 

positif mengenai 

pengalaman belajar 

yang akan datang, dan 

menempatkan mereka 

dalam situasi optimal 

untuk belajar. Guru 

Berapakah 

luas 

permukaan 

bak mandi 

dan volum 

air bila bak 

mandi telah 

terisi 

penuh?  



 

 

 

1
6
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

membantu siswa 

menemukan materi 

yang baru dengan cara 

yang menarik dan 

menyenangkan. Siswa 

mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan 

baru dengan aktivitas 

pemecahan masalah 

dan diskusi kelompok. 

 

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. 
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 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

  

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

Mata Pelajaran : 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 volum 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Kubus 

dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

kubus dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum kubus serta 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum kubus melalui 

Tes tertulis Uraian Hitunglah 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus yang 

panjang 

rusuknya 

adalah 4 

cm! 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, 

LKS. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus. 

pembelajaran 

REACT. 

Guru memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat kubus. 

 

Kegiatan Inti 

Siswa 

menghubungkan apa 

yang hendak 

dipelajari dengan 

pengalaman atau 

kehidupan nyata atau 

konsep yang telah 

dipelajari. Siswa 

bereksplorasi, 

mencari, dan 

menemukan sendiri 

pengetahuan baru. 

Siswa 

mengaplikasikan 

konsep dan informasi 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

yang dimiliki ke 

dalam konteks yang 

dipelajari. Siswa 

berdiskusi membahas 

permasalahan. Siswa 

menggunakan apa 

yang telah dipelajari 

untuk menyelesaikan 

persoalan yang lebih 

kompleks. 

 

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. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

  Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

balok dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

balok. 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum balok serta 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum balok untuk 

memecahkan 

permasalahan melalui 

pembelajaran 

REACT. Guru 

memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat balok melalui 

serangkaian 

pertanyaan. 

 

Kegiatan Inti 

Tes tertulis Uraian Bak mandi 

berukuran 

60 cm × 70 

cm × 50 cm 

akan diisi 

penuh 

dengan air. 

Berapakah 

luas 

permukaan 

dan volum 

air bila bak 

mandi telah 

terisi 

penuh?  

2 x 40 

menit 

Buku 

paket, LKS 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Siswa 

menghubungkan apa 

yang hendak 

dipelajari dengan 

pengalaman atau 

kehidupan nyata atau 

konsep yang telah 

dipelajari. Siswa 

bereksplorasi, 

mencari, dan 

menemukan sendiri 

pengetahuan baru. 

Siswa 

mengaplikasikan 

konsep dan informasi 

yang dimiliki ke 

dalam konteks yang 

dipelajari. Siswa 

berdiskusi membahas 

permasalahan. Siswa 

menggunakan apa 

yang telah dipelajari 

untuk menyelesaikan 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

persoalan yang lebih 

kompleks. 

 

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. 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

Mata Pelajaran : 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 volum 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Kubus 

dan 

Balok 

Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

kubus dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum kubus serta 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum kubus melalui 

Tes tertulis Uraian Hitunglah 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus yang 

panjang 

rusuknya 

adalah 4 

cm! 

2 x 40 

menit 

Buku 

paket. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus. 

pembelajaran Direct 

Instruction. 

Guru memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat kubus. 

 

Kegiatan Inti 

Siswa dibimbing 

untuk menurunkan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum kubus. Guru 

memberikan contoh 

soal beserta 

penyelesaiannya. 

Guru memberi 

beberapa soal tentang 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum kubus untuk 

memecahkan 

masalah secara 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

individu. Siswa 

diberi kesempatan 

untuk mengerjakan 

soal. Siswa yang 

sudah selesai terlebih 

dahulu mengerjakan 

soal, dipersilahkan 

mempresentasikan 

hasil jawaban soal di 

depan kelas. 

 

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. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

  Siswa dapat 

menentukan 

rumus luas 

permukaan 

dan volum 

balok dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

balok. 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang menemukan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum balok serta 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum balok untuk 

memecahkan 

permasalahan melalui 

pembelajaran Direct 

Instruction. Guru 

memberikan 

apersepsi mengenai 

pengertian dan sifat-

sifat balok melalui 

serangkaian 

pertanyaan. 

 

Kegiatan Inti 

Tes tertulis Uraian Bak mandi 

berukuran 

60 cm × 70 

cm × 50 cm 

akan diisi 

penuh 

dengan air. 

Berapakah 

luas 

permukaan 

bak mandi 

dan volum 

air bila bak 

mandi telah 

terisi 

penuh?  

2 x 40 

menit 

Buku 

paket. 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

Siswa dibimbing 

untuk menurunkan 

rumus luas 

permukaan dan 

volum kubus. Guru 

memberikan contoh 

soal beserta 

penyelesaiannya. 

Guru memberi 

beberapa soal tentang 

menggunakan rumus 

luas permukaan dan 

volum kubus untuk 

memecahkan 

masalah secara 

individu. Siswa 

diberi kesempatan 

untuk mengerjakan 

soal. Siswa yang 

sudah selesai terlebih 

dahulu mengerjakan 

soal, dipersilahkan 

mempresentasikan 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk Contoh 

Soal 

hasil jawaban soal di 

depan kelas. 

 

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. 

  

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 
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NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 (1) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Kubus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : SAVI. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

3 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik 

kepada siswa dengan disiplin memasuki 

ruang kelas tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin 

doa agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

 Kegiatan Inti   

2 menit Fase I: Tahap Persiapan   
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum kubus. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum kubus, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

5. Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa. 

6. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Auditori 

 

 

 

 

Auditori 

 

 

 

 

Auditori 

 

35 menit Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru menyampaikan materi tentang luas 

permukaan dan volum kubus melalui 

Lembar Kegiatan Siswa dan alat peraga 

bangun kubus. 

 

Eksplorasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

2. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

3. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

4. Guru membagikan Lembar Kegiatan 

Siswa dan alat peraga kubus kepada 

masing-masing kelompok. 

5. Siswa diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang terdapat pada Lembar 

Kegiatan Siswa dengan bantuan alat 

peraga. 

6. Siswa bersama guru membahas hasil 

jawaban siswa dalam Lembar Kegiatan 

Siswa, sehingga guru bersama-sama 

dengan siswa dapat menemukan rumus 

luas permukaan dan volum kubus. 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk 

bertanya apabila terdapat konsep yang 

belum dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatif 

Elaborasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Kritis 

Somatik 

 

Somatik 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 

 

 

Auditori 

Visual 

 

 

 

Auditori 

Visual 

25 menit Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan 

volum kubus. 

2. Guru memberikan 2 soal yang berkaitan 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Visual 

Auditori 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

dengan luas permukaan dan volum kubus. 

3. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

4. Guru berkeliling untuk mengecek 

pekerjaan setiap kelompok. 

5. Guru mempersilahkan bagi perwakilan 

dari kelompok yang ingin menampilkan 

dan menjelaskan hasil penyelesaian di 

papan tulis. 

6. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di 

papan tulis. 

7. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

8. Guru memberikan nilai plus kepada 

kelompok yang berani maju ke depan 

kelas. 

9. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang berani maju ke depan 

kelas. 

 

 

Elaborasi 

Kooperatif 

 

 

Percaya diri 

Tanggung 

jawab 

 

Eksplorasi 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 

 

 

Auditori 

 

 

 

Auditori 

Visual 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Somatik 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

Intelektual 

 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan dan meminta salah 

seorang siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum kubus. 

3. Beberapa siswa diminta untuk 

memberikan penilaian (refleksi) terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang 

positif kepada siswa terhadap proses dan 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya yaitu luas 

permukaan dan volum balok. 

6. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

7. Guru memberikan salam sebelum 

 

Konfirmasi 

Percaya diri 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Religius 

 

Auditori 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

meninggalkan kelas. 

 

Disiplin 

 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, Lembar Kegiatan Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, Alat Peraga. 

 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015
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Lampiran Bahan Ajar 1 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

1. Jika sebuah kubus mempunyai diagonal alas √50 cm, hitunglah luas 

permukaan dan volum kubus tersebut! 

2. Ardi akan membungkus sebuah kotak hadiah yang berbentuk kubus dengan 

kertas kado. Jika panjang sisi kotak yang berisi hadiah tersebut 55 cm dan 

ukuran satu kertas kado adalah 75 cm × 45 cm. Berapa minimal kertas kado 

yang dibutuhkan oleh Budi? 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

1. Diketahui : 

Panjang diagonal alas = √50 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan dan Volum kubus 

Jawab : 

Sebelum menghitung volum kubus, kita akan mencari panjang sisi kubus 

tersebut. 

Panjang diagonal sisi = s√2 

  √50  = s√2 

  (√50)
 
 = (s√2)2

 

  50  = s
2
 × 2 

  
50

 
  = s

2
 

  25  = s
2
 

  √25  = s 

  5  = s 

Panjang rusuk kubus adalah 5 cm. 
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Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan dan volum kubus tersebut 

Luas permukaan kubus  = 6 × s
2
 

     = 6 × (5)
2
 

     = 6 × 25 

     = 150 

Jadi, luas permukaan kubus adalah 150 cm
2
. 

 

Volum kubus = s
3
 

   = (5)
3
 

   = 125 

Jadi, volum kubus adalah 125 cm
3
. 

 

2. Diketahui : 

Panjang sisi kotak hadiah yang berbentuk kubus = 55 cm 

Panjang kertas kado = 75 cm 

Lebar kertas kado = 45 cm 

Ditanya : 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak 

hadiah 

Jawab : 

Luas permukaan kotak hadiah  = 6 × s
2
  

      = 6 × (55)
2
 

      = 6 × 3025 

      = 18150 

Luas permukaan kotak hadiah adalah 18.150 cm
2
 

 

Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan satu kertas kado 

Luas permukaan satu kertas kado = p × l 

      = 75 × 45 

      = 3375 

Luas permukaan satu kertas kado adalah 3375 cm
2
 

 

Kemudian kita akan mencari berapa minimal kertas kado yang dibutuhkan 

untuk membungkus kotak hadiah tersebut 

Jumlah minimal kertas kado = 
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌 𝒉𝒂𝒅𝒊𝒂𝒉

𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒌𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒅𝒐
 

     =  
𝟏 𝟏𝟓𝟎

𝟑𝟑 𝟓
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     = 5,378 

     ≈ 6 

Jadi, minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak 

hadiah tersebut adalah 6 buah/lembar. 
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

Waktu: 10 menit 

 

 

Rara dan Rere mempunyai mainan yang masing-masing berbentuk kubus. Setelah 

diperhatikan, mainan tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Milik Rara 

memiliki panjang rusuk 8 cm, dan milik Rere 10 cm. Berapakah nilai 

perbandingan luas permukaan mainan Rara dan Rere tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

Diketahui: 

Panjang rusuk kubus milik Rara = 8 cm 

Panjang rusuk kubus milik Rere = 10 cm 

Ditanya: 

Perbandingan luas permukaan dan volum kubus milik Rara dan Rere 

Jawab: 

 

Luas permukaan kubus Rara :  Luas permukaan kubus Rere 

   6 × s
2 

 :   6 × s
2
 

   6 × (8)
2 

: 6 × (10)
2
 

   6 × 64  : 6 × 100 

   384  : 600 

   16  : 25 

 

8 cm 

Rara 

10  cm 

Rere 
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Jadi, perbandingan luas permukaan kubus milik Rara dengan luas 

permukaan kubus milik Rere adalah 16 : 25. 

 

Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan volum kubus milik Rara dan 

volum kubus milik Rere. 

 

Volum kubus Rara :  Volum kubus Rere 

  s
3
 : s

3
 

  (8)
3
 : (10)

3
 

  512 : 1000 

  64 : 125 

 

Jadi, perbandingan volum kubus milik Rara dengan volum kubus milik 

Rere adalah 64 : 125. 
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Lampiran 19 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 (2) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Balok 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : SAVI. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

3 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang 

kelas tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 

 Kegiatan Inti   

2 menit Fase I: Tahap Persiapan   
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum balok. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

5. Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa. 

6. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

Auditori 

 

 

 

 

 

Auditori 

 

 

 

 

Auditori 

 

35 menit Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru menyampaikan materi tentang luas 

permukaan dan volum balok melalui 

Lembar Kegiatan Siswa dan alat peraga 

bangun balok. 

 

Eksplorasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

2. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

3. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

4. Guru membagikan Lembar Kegiatan Siswa 

dan alat peraga balok kepada masing-

masing kelompok. 

5. Siswa diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang terdapat pada Lembar 

Kegiatan Siswa dengan bantuan alat peraga. 

6. Siswa bersama guru membahas hasil 

jawaban siswa dalam Lembar Kegiatan 

Siswa, sehingga guru bersama-sama dengan 

siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan dan volum balok. 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatif 

Elaborasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Kritis 

Somatik 

 

Somatik 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 

 

 

Auditori 

Visual 

 

 

 

Auditori 

Visual 

25 menit Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan 

volum balok. 

2. Guru memberikan 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum balok. 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Visual 

Auditori 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

3. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

4. Guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan 

setiap kelompok. 

5. Guru mempersilahkan bagi perwakilan dari 

kelompok yang ingin menampilkan dan 

menjelaskan hasil penyelesaian di papan 

tulis. 

6. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di papan 

tulis. 

7. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

8. Guru memberikan nilai plus kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

9. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

 

Elaborasi 

Kooperatif 

 

 

Percaya diri 

Tanggung 

jawab 

 

Eksplorasi 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 

 

 

Auditori 

 

 

 

Auditori 

Visual 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan dan meminta salah seorang 

siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum balok. 

3. Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian (refleksi) terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang positif 

kepada siswa terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dengan memberikan 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

6. Guru memberikan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

 

Konfirmasi 

Percaya diri 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin 

 

 

Auditori 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, Lembar Kegiatan Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, Alat Peraga. 
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I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Lembar Tugas Siswa dan Kuis. 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015
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Lampiran Bahan Ajar 1 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

1. Sebuah balok mempunyai panjang 17 cm dan tinggi 8 cm. Jika sisi alasnya 

mempunyai luas 221 cm
2
, tentukan luas permukaan balok tersebut! 

2. Sebuah spring bed mempunyai panjang 2 m, lebar 1,5 m, dan tinggi 0,8 

meter. 

a. Tentukan volum spring bed dan luas kain yang akan digunakan untuk 

membungkus spring bed tersebut! 

b. Jika harga per m
2
 kain adalah Rp 55.000 dan biaya untuk pekerja yang 

mamasang kain tersebut adalah Rp 75.000, tentukan total biaya yang 

dikeluarkan untuk membungkus spring bed tersebut! 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

1. Diketahui : 

Panjang balok = 17 cm 

Tinggi balok = 8 cm 

Luas sisi alas = 221 cm
2
 

Ditanya : 

Luas permukaan balok 

Jawab : 

Karena sisi alas balok merupakan persegi panjang, maka 

Luas sisi alas = p × l 

 221  = 17 × l 

 
   

 7
  = l 

 13  = l 
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Lebar balok adalah 13 cm 

 

 

Kemudian, kita akan mencari luas permukaan balok tersebut 

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

     = 2 [(17×13) + (17×8) + (13×8)] 

     = 2 (221 + 136 + 104) 

     = 2 (461) 

     = 922 

Jadi, luas permukaan balok adalah 922 cm
2
. 

 

2. Diketahui : 

Panjang spring bed = 2 m 

Lebar spring bed = 1,5 m 

Tinggi spring bed = 0,8 m 

Harga per m
2
 kain = Rp 55.000,00 

Biaya untuk pekerja = Rp 75.000,00 

Ditanya : 

a. Luas kain 

b. Biaya total memasang spring bed  

Jawab : 

a. Luas spring bed = 2 (pl + pt + lt) 

    = 2 [(2×1,5) + (2×0,8) + (1,5×0,8)] 

    = 2 (3 + 1,6 + 1,2) 

    = 2 (5,8) 

   = 11,6 

Jadi, luas spring bed adalah 11,6 m
2
. 

 

b. Biaya total untuk memasang spring bed 

= harga total pembelian kain + biaya pekerja 

= (11,6 × 55.000) + 75.000 

= 638.000 + 75.000 

= 713.000 

 

Jadi, biaya total yang dikeluarkan untuk membungkus spring bed adalah 

Rp 713.000,00. 
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

Waktu: 10 menit 

 

 

Pak Herman adalah seorang pembuat akuarium 

hias dari kaca. Beliau membuat akuarium 

tersebut tanpa tutup dengan ukuran panjang 100 

cm, lebar 60 cm,dan tinggi 70 cm. Hitunglah: 

1. Luas kaca keseluruhan yang dibutuhkan Pak 

Herman untuk membuat akuarium tersebut 

apabila alasnya juga terbuat dari kaca. 

2. Volum akuarium tersebut. 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 100 cm 

Lebar akuarium = 60 cm 

Tinggi akuarium = 70 cm 

Ditanya: 

1. Luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tanpa tutup 

2. Volum akuarium 

Jawab: 

1. Karena akuarium tersebut tanpa tutup, maka: 

Luas permukaan akuarium = pl + 2pt + 2lt 

     = (100 × 60) + 2(100 × 70) + 2(60 × 70) 

     = 6000 + 2(7000) + 2(4200) 
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     = 6000 + 14000 + 8400 

     = 28400 

Jadi, luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium adalah 28400 

cm
2
 atau 2,84 m

2
. 

 

2. Volum akuarium = p × l × t 

    = 100 × 70 × 60 

    = 420000 

Jadi, volum akuarium tersebut adalah 420.000 cm
3
.  
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Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 (3) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga, diharapkan siswa 

mampu: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Kubus 

Luas Permukaan dan Volum Balok 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : SAVI. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

5 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang 

kelas tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

 

 

Disiplin 

Tanggung 

jawab 

 Kegiatan Inti   

5 menit Fase I: Tahap Persiapan 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum kubus serta luas 

permukaan dan volum balok. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan 

balok, serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditori 

 

 

 

 

Auditori 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

5. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

10 menit Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru bersama dengan siswa mengingat 

kembali materi tentang luas permukaan dan 

volum dari kubus dan balok. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menjelaskan kembali tentang konsep luas 

permukaan dan volum dari kubus dan 

balok. 

3. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang sudah 

memberikan penjelasan. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

Auditori 

 

 

Auditori 

Visual 

45 menit Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

2. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

3. Guru memberikan Kartu Soal untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum dari 

kubus dan balok. 

4. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

Kooperatif 

 

 

 

 

 

Visual 

Auditori 

 

 

Somatik 

Intelektual 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

5. Guru berkeliling untuk mengecek 

pekerjaan setiap kelompok. 

6. Guru mempersilahkan bagi perwakilan dari 

kelompok yang ingin menampilkan dan 

menjelaskan hasil penyelesaian di papan 

tulis. 

7. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di 

papan tulis. 

8. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

9. Guru memberikan nilai plus kepada 

kelompok yang berani maju ke depan 

kelas. 

10. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang maju ke depan kelas. 

 

 

 

Percaya diri 

Tanggung 

jawab 

 

Eksplorasi 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Auditori 

Visual 

10 menit Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Somatik 

Intelektual 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB / 

Standar 

Proses 

Komponen 

SAVI 

5 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan dan meminta salah 

seorang siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum dari kubus dan balok. 

3. Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian (refleksi) terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang 

positif kepada siswa terhadap proses dan 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

6. Guru memberikan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

 

Konfirmasi 

Percaya diri 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

Kritis 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin 

 

 

Auditori 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol, Papan tulis, dan Lembar latihan soal. 

 

I. PENILAIAN 
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Tes hasil belajar : Kartu Soal Soal dan Kuis. 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran Bahan Ajar 1 

 

KARTU SOAL 

 

1. Keliling sisi bagian bawah sebuah kubus adalah 36 cm. Tentukan luas 

permukaan dari kubus tersebut! 

 

2. Leo ingin membangun sebuah ruang studio musik. Ia akan  melapisi peredam 

berupa karpet yang akan menutup dengan tepat semua permukaan kecuali 

langit-langit ruangan tersebut. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi ruangan 

tersebut berturut-turut adalah 7,5 m, 4 m, dan 5,5 m, maka berapakah luas 

karpet yang dibutuhkan? 

 

3. Jika panjang dari diagonal ruang sebuah kubus adalah √ 08 cm, tentukan 

volum kubus tersebut! 

 

4. Sebuah balok mempunyai lebar 15 cm dan tinggi 9 cm. Jika luas permukaan 

balok tersebut 1614 cm
2
, tentukan volum balok tersebut! 

 

5. Gambarkan semua jaring-jaring dari kubus! 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. Diketahui : 

Keliling sisi alas = 28 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan kubus 

Jawab : 

Karena sisi alas persegi berbentuk kubus, maka rumus kelilingnya adalah 

  Keliling = 4 ×s 

   28 = 4 ×s 

   
 8

4
 = s 



208 

 

 

2
0
8
 

 

   s = 7 

Jadi panjang sisi alas yang juga merupakan rusuk kubus tersebut adalah 7 cm 

 

Kemudian, kita akan mencari luas permukaan kubus tersebut 

Luas permukaan kubus = 6 × s
2
 

 = 6 ×(7)
2
 

 = 6 ×49 

 = 294 

Jadi luas permukaan kubus adalah 294 cm
2
. 

 

2. Diketahui : 

Panjang ruangan = 7,5 m 

Lebar ruangan = 4 m 

Tinggi ruangan = 5,5 m 

Ditanya : 

Luas karpet yang dibutuhkan 

Jawab : 

Karena ruangan tersebut tanpa tutup, maka luasnya adalah 

Luas ruangan = pl + 2pt + 2lt 

   = (7,5×4) + 2(7,5×5,5) + 2(4×5,5) 

   = 30 + 2(41,25) + 2(22) 

   = 30 + 82,5 + 44 

   = 156,5 

Luas ruangan yang akan dilapisi karpet adalah 156,5 m
2
 

Jadi, luas karpet yang dibutuhkan adalah 156,5 m
2
. 

 

3. Diketahui : 

Panjang diagonal sisi = √ 08 cm 

Ditanya : 

Volum kubus 

Jawab : 

Sebelum menghitung volum kubus, kita akan mencarai panjang sisi kubus 

tersebut. 

Panjang diagonal sisi = s√3 

  √ 08  = s√3 

  (√ 08)
 
 = (s√3)2

 

  108  = s
2
 × 3 
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 08

3
  = s

2
 

  36  = s
2
 

  √36  = s 

  6  = s 

Panjang rusuk kubus adalah 6 cm. 

Selanjutnya kita akan menghitung volum kubus tersebut 

Volum kubus = s
3
 

   = (6)
3
 

   = 216 

Jadi, volum kubus adalah 216 cm
3
. 

 

4. Diketahui : 

Lebar balok = 15 cm 

Tinggi balok = 9 cm 

Luas permukaan = 1614 cm
2
 

Ditanya : 

Volum balok 

Jawab : 

Sebelum kita menghitung volum balok, kita akan mencari dulu panjang balok 

  Luas permukaan balok = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 

    1614  = 2 [(p×15) + (p×9) + (15×9)] 

    1614  = 2 (15p + 9p + 135) 

    
 6 4

 
  = 24p + 135 

    807  = 24p + 135 

           807 – 135 = 24p 

    672  = 24p 

    
67 

 4
  = p 

    28  = p 

Panjang dari balok tersebut adalah 28 cm 

 

Selanjutnya kita akan menghitung volum dari balok tersebut 

Volum balok = p × l × t 

   = 28 × 15 × 9 

   = 3780 

Jadi, volum balok adalah 3780 cm
3
. 
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5. Jaring-jaring kubus adalah:  
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

KUIS 

 

Sebuah tangki air yang berbentuk kubus akan diisi dengan air. Jika panjang sisi 

tangki air tersebut adalah 2 meter dan debit air 200 liter/menit, berapa lama waktu 

yang dibutuhkan sampai tangki tersebut terisi penuh dengan air? 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

Diketahui: 

Panjang rusuk tangki = 2 m 

Debit air = 200 liter/menit 

Ditanya: 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki dengan air 

Jawab: 

Pertama-tama kita akan mencari volum tangki air tersebut. 

Volum tangki air = (s)
3
 

   = (2)
3 

 
  = 8 m

3
 

   = 8000 dm
3
 

   = 8000 liter 

Jadi, volum tangki air tersebut adalah 8000 liter. 

 

Selanjutnya, kita akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh 

tangki dengan air. 

Waktu mengisi tangki = 
 𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘  𝑎  

𝑑𝑒𝑏 𝑡 𝑎  
 

   = 
8000

 00
 

   = 40 

 

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air sampai penuh adalah 

40 menit. 
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Lampiran 21 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS EKSPERIMEN 2 (1)  

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran REACT, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Kubus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : REACT. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat 

waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang 

siswa diminta untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

dan volum kubus. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 

 

 

Jujur 

Disiplin 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung luas permukaan 

dan volum kubus, serta mampu menerapkannya 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan memberitahu 

bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari dan memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan model 

pembelajaran REACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan Inti  

5 menit Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

pernah dilakukan manusia dalam kehidupan 

sehari-hari tentunya berkaitan dengan kubus. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-benda 

di dalam kelas dan benda dalam kehidupan sehari-

hari yang berbentuk kubus. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa permasalahan 

tersebut merupakan contoh dari masalah yang 

berkaitan dengan bentuk kubus dalam kehidupan 

nyata. 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 

 

30 menit Fase II: Tahap Experiencing  
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

1. Guru mengajak siswa menemukan konsep luas 

permukaan dan volum kubus melalui LKS dan 

alat peraga sederhana. 

2. Guru membagikan LKS dan alat peraga sederhana 

kepada siswa. 

3. Siswa melalui media LKS dan alat peraga 

sederhana melakukan eksplorasi untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan volum 

kubus. 

4. Guru berkeliling untuk mengamati cara siswa 

menjawab LKS. 

5. Setelah mengerjakan LKS, guru menunjuk 

beberapa siswa secara acak untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS. 

6. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan respon dari jawaban dari siswa yang 

menjawab. 

7. Guru mengajak siswa untuk membahas bersama 

hasil jawaban siswa dan guru memberi penguatan 

dari jawaban tersebut dengan bantuan alat peraga 

sederhana. 

 

Ekplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

Percaya diri 

Eksplorasi 

 

Kritis 

 

 

Konfirmasi 

15 menit Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa yang 

terdiri dari 2 soal yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volum kubus. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar Tugas 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Elaborasi 



216 

 

 

2
1
6
 

 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

Siswa tersebut secara individu selama 15 menit. 

 

Tanggung 

jawab 

10 menit Fase IV: Tahap Cooperating 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka dalam 

mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan 

bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, perwakilan dari 

beberapa kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, kelompok yang lain 

menanggapi hasil presentasi tersebut dan saling 

melengkapi jawaban antar kelompok sehingga 

jawaban dari siswa semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang berani 

maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok dan 

memberikan koreksi serta penguatan. 

 

 

Kooperatif 

 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Eksplorasi 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Konfirmasi 

Kritis 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

13 menit Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia nyata 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

untuk mengetahui penguasaan materi siswa. 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, siswa 

diminta untuk mengumpulkan jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan kepada 

siswa untuk merangsang siswa membuat 

kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari 

ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah dibuat 

oleh siswa tentang apa yang sudah dipelajari hari 

ini. 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Percaya diri 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

2 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan untuk koreksi pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu tentang luas permukaan dan 

volum balok. 

3. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam sebelum meninggalkan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 
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Alat dan Media : Spidol, papan tulis, LCD, Lembar Kegiatan Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, Alat Peraga 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Latihan Mandiri Siswa dan Kuis. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015
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Lampiran Bahan Ajar 1 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

1. Ardi akan membungkus sebuah kotak hadiah yang berbentuk kubus dengan 

kertas kado. Jika panjang sisi kotak yang berisi hadiah tersebut 55 cm dan 

ukuran satu kertas kado adalah 75 cm × 45 cm. Berapa minimal kertas kado 

yang dibutuhkan oleh Budi?  

2. Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang 

rusuk 10 cm akan digunakan untuk mengisikan pasir 

pada kotak besar yang berbentuk kubus juga hingga 

terisi penuh. Panjang rusuk kotak besar adalah 30 

cm. Berapa kali minimal kotak kecil digunakan 

untuk memenuhi kotak besar dengan pasir?  

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

1. Diketahui : 

Panjang sisi kotak hadiah yang berbentuk kubus = 55 cm 

Panjang kertas kado = 75 cm 

Lebar kertas kado = 45 cm 

Ditanya : 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak 

hadiah 

Jawab : 

Luas permukaan kotak hadiah  = 6 × s
2
  

      = 6 × (55)
2
 

      = 6 × 3025 
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      = 18150 

Luas permukaan kotak hadiah adalah 18.150 cm
2
 

 

Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan satu kertas kado 

Luas permukaan satu kertas kado = p × l 

      = 75 × 45 

      = 3375 

Luas permukaan satu kertas kado adalah 3375 cm
2
 

 

Kemudian kita akan mencari berapa minimal kertas kado yang dibutuhkan 

untuk membungkus kotak hadiah tersebut 

Jumlah minimal kertas kado = 
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌 𝒉𝒂𝒅𝒊𝒂𝒉

𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒌𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒅𝒐
 

     =  
𝟏 𝟏𝟓𝟎

𝟑𝟑 𝟓
 

     = 5,378 

     ≈ 6 

Jadi, minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak 

hadiah tersebut adalah 6 buah/lembar. 

 

 

2. Diketahui:  

Panjang rusuk kubus kecil = 10 cm 

Panjang rusuk kubus besar = 30 cm 

Ditanya: 

Berapa kali minimal kotak kecil digunakan untuk mengisi penuh kotak besar 

dengan pasir.  

Jawab: 

Sebelum mencari berapa kali minimal kita menuangkan pasir dari kotak kecil 

ke dalam kotak besar sampai kotak besar tersebut penuh dengan pasir, kita 

akan mencari volum kotak kecil dan kotak besar terlebih dahulu. 

Volum kotak kecil = s
3
 

    = (10)
3
 

    = 1000 

Volum kotak kecil adalah 1.000 cm
3
. 

 

Volum kotak besar = s
3
 

    = (30)
3
 

    = 27000 
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Volum kotak besar adalah 27.000 cm
3
 

 

Selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa kali minimal kotak kecil 

digunakan untuk memenuhi kotak besar dengan pasir. 

 

Minimal penuangan = 
 𝒐𝒍𝒖𝒎 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌  𝒆𝒔𝒂𝒓

 𝒐𝒍𝒖𝒎 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌 𝒌𝒆 𝒊𝒍
 

    = 
 7000

 000
 

    = 27 

Jadi, untuk memenuhi kotak besar dengan pasir melalui kotak kecil 

dilakukan minimal 27 kali. 
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

Waktu: 10 menit 

 

 

Rara dan Rere mempunyai mainan yang masing-masing berbentuk kubus. Setelah 

diperhatikan, mainan tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Milik Rara 

memiliki panjang rusuk 8 cm, dan milik Rere 10 cm. Berapakah nilai 

perbandingan luas permukaan mainan Rara dan Rere tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM KUBUS 

 

 

Diketahui: 

Panjang rusuk kubus milik Rara = 8 cm 

Panjang rusuk kubus milik Rere = 10 cm 

Ditanya: 

Perbandingan luas permukaan dan volum kubus milik Rara dan Rere 

Jawab: 

 

Luas permukaan kubus Rara :  Luas permukaan kubus Rere 

   6 × s
2 

 :   6 × s
2
 

   6 × (8)
2 

: 6 × (10)
2
 

   6 × 64  : 6 × 100 

   384  : 600 

   16  : 25 

 

8 cm 

Rara 

10  cm 

Rere 
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Jadi, perbandingan luas permukaan kubus milik Rara dengan luas 

permukaan kubus milik Rere adalah 16 : 25. 

 

Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan volum kubus milik Rara dan 

volum kubus milik Rere. 

 

Volum kubus Rara :  Volum kubus Rere 

  s
3
 : s

3
 

  (8)
3
 : (10)

3
 

  512 : 1000 

  64 : 125 

 

Jadi, perbandingan volum kubus milik Rara dengan volum kubus milik Rere 

adalah 64 : 125. 
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Lampiran 22 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 (2) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran REACT, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Balok 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : REACT. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat 

waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang 

siswa diminta untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

dan volum balok. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 

 

 

Jujur 

Disiplin 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung luas permukaan 

dan volum balok, serta mampu menerapkannya 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan memberitahu 

bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari dan memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan model 

pembelajaran REACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan Inti  

5 menit Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

pernah dilakukan manusia dalam kehidupan 

sehari-hari tentunya berkaitan dengan balok. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-benda 

di dalam kelas dan benda dalam kehidupan sehari-

hari yang berbentuk balok. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa permasalahan 

tersebut merupakan contoh dari masalah yang 

berkaitan dengan bentuk balok dalam kehidupan 

nyata. 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 

 

30 menit Fase II: Tahap Experiencing  



227 

 

 

2
2
7
 

 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

1. Guru mengajak siswa menemukan konsep luas 

permukaan dan volum balok melalui LKS dan alat 

peraga sederhana. 

2. Guru membagikan LKS dan alat peraga sederhana 

kepada siswa. 

3. Siswa melalui media LKS dan alat peraga 

sederhana melakukan eksplorasi untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan volum 

balok. 

4. Guru berkeliling untuk mengamati cara siswa 

menjawab LKS. 

5. Setelah mengerjakan LKS, guru menunjuk 

beberapa siswa secara acak untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS. 

6. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan respon dari jawaban dari siswa yang 

menjawab. 

7. Guru mengajak siswa untuk membahas bersama 

hasil jawaban siswa dan guru memberi penguatan 

dari jawaban tersebut dengan bantuan alat peraga 

sederhana. 

 

Ekplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

Percaya diri 

Eksplorasi 

 

Kritis 

 

 

Konfirmasi 

15 menit Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa yang 

terdiri dari 2 soal yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volum balok. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar Tugas 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Elaborasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

Siswa tersebut secara individu selama 15 menit. 

 

Tanggung 

jawab 

10 menit Fase IV: Tahap Cooperating 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka dalam 

mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan 

bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, perwakilan dari 

beberapa kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, kelompok yang lain 

menanggapi hasil presentasi tersebut dan saling 

melengkapi jawaban antar kelompok sehingga 

jawaban dari siswa semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang berani 

maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok dan 

memberikan koreksi serta penguatan. 

 

 

Kooperatif 

 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Eksplorasi 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Konfirmasi 

Kritis 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

13 menit Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia nyata 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

untuk mengetahui penguasaan materi siswa. 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, siswa 

diminta untuk mengumpulkan jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan kepada 

siswa untuk merangsang siswa membuat 

kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran 

hari ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah dibuat 

oleh siswa tentang apa yang sudah dipelajari hari 

ini.  

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Percaya diri 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

2 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan untuk koreksi pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam sebelum meninggalkan kelas. 

 

 

 

 

 

Religius 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, LCD, Lembar Kegiatan Siswa, 

Lembar Tugas Siswa, Alat Peraga 

 

I. PENILAIAN 
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Tes hasil belajar : Latihan Mandiri Siswa dan Kuis. 

 

  

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015
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Lampiran Bahan Ajar 1 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

1. Sebuah spring bed mempunyai panjang 2 m, lebar 1,5 m, dan tinggi 0,8 

meter. 

a. Tentukan volum spring bed dan luas kain yang akan digunakan untuk 

membungkus spring bed tersebut! 

b. Jika harga per m
2
 kain adalah Rp 55.000 dan biaya untuk pekerja yang 

mamasang kain tersebut adalah Rp 75.000, tentukan total biaya yang 

dikeluarkan untuk membungkus spring bed tersebut! 

2. Beberapa kotak susu yang berukuran 7 cm × 5 cm × 12 cm akan dikemas ke 

dalam kardus besar. Jika kardus tersebut dapat memuat 2 tingkat kotak susu 

dimana setiap tingkatnya terdiri dari 15 kotak susu. Tentukan: 

a. Ukuran dari kardus. 

b. Luas permukaan dan volum kardus. 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

1. Diketahui : 

Panjang spring bed = 2 m 

Lebar spring bed = 1,5 m 

Tinggi spring bed = 0,8 m 

Harga per m
2
 kain = Rp 55.000,00 

Biaya untuk pekerja = Rp 75.000,00 

Ditanya : 

c. Luas kain 

d. Biaya total memasang spring bed  

Jawab : 

c. Luas spring bed = 2 (pl + pt + lt) 
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    = 2 [(2×1,5) + (2×0,8) + (1,5×0,8)] 

    = 2 (3 + 1,6 + 1,2) 

    = 2 (5,8) 

   = 11,6 

Jadi, luas spring bed adalah 11,6 m
2
. 

 

d. Biaya total untuk memasang spring bed 

= harga total pembelian kain + biaya pekerja 

= (11,6 × 55.000) + 75.000 

= 638.000 + 75.000 

= 713.000 

Jadi, biaya total yang dikeluarkan untuk membungkus spring bed adalah 

Rp 713.000,00. 

 

2. Diketahui : 

Panjang satu kotak susu = 7 cm 

Lebar satu kotak susu = 5 cm 

Tinggi satu kotak susu = 12 cm 

Kapasitas satu tingkat pada kardus = 15 kotak susu 

Ditanya : 

c. Ukuran kardus 

d. Luas permukaan dan volum kardus 

Jawab : 

Cara Pertama: 

c. Karena jumlah kardus susu sepanjang panjang dari kardus besar = 5, 

maka panjang dari kardus besar tersebut adalah 5 × 7 cm = 35 cm. 

Karena jumlah kardus susu sepanjang lebar dari kardus besar = 3, maka 

lebar dari kardus besar tersebut adalah 3 × 5 cm = 15 cm. 

Karena jumlah kardus susu sepanjang tinggi dari kardus besar = 2, maka 

tinggi dari kardus besar tersebut adalah 12 × 2 cm = 24 cm. 

Jadi, ukuran dari kardus tersebut adalah 35 cm × 15 cm × 24 cm. 

 

d. Luas permukaan kardus = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 

   = 2 [(35 × 15) + (35 × 24) + (15 × 24)] 

   = 2 (525 + 840 + 360) 

   = 2 (1725) 

   = 3450 

Jadi, luas permukaan kardus adalah 3.450 cm
2
. 
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Volum kardus = p × l × t 

  = 35 × 15 × 24 

  = 12600 

Jadi, volum dari kardus tersebut adalah 12.600 cm
3
. 

 

Cara Kedua: 

a. Karena jumlah kardus susu sepanjang panjang dari kardus besar = 15, 

maka panjang dari kardus besar tersebut adalah 15 × 7 cm = 105 cm. 

Karena jumlah kardus susu sepanjang lebar dari kardus besar = 1, maka 

lebar dari kardus besar tersebut adalah 1 × 5 cm = 5 cm. 

Karena jumlah kardus susu sepanjang tinggi dari kardus besar = 2, maka 

tinggi dari kardus besar tersebut adalah 12 × 2 cm = 24 cm. 

Jadi, ukuran dari kardus tersebut adalah 105 cm × 5 cm × 24 cm. 

 

b. Luas permukaan kardus = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 

   = 2 [(105 × 5) + (105 × 24) + (5 × 24)] 

   = 2 (525 + 2520 + 120) 

   = 2 (3165) 

   = 6330 

Jadi, luas permukaan kardus adalah 6.330 cm
2
. 

 

Volum kardus = p × l × t 

  = 105 × 5 × 24 

  = 12600 

Jadi, volum dari kardus tersebut adalah 12.600 cm
3
. 
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

Waktu: 10 menit 

 

 

Pak Herman adalah seorang pembuat akuarium 

hias dari kaca. Beliau membuat akuarium 

tersebut tanpa tutup dengan ukuran panjang 100 

cm, lebar 60 cm,dan tinggi 70 cm. Hitunglah: 

1. Luas kaca keseluruhan yang dibutuhkan Pak 

Herman untuk membuat akuarium tersebut 

apabila alasnya juga terbuat dari kaca. 

2. Volum akuarium tersebut. 

 

KUNCI JAWABAN 

 

KUIS 

MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUM BALOK 

 

 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 100 cm 

Lebar akuarium = 60 cm 

Tinggi akuarium = 70 cm 

Ditanya: 

1. Luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tanpa tutup 

2. Volum akuarium 

Jawab: 

1. Karena akuarium tersebut tanpa tutup, maka: 

Luas permukaan akuarium = pl + 2pt + 2lt 

     = (100 × 60) + 2(100 × 70) + 2(60 × 70) 

     = 6000 + 2(7000) + 2(4200) 

     = 6000 + 14000 + 8400 

     = 28400 
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Jadi, luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium adalah 28400 

cm
2
 atau 2,84 m

2
. 

 

2. Volum akuarium = p × l × t 

    = 100 × 70 × 60 

    = 420000 

Jadi, volum akuarium tersebut adalah 420.000 cm
3
.  
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Lampiran 23 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 (3) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 dari kubus dan balok, balok, 

prisma, dan limas. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran REACT, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum dari kubus dan balok. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

J. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas permukaan dan volum dari kubus dan balok 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : REACT. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

5 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa 

dengan disiplin memasuki ruang kelas tepat 

waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah seorang 

siswa diminta untuk memimpin doa agar 

pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

dan volum dari kubus dan balok. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

Religius 

 

 

Jujur 

Disiplin 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitungluas permukaan 

dan volum dari kubus dan balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan memberitahu 

bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari dan memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan model 

pembelajaran REACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan Inti  

5 menit Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

pernah dilakukan manusia dalam kehidupan 

sehari-hari tentunya berkaitan dengan kubus dan 

balok. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-benda 

di dalam kelas dan benda dalam kehidupan sehari-

hari yang berbentuk kubus dan balok. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa permasalahan 

tersebut merupakan contoh dari masalah yang 

berkaitan dengan bentuk kubus dan balok dalam 

kehidupan nyata. 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

15 menit Fase II: Tahap Experiencing 

1. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan benda 

yang berbentuk kubus atau balok yang dibawa 

dari rumah. 

2. Guru meminta siswa untuk mengukur benda dan 

mencari luas permukaan dan volumnya. 

3. Guru mempersilahkan siswa untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 

4. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi terhadap siswa yang berani maju ke 

depan kelas. 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Percaya diri 

Berani 

15 menit Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Latihan Soal yang 

terdiri dari 2 soal yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar 

Latihan Soal tersebut secara individu selama 15 

menit. 

 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

Tanggung 

jawab 

25 menit Fase IV: Tahap Cooperating 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

 

Kooperatif 

 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka dalam 

mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan 

memberikan bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, perwakilan 

dari beberapa kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, kelompok yang lain 

menanggapi hasil presentasi tersebut dan saling 

melengkapi jawaban antar kelompok sehingga 

jawaban dari siswa semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang berani 

maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok dan 

memberikan koreksi serta penguatan. 

 

Eksplorasi 

Kooperatif 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Konfirmasi 

Kritis 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

13 menit Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia nyata 

untuk mengetahui penguasaan materi siswa. 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, siswa 

diminta untuk mengumpulkan jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan 

kepada siswa untuk merangsang siswa membuat 

kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Percaya diri 

Konfirmasi 
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Alokasi 

Waktu 
Kegiatan 

PKB/Standar 

Proses 

hari ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah dibuat 

oleh siswa tentang apa yang sudah dipelajari hari 

ini. 

 

 

Konfirmasi 

2 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan untuk koreksi pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam sebelum meninggalkan kelas. 

 

 

 

 

 

Religius 

Disiplin 

 

G. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol, papan tulis, dan Lembar Latihan Soal. 

 

H. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Laembar Latihan Soal dan Kuis Siswa. 

  

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

 

Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015
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Lampiran Bahan Ajar 1 

 

LEMBAR LATIHAN SOAL 

 

Waktu: 15 menit 

 

 

1. Pak Andi ingin membuat sebuah kotak perkakas tanpa tutup berbentuk kubus 

dengan ukuran sisi 50 cm × 50 cm. Ia ingin membuatnya dari bahan kayu 

seharga Rp50.000,- per 1m
2
. Berapakah uang yang harus Pak Andi keluarkan 

untuk membeli kayu? 

 

2. Deni mempunyai sebuah bak mandi dengan ukuran panjang 1,8 m, lebar 0,5 

m, dan tinggi 1 m yang diisi penuh dengan air. Bak mandi tersebut kemudian 

digunakan Deni untuk mandi. Setelah selesai digunakan Deni untuk mandi, 

ketinggian air di bak mandi tersebut menjadi 95 cm. Berapa liter air yang 

digunakan Deni untuk mandi? 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. Diketahui: 

Panjang rusuk kotak perkakas = 50 cm 

Harga kayu = Rp 50.000 per 1 m
2
 

Ditanya: 

Biaya untuk membeli kayu 

Jawab: 

Karena kotak perkakas tersebut tanpa tutup, 

Maka, luas permukaannya = 5 × (s)
2
 

     = 5 × (50)
2
 

     = 5 × 2500 

     = 12500 

     = 1,25 

Jadi, luas permukaan kotak perkakas tersebut adalah 1,25 m
2
. 

 

Kemudian, kita akan mencari biaya untuk membeli kayu. 

Biaya = Luas permukaan kotak perkakas × harga kayu 

  = 1,25 × 50.000 
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  = 62.500 

Jadi,biaya yang dikeluarkan Pak Andi untuk membeli kayu adalah Rp 

62.500,00 

 

 

2. Diketahui: 

Panjang bak mandi = 1,8 m 

Lebar bak mandi = 0,5 m 

Tinggi bak mandi = 1 m 

Ketinggian air di bak mandi setelah dipakai untuk mandi = 95 cm = 0,95 m 

Ditanya: 

Volum air yang digunakan Deni untuk mandi. 

Jawab: 

Pertama-tama kita mencari volum bak mandi setelah diisi penuh oleh air 

Volum mula-mula = p × l × t 

    = 1,8 × 0,5 × 1 

    = 0,9 m
3
 

    = 900 dm
3
 

    = 900 liter 

 

Selanjutnya kita akan mencari volum air setelah digunakan mandi oleh Deni 

Volum air  =  p × l × t 

   = 1,8 × 0,5 × 0,95 

   = 0,855 m
3
 

   = 855 dm
3
 

   = 855 liter 

 

Kemudian kita akan menghitung volume air yang digunakan Deni untuk 

mandi. 

Volum air yang digunakan = volum mula-mula – volum air 

     = 900 – 855 

     = 45 

Jadi, volum air yang digunakan Deni untuk mandi adalah 45 liter. 
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Lampiran Bahan Ajar 2 

 

 

KUIS 

 

Sebuah tangki air yang berbentuk kubus akan diisi dengan air. Jika panjang rusuk 

tangki air tersebut adalah 2 meter dan debit air 200 liter/menit, berapa lama waktu 

yang dibutuhkan sampai tangki tersebut terisi penuh dengan air? 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

Diketahui: 

Panjang rusuk tangki = 2 m 

Debit air = 200 liter/menit 

Ditanya: 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki dengan air 

Jawab: 

Pertama-tama kita akan mencari volum tangki air tersebut. 

Volum tangki air = (s)
3
 

   = (2)
3 

 
  = 8 m

3
 

   = 8000 dm
3
 

   = 8000 liter 

Jadi, volum tangki air tersebut adalah 8000 liter. 

 

Selanjutnya, kita akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh 

tangki dengan air. 

Waktu mengisi tangki = 
 𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘  𝑎  

𝑑𝑒𝑏 𝑡 𝑎  
 

   = 
8000

 00
 

   = 40 

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air sampai penuh adalah 

40 menit. 
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Lampiran 24 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL (1) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran Direct Learning, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan Kubus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Direct learning. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu 

sebagai contoh kedisiplinan kepada siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak doa 

bersama agar proses pembelajaran berjalan lancar 

dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

kubus. 

7. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

 

Disiplin 

 

Religius 

 

Religius 

 

 

Jujur 

Bertanggung 

jawab 

Rasa ingin 

tahu 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung luas permukaan 

kubus, serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak 

siswa mengingat kembali sifat-sifat kubus. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

60 menit Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan untuk menemukan konsep 

luas permukaan kubus 

2. Guru memberikan contoh soal dan memberikan 

contoh bagaimana langkah-langkah 

penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal kepada 

siswa di papan tulis kemudian siswa diminta 

untuk mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan dan menjelaskan jawabannya di 

papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Berani 

Percaya diri 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Percaya diri 

Bertanggung 

jawab 

Kritis 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi 

kepada siswa yang telah berani menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya apabila 

masih ada konsep yang belum dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa soal 

latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan latihan 

soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk 

kepada siswa apabila terdapat kesulitan saat 

mengerjakan latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

mempunyai jawaban berbeda untuk mengutarakan 

jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

berani untuk menuliskan jawabannya di papan 

tulis. 

 

Kritis 

Jujur 

 

 

 

 

Berani 

 

Elaborasi 

 

Bertanggung 

jawab 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

 

Jujur 

 

Kritis 

Percaya diri 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi apabila 

terdapat kesalahan pada jawaban siswa.   

 

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam saat meninggalkan kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol dan papan tulis 

 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Latihan Soal dan Tugas Rumah. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 
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Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran 25 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL (2) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran Direct Learning, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum kubus. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum kubus. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Volum Kubus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Direct learning. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu 

sebagai contoh kedisiplinan kepada siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak doa 

bersama agar proses pembelajaran berjalan lancar 

dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang volum kubus. 

7. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

 

Disiplin 

 

Religius 

 

Religius 

 

 

Jujur 

Bertanggung 

jawab 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Rasa ingin 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

siswa akan mampu menghitung volum kubus, serta 

mampu menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak 

siswa mengingat kembali sifat-sifat kubus dan luas 

permukaan kubus. 

 

tahu 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

60 menit Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan untuk menemukan konsep 

volum kubus 

2. Guru memberikan contoh soal dan memberikan 

contoh bagaimana langkah-langkah 

penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal kepada 

siswa di papan tulis kemudian siswa diminta untuk 

mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan dan menjelaskan jawabannya di 

papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Berani 

Percaya diri 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Percaya diri 

Bertanggung 

jawab 

Kritis 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi 

kepada siswa yang telah berani menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya apabila 

masih ada konsep yang belum dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa soal 

latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan latihan 

soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk kepada 

siswa apabila terdapat kesulitan saat mengerjakan 

latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

mempunyai jawaban berbeda untuk mengutarakan 

jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

berani untuk menuliskan jawabannya di papan 

tulis. 

 

Kritis 

Jujur 

 

 

 

 

Berani 

 

Elaborasi 

 

Bertanggung 

jawab 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

 

Jujur 

 

Kritis 

Percaya diri 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi apabila 

terdapat kesalahan pada jawaban siswa.   

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam saat meninggalkan kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol dan papan tulis. 

 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Latihan Soal dan Tugas Rumah. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 
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Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran 26 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL (3) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran Direct Learning, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum balok. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum balok. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum Balok 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Direct learning. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu 

sebagai contoh kedisiplinan kepada siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak doa 

bersama agar proses pembelajaran berjalan lancar 

dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

dan volum balok. 

7. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

 

Disiplin 

 

Religius 

 

Religius 

 

 

Jujur 

Bertanggung 

jawab 

Rasa ingin 

tahu 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung luas permukaan 

dan volum balok, serta mampu menerapkannya 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak 

siswa mengingat kembali sifat-sifat balok. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

60 menit Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan untuk menemukan konsep 

luas permukaan dan volum balok. 

2. Guru memberikan contoh soal dan memberikan 

contoh bagaimana langkah-langkah 

penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal kepada 

siswa di papan tulis kemudian siswa diminta untuk 

mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan dan menjelaskan jawabannya di 

papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Berani 

Percaya diri 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Percaya diri 

Bertanggung 

jawab 

Kritis 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi 

kepada siswa yang telah berani menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya apabila 

masih ada konsep yang belum dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa soal 

latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan latihan 

soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk kepada 

siswa apabila terdapat kesulitan saat mengerjakan 

latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

mempunyai jawaban berbeda untuk mengutarakan 

jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

berani untuk menuliskan jawabannya di papan 

tulis. 

 

Kritis 

Jujur 

 

 

 

 

Berani 

 

Elaborasi 

 

Bertanggung 

jawab 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

 

Jujur 

 

Kritis 

Percaya diri 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi apabila 

terdapat kesalahan pada jawaban siswa.   

 

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam saat meninggalkan kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol dan papan tulis 

 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Latihan Soal dan Tugas Rumah. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 
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Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran 27 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL (4) 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas : VIII 

 Semester : 2 

 Alokasi Waktu : 40 menit 

 

 

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 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran Direct Learning, diharapkan siswa dapat: 

1. Menentukan rumus luas permukaan dan volum dari kubus dan balok. 
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2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Luas Permukaan dan Volum dari Kubus dan Balok 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Model Pembelajaran : Direct learning. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu 

sebagai contoh kedisiplinan kepada siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak doa 

bersama agar proses pembelajaran berjalan lancar 

dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari kali ini, yaitu tentang luas permukaan 

dan volum dari kubus dan balok. 

7. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

 

Disiplin 

 

Religius 

 

Religius 

 

 

Jujur 

Bertanggung 

jawab 

Rasa ingin 

tahu 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa akan mampu menghitung luas permukaan 

dan volum dari kubus dan balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak 

siswa mengingat kembali konsep luas permukaan 

dan volum dari kubus dan balok. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

60 menit Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi. 

1. Guru mengingatkan kembali siswa dengan materi 

yang sudah diajarkan sebelumnya dengan 

memberikan contoh soal dan memberikan contoh 

bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal kepada 

siswa di papan tulis kemudian siswa diminta untuk 

mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan dan menjelaskan jawabannya di 

papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

pekerjaan siswa yang ada di papan tulis. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Berani 

Percaya diri 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Percaya diri 

Bertanggung 

jawab 

Kritis 

 



266 

 

 

2
6
6
 

 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi 

kepada siswa yang telah berani menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya apabila 

masih ada konsep yang belum dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa soal 

latihan tentang luas permukaan dan volum dari 

kubus dan balok di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan latihan 

soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk kepada 

siswa apabila terdapat kesulitan saat mengerjakan 

latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi 

jawaban siswa yang ada di papan tulis. 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

mempunyai jawaban berbeda untuk mengutarakan 

jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

berani untuk menuliskan jawabannya di papan 

tulis. 

Kritis 

Jujur 

 

 

 

 

Berani 

 

Elaborasi 

 

 

Bertanggung 

jawab 

Konfirmasi 

 

 

Percaya diri 

 

Jujur 

 

Kritis 

Percaya diri 
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Alokasi 

Waktu 

Kegiatan PKB/Standar 

Proses 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi apabila 

terdapat kesalahan pada jawaban siswa.   

 

 

 

Konfirmasi 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan 

salam saat meninggalkan kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

H. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Sumber belajar : Buku paket Matematika kelas VIII 

Alat dan Media : Spidol dan papan tulis 

 

I. PENILAIAN 

Tes hasil belajar : Latihan Soal dan Tugas Rumah. 

 

 

 Ungaran,    Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 
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Retno Setyowati, S.Pd. Andriawan Meka S. 

NIP. 196207241987032003 NIM. 4101410015 
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Lampiran 28 
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Lampiran 29 
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Lampiran 30 
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Lampiran 31 
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Lampiran 32 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang kelas 

tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

  

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Persiapan 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum kubus. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum kubus, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

5. Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa. 

6. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

 

Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru menyampaikan materi tentang luas 

permukaan dan volum kubus melalui 

Lembar Kegiatan Siswa dan alat peraga 

bangun kubus. 

2. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

3. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

4. Guru membagikan Lembar Kegiatan Siswa 

dan alat peraga kubus kepada masing-

masing kelompok. 

5. Siswa diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang terdapat pada Lembar 

Kegiatan Siswa dengan bantuan alat peraga. 

6. Siswa bersama guru membahas hasil 

jawaban siswa dalam Lembar Kegiatan 

Siswa, sehingga guru bersama-sama dengan 

siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan dan volum kubus. 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan 

volum kubus. 

2. Guru memberikan 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum kubus. 

3. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

4. Guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

setiap kelompok. 

5. Guru mempersilahkan bagi perwakilan dari 

kelompok yang ingin menampilkan dan 

menjelaskan hasil penyelesaian di papan 

tulis. 

6. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di papan 

tulis. 

7. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

8. Guru memberikan nilai plus kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

9. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

 

Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan dan meminta salah seorang 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum kubus. 

3. Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian (refleksi) terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang positif 

kepada siswa terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dengan memberikan 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya yaitu luas permukaan dan volum 

balok. 

6. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

7. Guru memberikan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

          

 

       Ungaran, 26 Maret 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 
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Lampiran 33 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang kelas 

tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

  

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Persiapan 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum balok. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

5. Guru memberikan pertanyaan awal untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa. 

6. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

 

Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru menyampaikan materi tentang luas 

permukaan dan volum balok melalui 

Lembar Kegiatan Siswa dan alat peraga 

bangun balok. 

2. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

3. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

4. Guru membagikan Lembar Kegiatan Siswa 

dan alat peraga balok kepada masing-

masing kelompok. 

5. Siswa diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang terdapat pada Lembar 

Kegiatan Siswa dengan bantuan alat peraga. 

6. Siswa bersama guru membahas hasil 

jawaban siswa dalam Lembar Kegiatan 

Siswa, sehingga guru bersama-sama dengan 

siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan dan volum balok. 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan 

volum balok. 

2. Guru memberikan 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum balok. 

3. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

4. Guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

setiap kelompok. 

5. Guru mempersilahkan bagi perwakilan dari 

kelompok yang ingin menampilkan dan 

menjelaskan hasil penyelesaian di papan 

tulis. 

6. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di papan 

tulis. 

7. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

8. Guru memberikan nilai plus kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

9. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

 

Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan dan meminta salah seorang 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum balok. 

3. Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian (refleksi) terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang positif 

kepada siswa terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dengan memberikan 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya yaitu luas permukaan dan volum 

balok. 

6. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

7. Guru memberikan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

          

 

       Ungaran, 7 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 
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       NIP. 196207241987032003 
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Lampiran 34 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang kelas 

tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

  

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Persiapan 

1. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum kubus serta luas 

permukaan dan volum balok. 

2. Guru menuliskan judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok, 

serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

5. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran SAVI. 

 

Fase II: Tahap Penyampaian 

1. Guru bersama dengan siswa mengingat 

kembali materi tentang luas permukaan dan 

volum dari kubus dan balok. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menjelaskan kembali tentang konsep luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

3. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang sudah 

memberikan penjelasan. 

 

Fase III: Tahap Pelatihan 

1. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

2. Siswa diminta untuk duduk menyesuaikan 

dengan kelompoknya. 

3. Guru memberikan Kartu Soal untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum dari 

kubus dan balok. 

4. Siswa diminta untuk mendiskusikan secara 

berkelompok. 

5. Guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan 

setiap kelompok. 

6. Guru mempersilahkan bagi perwakilan dari 

kelompok yang ingin menampilkan dan 

menjelaskan hasil penyelesaian di papan 

tulis. 

7. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa di papan 

tulis. 

8. Guru memberikan koreksi apabila terdapat 

jawaban dari siswa yang masih salah. 

9. Guru memberikan nilai plus kepada 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

kelompok yang berani maju ke depan kelas. 

10. Guru meminta siswa untuk memberikan 

apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok yang maju ke depan kelas. 

 

Fase IV: Tahap Penampilan Hasil 

1. Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk masing-masing. 

2. Guru memberikan soal yang harus 

dikerjakan secara individu oleh siswa. 

3. Setelah selesai, siswa diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan dan meminta salah seorang 

siswa untuk menyampaikan hasil 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru melengkapi kesimpulan yang telah 

dibuat siswa tentang luas permukaan dan 

volum dari kubus dan balok. 

3. Beberapa siswa diminta untuk memberikan 

penilaian (refleksi) terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik yang positif 

kepada siswa terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dengan memberikan 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

penghargaan dan penguatan positif atas 

kinerja siswa dalam pembelajaran. 

5. Guru menutup pembelajaran tepat waktu. 

6. Guru memberikan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

 

 

√ 

√ 

 

          

       Ungaran, 9 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 

       NIP. 196207241987032003 
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Lampiran 35 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang kelas 

tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum kubus. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum kubus, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran REACT. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang pernah dilakukan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari tentunya 

berkaitan dengan kubus. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di dalam kelas dan benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang berbentuk 

kubus. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa 

permasalahan tersebut merupakan contoh 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dari masalah yang berkaitan dengan bentuk 

kubus dalam kehidupan nyata. 

Fase II: Tahap Experiencing 

1. Guru mengajak siswa menemukan konsep 

luas permukaan dan volum kubus melalui 

LKS dan alat peraga sederhana. 

2. Guru membagikan LKS dan alat peraga 

sederhana kepada siswa. 

3. Siswa melalui media LKS dan alat peraga 

sederhana melakukan eksplorasi untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan 

volum kubus. 

4. Guru berkeliling untuk mengamati cara 

siswa menjawab LKS. 

5. Setelah mengerjakan LKS, guru menunjuk 

beberapa siswa secara acak untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS. 

6. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan respon dari jawaban dari siswa 

yang menjawab. 

7. Guru mengajak siswa untuk membahas 

bersama hasil jawaban siswa dan guru 

memberi penguatan dari jawaban tersebut 

dengan bantuan alat peraga sederhana. 

  

Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

yang terdiri dari 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum kubus. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar 

Tugas Siswa tersebut secara individu selama 

15 menit. 

 

Fase IV: Tahap Cooperating 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka 

dalam mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan 

memberikan bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, 

perwakilan dari beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas, kelompok yang lain menanggapi hasil 

presentasi tersebut dan saling melengkapi 

jawaban antar kelompok sehingga jawaban 

dari siswa semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dan memberikan koreksi serta penguatan. 

 

Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia 

nyata untuk mengetahui penguasaan materi 

siswa. 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, 

siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan 

kepada siswa untuk merangsang siswa 

membuat kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh siswa tentang apa yang sudah 

dipelajari hari ini.  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru 

saja dilaksanakan untuk koreksi 

pembelajaran selanjutnya. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari selanjutnya yaitu tentang luas 

permukaan dan volum balok. 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

3. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam sebelum meninggalkan 

kelas. 

 

√ 

 

 

 

          

        

       Ungaran, 27 Maret 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 

       NIP. 196207241987032003 
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Lampiran 36 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik 

kepada siswa dengan disiplin memasuki 

ruang kelas tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin 

doa agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran 

yang akan dipelajari kali ini, yaitu tentang 

luas permukaan dan volum balok. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran REACT. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang pernah dilakukan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari 

tentunya berkaitan dengan balok. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di dalam kelas dan benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang berbentuk 

balok. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa 

permasalahan tersebut merupakan contoh 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dari masalah yang berkaitan dengan 

bentuk balok dalam kehidupan nyata. 

Fase II: Tahap Experiencing 

1. Guru mengajak siswa menemukan konsep 

luas permukaan dan volum balok melalui 

LKS dan alat peraga sederhana. 

2. Guru membagikan LKS dan alat peraga 

sederhana kepada siswa. 

3. Siswa melalui media LKS dan alat peraga 

sederhana melakukan eksplorasi untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan 

volum balok. 

4. Guru berkeliling untuk mengamati cara 

siswa menjawab LKS. 

5. Setelah mengerjakan LKS, guru menunjuk 

beberapa siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan yang ada di LKS. 

6. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan respon dari jawaban dari 

siswa yang menjawab. 

7. Guru mengajak siswa untuk membahas 

bersama hasil jawaban siswa dan guru 

memberi penguatan dari jawaban tersebut 

dengan bantuan alat peraga sederhana. 

  

Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Tugas Siswa 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

yang terdiri dari 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum balok. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar 

Tugas Siswa tersebut secara individu 

selama 15 menit. 

 

Fase IV: Tahap Cooperating 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka 

dalam mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan 

memberikan bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, 

perwakilan dari beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, kelompok yang lain 

menanggapi hasil presentasi tersebut dan 

saling melengkapi jawaban antar 

kelompok sehingga jawaban dari siswa 

semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok 

dan memberikan koreksi serta penguatan. 

 

 

Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia 

nyata untuk mengetahui penguasaan 

materi siswa. 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, 

siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan 

kepada siswa untuk merangsang siswa 

membuat kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh siswa tentang apa yang sudah 

dipelajari hari ini.  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru 

saja dilaksanakan untuk koreksi 

pembelajaran selanjutnya. 

2. Guru menutup pembelajaran dan 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 
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       Ungaran, 7 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 

       NIP. 196207241987032003 
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Lampiran 37 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswa dengan disiplin memasuki ruang kelas 

tepat waktu. 

2. Guru memberi salam kepada siswa. 

3. Sebelum memulai pembelajaran, salah 

seorang siswa diminta untuk memimpin doa 

agar pembelajaran berjalan lancar dan 

bermanfaat. 

4. Guru mengecek kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

7. Guru menuliskan judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok, 

serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Guru memotivasi siswa dengan 

memberitahu bahwa materi ini sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

memudahkan memahami materi 

selanjutnya. 

10. Guru menyampaikan pada siswa bahwa 

pembelajaran kali ini akan menggunakan 

model pembelajaran REACT. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Fase I: Tahap Relating 

1. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang pernah dilakukan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari tentunya 

berkaitan dengan kubus dan balok. 

2. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di dalam kelas dan benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus 

dan balok. 

3. Guru memberi tahu siswa bahwa 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

permasalahan tersebut merupakan contoh 

dari masalah yang berkaitan dengan bentuk 

kubus dan balok dalam kehidupan nyata. 

 

Fase II: Tahap Experiencing 

1. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan 

benda yang berbentuk kubus atau balok 

yang dibawa dari rumah. 

2. Guru meminta siswa untuk mengukur benda 

dan mencari luas permukaan dan volumnya. 

3. Guru mempersilahkan siswa untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

4. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi terhadap siswa yang berani maju 

ke depan kelas. 

  

Fase III: Tahap Applying 

1. Guru memberikan Lembar Latihan Soal 

yang terdiri dari 2 soal yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum dari 

kubus dan balok. 

2. Siswa diminta untuk mengerjakan Lembar 

Tugas Siswa tersebut secara individu selama 

15 menit. 

 

Fase IV: Tahap Cooperating 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Setelah waktu mengerjakan habis, siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok. 

2. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa saling sharing kesulitan mereka 

dalam mengerjakan soal-soal tersebut. 

4. Guru mengawasi aktivitas siswa dan 

memberikan bantuan seperlunya. 

5. Setelah diskusi kelompok selesai, 

perwakilan dari beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas, kelompok yang lain menanggapi hasil 

presentasi tersebut dan saling melengkapi 

jawaban antar kelompok sehingga jawaban 

dari siswa semakin baik. 

6. Guru memberikan nilai kepada siswa yang 

berani maju ke depan kelas. 

7. Guru mengadakan diskusi kelas untuk 

menganalisis jawaban dari tiap kelompok 

dan memberikan koreksi serta penguatan. 

 

Fase V: Tahap Transferring 

1. Guru mengadakan kuis dengan soal yang 

berhubungan dengan masalah dalam dunia 

nyata untuk mengetahui penguasaan materi 

siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

2. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, 

siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawabannya. 

3. Guru memberikan serangkaian pertanyaan 

kepada siswa untuk merangsang siswa 

membuat kesimpulan. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

5. Guru melengkapi kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh siswa tentang apa yang sudah 

dipelajari hari ini.  

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru merefleksi pembelajaran yang baru 

saja dilaksanakan untuk koreksi 

pembelajaran selanjutnya. 

2. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam sebelum meninggalkan 

kelas. 

3.  

 

√ 

 

 

√ 

 

  

          

       Ungaran, 10 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Retno Setyowati, S.Pd. 
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Lampiran 38 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat 

waktu sebagai contoh kedisiplinan kepada 

siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak 

doa bersama agar proses pembelajaran 

berjalan lancar dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan kubus. 

7. Guru menulis judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan kubus, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali sifat-

sifat kubus. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan 

memberikan serangkaian pertanyaan untuk 

menemukan konsep luas permukaan kubus 

2. Guru memberikan contoh soal dan 

memberikan contoh bagaimana langkah-

langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal 

kepada siswa di papan tulis kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawabannya di papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa yang ada di 

papan tulis. 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang telah berani 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya 

apabila masih ada konsep yang belum 

dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa 

soal latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan 

latihan soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk 

kepada siswa apabila terdapat kesulitan saat 

mengerjakan latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan 

tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi jawaban siswa yang ada di 

papan tulis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang mempunyai jawaban berbeda untuk 

mengutarakan jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk 

memberikan apresiasi berupa tepuk tangan 

kepada siswa yang berani untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi 

apabila terdapat kesalahan pada jawaban 

siswa. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada 

siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam saat meninggalkan 

kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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Ungaran, 25 Maret 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Andriawan Meka S. 

       NIM. 4101410015 
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Lampiran 39 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat 

waktu sebagai contoh kedisiplinan kepada 

siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak 

doa bersama agar proses pembelajaran 

berjalan lancar dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang volum 

kubus. 

7. Guru menulis judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung volum 

kubus, serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali sifat-

sifat kubus dan luas permukaan kubus. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan 

memberikan serangkaian pertanyaan untuk 

menemukan konsep volum kubus 

2. Guru memberikan contoh soal dan 

memberikan contoh bagaimana langkah-

langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal 

kepada siswa di papan tulis kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan. 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawabannya di papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa yang ada di 

papan tulis. 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang telah berani 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya 

apabila masih ada konsep yang belum 

dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa 

soal latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan 

latihan soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk 

kepada siswa apabila terdapat kesulitan saat 

mengerjakan latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan 

tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi jawaban siswa yang ada di 

papan tulis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang mempunyai jawaban berbeda untuk 

mengutarakan jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk 

memberikan apresiasi berupa tepuk tangan 

kepada siswa yang berani untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi 

apabila terdapat kesalahan pada jawaban 

siswa. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada 

siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam saat meninggalkan 

kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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Ungaran, 28 Maret 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Andriawan Meka S. 

       NIM. 4101410015 
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Lampiran 40 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat 

waktu sebagai contoh kedisiplinan kepada 

siswa. 

2. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan mengajak 

doa bersama agar proses pembelajaran 

berjalan lancar dan memberikan manfaat. 

4. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

5. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

6. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum balok. 

7. Guru menulis judul materi yang akan 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

dipelajari di papan tulis. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum balok, serta mampu 

menerapkannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali sifat-

sifat balok. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi 

1. Guru membimbing siswa dengan 

memberikan serangkaian pertanyaan untuk 

menemukan konsep luas permukaan dan 

volum balok. 

2. Guru memberikan contoh soal dan 

memberikan contoh bagaimana langkah-

langkah penyelesaiannya. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

Tahap II: Latihan Individu 

1. Guru memberikan beberapa contoh soal 

kepada siswa di papan tulis kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan. 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

2. Siswa memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawabannya di papan tulis. 

3. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa yang ada di 

papan tulis. 

4. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

5. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang telah berani 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

6. Guru mempersilahkan siswa bertanya 

apabila masih ada konsep yang belum 

dipahami. 

7. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa 

soal latihan di buku paket. 

8. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan 

latihan soal untuk mengecek jawaban siswa. 

9. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk 

kepada siswa apabila terdapat kesulitan saat 

mengerjakan latihan soal. 

10. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan 

tulis. 

11. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi jawaban siswa yang ada di 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

papan tulis. 

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang mempunyai jawaban berbeda untuk 

mengutarakan jawabannya. 

13. Guru mengajak semua siswa untuk 

memberikan apresiasi berupa tepuk tangan 

kepada siswa yang berani untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

1. Guru memberikan penjelasan dan koreksi 

apabila terdapat kesalahan pada jawaban 

siswa. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada 

siswa. 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya di rumah. 

4. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam saat meninggalkan 

kelas. 

6. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 

        

        

 

 

Ungaran, 7 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Andriawan Meka S. 

       NIM. 4101410015 
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Lampiran 41 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Ungaran 

 Materi Pokok : Kubus dan Balok 

 Pertemuan ke- : 4 

 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut! 

No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Kegiatan Pendahuluan 

6. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas tepat 

waktu sebagai contoh kedisiplinan kepada 

siswa. 

7. Guru memberi salam kepada siswa ketika 

memasuki kelas. 

8. Guru membuka pelajaran dengan mengajak 

doa bersama agar proses pembelajaran 

berjalan lancar dan memberikan manfaat. 

9. Guru menanyakan tentang kehadiran siswa. 

10. Siswa diminta untuk mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

disiplin. 

11. Guru menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari kali ini, yaitu tentang luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok. 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

12. Guru menulis judul materi yang akan 

dipelajari di papan tulis. 

13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

yaitu siswa akan mampu menghitung luas 

permukaan dan volum dari kubus dan balok, 

serta mampu menerapkannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

14. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali konsep 

luas permukaan dan volum dari kubus dan 

balok. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Tahap I: Penyampaian Materi. 

4. Guru mengingatkan kembali siswa dengan 

materi yang sudah diajarkan sebelumnya 

dengan memberikan contoh soal dan 

memberikan contoh bagaimana langkah-

langkah penyelesaiannya. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

apabila terdapat konsep yang belum 

dipahami. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Tahap II: Latihan Individu 

14. Guru memberikan beberapa contoh soal 

kepada siswa di papan tulis kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan. 

15. Siswa memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menuliskan dan menjelaskan 

jawabannya di papan tulis. 

16. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi pekerjaan siswa yang ada di 

papan tulis. 

17. Guru mempersilahkan kepada siswa yang 

mempunyai penyelesaian berbeda untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

18. Guru mengajak siswa untuk memberikan 

apresiasi kepada siswa yang telah berani 

menuliskan jawabannya di papan tulis. 

19. Guru mempersilahkan siswa bertanya 

apabila masih ada konsep yang belum 

dipahami. 

20. Guru meminta siswa mengerjakan beberapa 

soal latihan tentang luas permukaan dan 

volum dari kubus dan balok di buku paket. 

21. Guru berkeliling saat siswa mengerjakan 

latihan soal untuk mengecek jawaban siswa. 

22. Guru memberikan penjelasan dan petunjuk 

kepada siswa apabila terdapat kesulitan saat 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

mengerjakan latihan soal. 

23. Siswa memberikan kesempatan siswa untuk 

mencoba menulis jawabannya di papan 

tulis. 

24. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi jawaban siswa yang ada di 

papan tulis. 

25. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang mempunyai jawaban berbeda untuk 

mengutarakan jawabannya. 

26. Guru mengajak semua siswa untuk 

memberikan apresiasi berupa tepuk tangan 

kepada siswa yang berani untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. 

 

Tahap III: Penjelasan Guru (Konfirmasi) 

2. Guru memberikan penjelasan dan koreksi 

apabila terdapat kesalahan pada jawaban 

siswa. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

7. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Guru memberikan tugas rumah kepada 

siswa. 

 

√ 

 

√ 
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No. Aspek yang Diamati 
Dilaksanakan 

Keterangan 
Ya Tidak 

9. Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya di rumah. 

10. Guru meminta maaf apabila selama proses 

pembelajaran terdapat kesalahan. 

11. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam saat meninggalkan 

kelas. 

12. Guru meninggalkan kelas tepat waktu. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

       Ungaran, 8 April 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Andriawan Meka S. 

       NIM. 4101410015 
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Lampiran 42 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-C 

Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

√ 
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masalah matematika 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 26 Maret 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-C 

Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 7 April 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-C 

Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 9 April 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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Lampiran 43 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-D 

Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 
√ 
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dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 27 Maret 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-D 

Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 7 April 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-D 

Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

√ 

  

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√ 

  

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
√ 

  

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

  

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

  

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

  

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

  

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
√ 

  

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

  

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√ 

  

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

  

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

  

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√ 

  

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√ 

  

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√ 

  

        

Ungaran, 10 April 2014 

Pengamat, 

 

 

    

 Novita Wulandari 

 NIM. 4101410103 
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Lampiran 44 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-E 

Pertemuan ke- : 1 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

 √ 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√  

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
 √ 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

 √ 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

 √ 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

 √ 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

 √ 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
 √ 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 
√  
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dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√  

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
 √ 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran  √  

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

 √ 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√  

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√  

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√  

 

        

Ungaran, 25 Maret 2014 

Pengamat, 

 

     

  

 Andriawan Meka S. 

 NIM. 4101410015 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-E 

Pertemuan ke- : 2 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

 √ 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√  

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
 √ 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

 √ 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

 √ 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

 √ 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

 √ 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
 √ 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√  
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√  

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
 √ 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran  √  

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√  

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√  

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√  

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√  

 

        

Ungaran, 28 Maret 2014 

Pengamat, 

 

     

  

 Andriawan Meka S. 

      NIM. 4101410015
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-E 

Pertemuan ke- : 3 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

 √ 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
√  

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
 √ 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

 √ 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

 √ 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

 √ 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

 √ 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
 √ 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√  
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√  

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
√  

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran  √  

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

 √ 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√  

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√  

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√  

 

        

Ungaran, 7 April 2014 

Pengamat, 

 

     

  

 Andriawan Meka S. 

 NIM. 4101410015 
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LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Ungaran 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas   : VIII-E 

Pertemuan ke- : 4 

 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilaksanakan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (alat peraga dan 

LKPD). 

 √ 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 
 √ 

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 
 √ 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

 √ 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

 √ 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

 √ 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

 √ 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 
 √ 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKPD 

dan kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√  
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11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√  

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 
 √ 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran  √  

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

 √ 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 
√  

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 
√  

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 
√  

 

        

Ungaran, 8 April 2014 

Pengamat, 

 

     

  

 Andriawan Meka S. 

 NIM. 4101410015 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Jenis sekolah  : SMP       Alokasi Waktu : 60 menit 

Mata Pelajaran : Matematika      Banyak Soal  : 5 

Kelas/Semester : VIII/2     

 

  

               

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomor 

Soal 

1 Menghitung luas 

permukaan dan volum 

kubus serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Kubus dan 

Balok 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan dan volum kubus 

Aspek yang 

diukur menurut 

Polya: 

1. Pemahaman 

masalah 

2. Penyusunan 

Uraian 3 

L
a
m

p
ira

n
 4

5
 

 

3
4
8
 



 

 

 

1
8
0
 

 

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomor 

Soal 

2. Siswa dapat menentukan 

penyelesaian dari permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan 

volum kubus. 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

3. Pelaksanaan 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

4. Peninjauan 

kembali hasil 

penyelesaian 

masalah 

Uraian  1 

2 Menghitung luas 

permukaan dan volum 

balok serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Kubus dan 

Balok 

1. Siswa dapat menentukan luas 

permukaan dan volum balok 

Aspek yang 

diukur menurut 

Polya: 

1. Pemahaman 

masalah 

2. Penyusunan 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

3. Pelaksanaan 

Uraian 4  

2. Siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

dan  volum balok. 

Uraian 2, 5 

 

3
4
9
 



 

 

 

1
8
1
 

 

No 
Kompetensi yang 

Diujikan 
Materi Indikator Soal 

Aspek yang 

Diukur 

Bentuk 

Tes 

Nomor 

Soal 

strategi 

penyelesaian 

masalah 

4. Peninjauan 

kembali hasil 

penyelesaian 

masalah 

 

 

       

 

3
5
0
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Lampiran 46 

 

SOAL TES UJI KOMPETENSI 

KUBUS DAN BALOK 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas / Semester : VIII / 2 

 Materi : Kubus dan Balok 

 Waktu : 60 menit 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan soal dengan lengkap dan jelas dengan menuliskan: 

a.  Apa yang diketahui 

b.  Apa yang ditanyakan 

c.  Cara pengerjaan secara runtut 

d.  Kesimpulan 

2. Kerjakan di lembar yang terpisah dengan soal 

3. Dilarang mencontek atau bertanya kepada teman 

4. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada guru 

5. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan 

 

Soal: 

1. Agus akan membungkus sebuah kotak hadiah yang berbentuk kubus dengan 

kertas kado. Jika panjang sisi kotak yang berisi hadiah tersebut 50 cm dan 

ukuran satu kertas kado adalah 90 cm × 60 cm. Jika harga satu buah kertas 

kado adalah Rp 6.500,00, berapa uang yang harus dikeluarkan Agus untuk 

membeli kertas kado? 

 

2. Arya akan membuat akuarium berbentuk balok tanpa tutup. Ukuran akuarium 

yang akan dibuat yaitu panjang 160 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 90 cm. 

Berapa m2 kaca minimum yang dibutuhkan Arya untuk membuat akuarium? 

 

3. Jika panjang dari diagonal ruang sebuah kubus adalah √ 47 cm, tentukan 

volum kubus tersebut! 

 

4. Sebuah balok mempunyai lebar 15 cm dan tinggi 9 cm. Jika luas permukaan 

balok tersebut 1614 cm2, tentukan volum balok tersebut! 

 

5. Beberapa kotak susu yang berukuran 7 cm × 5 cm × 12 cm akan dikemas ke 

dalam kotak besar. Jika kotak besar tersebut dapat memuat 3 tingkat kotak 
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susu dimana setiap tingkatnya terdiri dari 15 kotak susu yang pada 

panjangnya bisa memuat 5 kotak susu dan lebarnya bisa memuat 3 susu. 

Kotak besar tersebut maksimal dapat memuat 3 tingkat kotak susu. Tentukan: 

a. Ukuran dari kotak besar! 

b. Luas permukaan dan volum kotak besar! 
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Lampiran 47 

 

KUNCI JAWABAN DAN 

PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES EVALUASI KUBUS DAN BALOK 

 

 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui : 

Panjang sisi kotak hadiah yang berbentuk kubus = 50 cm 

Panjang kertas kado = 90 cm 

Lebar kertas kado = 60 cm 

Ditanya : 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

kotak hadiah 1 

Jawab : 

Luas permukaan kotak hadiah  = 6 × s
2
 2 

      = 6 × (50)
2
 

      = 6 × 2500 

      = 15000 

Luas permukaan kotak hadiah adalah 15.000 cm
2
 

 3 

Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan satu kertas kado 

Luas permukaan satu kertas kado = p × l 4 

      = 90 × 60 

      = 5400 

Luas permukaan satu kertas kado adalah 5400 cm
2
 

 5 

Kemudian kita akan mencari berapa minimal kertas kado yang 

dibutuhkan untuk membungkus kotak hadiah tersebut 

Jumlah minimal kertas kado = 
𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂𝒌 𝒉𝒂𝒅𝒊𝒂𝒉

𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒌𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒌𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒅𝒐
 

6 

     =  
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟒𝟎𝟎
 

     = 2,778 

     ≈3 

Jumlah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

kotak hadiah tersebut adalah 3 buah/lembar. 

 7 
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No. Jawaban Skor 

Kemudian kita akan menghitung uang yang dikeluarkan Agus 

untuk membeli kertas kado. 

Biaya pembelian  = Harga satuan × jumlah kertas kado 

8 

    = 6500 × 3 

    = 19500 9 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan Agus untuk membeli kertas 

kado adalah Rp. 32.500,00. 

10 

2. Diketahui : 

Panjang akuarium = 160 cm 

Lebar akuarium = 60 cm 

Tinggi akuarium = 90 cm 

Ditanya : 

Kaca minimum (m
2
) yang dibutuhkan Arya untuk membuat akuarium 

3 

Jawab : 

Karena akuarium tersebut tanpa tutup, maka luasnya adalah 

Luas akuarium = pl + 2pt + 2lt 5 

 = (160×60) + 2(160×90) + 2(60×90) 

 = 9600 + 2(14400) + 2(5400) 

 = 9600 + 28800 + 10800 

 = 49.200 cm
2
 

 = 4,92 m
2
 

Luas akuarium yang akan dibuat adalah 4,92 m
2
 

 8 

Jadi, minimum kaca yang dibutuhkan Arya untuk membuat 

akuarium adalah 4,92 m
2
. 10 

3. Diketahui : 

Panjang diagonal ruang = √ 47 cm 

Ditanya : 

Volum kubus 2 

Jawab : 

Sebelum menghitung volum kubus, kita akan mencarai panjang sisi 

kubus tersebut. 

Panjang diagonal ruang = s√𝟑 3 
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No. Jawaban Skor 

  √ 47  = s√3 

  (√ 47)
 
 = (s√3)2

 

  147  = s
2
 × 3 

  
 47

3
  = s

2
 

  49  = s
2
 

  √49  = s 

  7  = s 

Panjang rusuk kubus adalah 7 cm. 

 6 

Selanjutnya kita akan menghitung volum kubus tersebut 

Volum kubus             = s
3
 7 

   = (7)
3
 

   = 343 9 

Jadi, volum kubus adalah 343 cm
3
. 10 

4. Diketahui : 

Lebar balok = 15 cm 

Tinggi balok = 9 cm 

Luas permukaan = 1614 cm
2
 

Ditanya : 

Volum balok 2 

Jawab : 

Sebelum kita menghitung volum balok, kita akan mencari dulu panjang 

balok 

Luas permukaan balok = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 3 

  1614  = 2 [(p×15) + (p×9) + (15×9)] 

  1614  = 2 (15p + 9p + 135) 

  
 6 4

 
  = 24p + 135 

  807  = 24p + 135 

         807 – 135 = 24p 

  672  = 24p 

  
67 

 4
  = p 

  28  = p 

Panjang dari balok tersebut adalah 28 cm 

 6 

Selanjutnya kita akan menghitung volum dari balok tersebut 

Volum balok             = p × l × t 7 

   = 28 × 15 × 9 

   = 3780 9 

Jadi, volum balok adalah 3780 cm
3
. 10 



356 

 

 

3
5
6
 

 

No. Jawaban Skor 

5. Diketahui : 

Panjang satu kotak susu = 7 cm 

Lebar satu kotak susu = 5 cm 

Tinggi satu kotak susu = 12 cm 

Kapasitas satu tingkat pada kotak besar = 15 kotak susu 

Ditanya : 

a. Ukuran kotak besar 

b. Luas permukaan dan volum kotak besar 2 

Jawab : 

a. Karena jumlah kotak besar susu sepanjang panjang darikotak 

besar besar = 5, maka panjang dari kotak besar besar tersebut 

adalah 5 × 7 cm = 35 cm. 

Karena jumlah kotak besar susu sepanjang lebar dari kotak 

besar besar = 3, maka lebar dari kotak besar besar tersebut 

adalah 3 × 5 cm = 15 cm. 

Karena jumlah kotak besar susu sepanjang tinggi dari kotak 

besar besar = 3, maka tinggi dari kotak besarbesar tersebut 

adalah 12 × 3 cm = 36 cm. 

Jadi, ukuran dari kotak besar tersebut adalah 35 cm × 15 

cm × 36 cm. 

 5 

b. Luas permukaan kotak besar = 2 [(p×l) + (p×t) + (l×t)] 

                                               = 2 [(35 × 15) + (35 × 36) + (15 

× 36)] 

= 2 (525 + 1260 + 540) 

= 2 (2325) 

= 4650 

Jadi, luas permukaan kotak besar adalah 4.650 cm
2
. 

 
7 

Volum kotak besar = p × l × t 

  = 35 × 15 × 36 

  = 18900 9 

Jadi, volum dari kotak besar tersebut adalah 18.900 cm
3
. 

10 
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Lampiran 48 

 

DATA NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

NO KODE NILAI 

1 E1-01 88 

2 E1-02 82 

3 E1-03 82 

4 E1-04 82 

5 E1-05 92 

6 E1-06 82 

7 E1-07 86 

8 E1-08 90 

9 E1-09 88 

10 E1-10 96 

11 E1-11 90 

12 E1-12 80 

13 E1-13 94 

14 E1-14 84 

15 E1-15 80 

16 E1-16 88 



358 

 

 

3
5
8
 

 

NO KODE NILAI 

17 E1-17 82 

18 E1-18 98 

19 E1-19 68 

20 E1-20 86 

21 E1-21 90 

22 E1-22 96 

23 E1-23 80 

24 E1-24 84 

Rata-rata 86,1667 

Nilai Tertinggi 98 

Nilai Terendah 68 
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Lampiran 49 

 

DATA NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

NO KODE NILAI 

1 E2-01 86 

2 E2-02 82 

3 E2-03 86 

4 E2-04 100 

5 E2-05 92 

6 E2-06 86 

7 E2-07 92 

8 E2-08 90 

9 E2-09 90 

10 E2-10 76 

11 E2-11 94 

12 E2-12 100 

13 E2-13 90 

14 E2-14 82 

15 E2-15 94 

16 E2-16 84 
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NO KODE NILAI 

17 E2-17 98 

18 E2-18 94 

19 E2-19 88 

20 E2-20 80 

21 E2-21 92 

22 E2-22 92 

23 E2-23 80 

24 E2-24 84 

Rata-rata 88,8333 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 76 
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Lampiran 50 

 

DATA NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS KONTROL 

 

NO KODE NILAI 

1 K-01 88 

2 K-02 84 

3 K-03 72 

4 K-04 88 

5 K-05 78 

6 K-06 80 

7 K-07 82 

8 K-08 66 

9 K-09 74 

10 K-10 62 

11 K-11 84 

12 K-12 86 

13 K-13 78 

14 K-14 84 

15 K-15 84 

16 K-16 86 
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NO KODE NILAI 

17 K-17 78 

18 K-18 76 

19 K-19 88 

20 K-20 86 

21 K-21 96 

22 K-22 84 

23 K-23 70 

24 K-24 86 

Rata-rata 80,8333 

Nilai Tertinggi 96 

Nilai Terendah 62 
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Lampiran 51 

 

Uji Normalitas Data Akhir 

 

Hipotesis: 

H0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1  : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Hasil Output Uji Normalitas: 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

nilai .098 72 .082 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 diperoleh 

nilai Sig. = 0,082 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 52 

 

Uji Homogenitas Data Akhir 

 

Hipotesis: 

H0  : (ketiga varians sama atau homogen). 

H1  : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

 

Kriteria Pengujian: 

Terima H0 jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Hasil Output Uji Homogenitas: 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.459 2 69 .634 

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16.0 diperoleh Sig. 

= 0,634 > 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, ketiga varians sama atau homogen. 
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Lampiran 53 

UJI HIPOTESIS 1 

1. Uji Ketuntasan Individual 

Hipotesis: 

H0 : 𝜇 < 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) belum 

mencapai KKM. 

H1 : 𝜇 ≥ 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) telah 

mencapai KKM. 

 

Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika 𝑡 ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡 ( −𝛼)(𝑛− ) dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n – 1. 

 

Rumus: 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 

 

Perhitungan: 

�̅�  86, 6667, 𝜇0  80,   24, 𝑠  6,670289 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 
86, 6667  80

6,670289

√24

 4,529095 

 

Diperoleh nilai thitung = 4,53 dan harga ttabel dengan α = 5% dan dk = 24 adalah 

sebesar 1,71. Karena thitung = 4,53 > 1,71 = ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) telah mencapai ketuntasan belajar individu. 
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2. Uji Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis: 

H0  : 𝜋 < 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜋 ≥ 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

telah mencapai KKM. 

 

Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika zhitung ≥ ztabel dengan α = 5%. 

 

Rumus: 

𝑍  

𝑥
  𝜋0

√𝜋0(  𝜋0)
 

 

 

Perhitungan: 

𝑥  23, 𝜋0  0,80,   24  

𝑍  

23
24  0,80

√0,80(  0,80)
24

  ,939 79. 

 

Diperoleh nilai zhitung = 1,94 dan harga α = 5% peluang (0,5 – α) = 1,64. Karena 

ztabel dengan zhitung = 1,94 > 1,64 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, siswa 

yang dikenai pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) telah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

 



367 

 

 

3
6
7
 

 

Lampiran 54 

UJI HIPOTESIS 2 

1. Uji Ketuntasan Individual 

Hipotesis: 

H0  : 𝜇 < 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜇 ≥ 80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai KKM. 

 

Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika 𝑡 ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡 ( −𝛼)(𝑛− ) dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n – 1. 

 

Rumus: 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 

 

Perhitungan: 

�̅�  88,83333, 𝜇0  80,   24, 𝑠  6,404256 

𝑡  
�̅�  𝜇0
𝑠

√ 

 
88,83333  80

6,404256

√24

 6,757  9 

 

Diperoleh nilai thitung = 6,76 dan harga ttabel dengan α = 5% dan dk = 24 adalah 

sebesar 1,71. Karena thitung = 6,76 > 1,71 = ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, siswa yang dikenai pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring) telah mencapai ketuntasan belajar individu. 
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2. Uji Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis: 

H0  : 𝜋 < 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) belum mencapai KKM. 

H1  : 𝜋 ≥ 0,80, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai KKM. 

 

Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika zhitung ≥ ztabel dengan α = 5%. 

 

Rumus: 

𝑍  

𝑥
  𝜋0

√𝜋0(  𝜋0)
 

 

 

Perhitungan: 

𝑥  23, 𝜋0  0,80,   24  

𝑍  

23
24  0,80

√0,80(  0,80)
24

  ,939 79. 

 

Diperoleh nilai zhitung = 1,94 dan harga α = 5% peluang (0,5 – α) = 1,64. Karena 

ztabel dengan zhitung = 1,94 > 1,64 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, siswa 

yang dikenai pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 55 

 

UJI HIPOTESIS 3 

 

3. Uji Perbedaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah) 

Hipotesis: 

H0  : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring), dan 

pembelajaran Direct Instruction. 

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

perbedaan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi kubus dan balok antara pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual), pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring), dan pembelajaran Direct Instruction. 

 

Kriteria Pengujian: 

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

 

Hasil Output Uji Perbedaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah): 

 

ANOVA 

nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 796.444 2 398.222 8.144 .001 

Within Groups 3374.000 69 48.899   

Total 4170.444 71    
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 

diperoleh Sig. = 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII materi kubus dan balok antara pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual), pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring), dan pembelajaran Direct Instruction. 
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4. Uji Lanjut Tukey 

Hipotesis: 

(1) H0  : 𝜇1 ≤ 𝜇3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) tidak 

lebih dari atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

 H1  : 𝜇1 > 𝜇3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2) H0  : 𝜇2 ≤ 𝜇3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Direct Instruction. 

 H1  : 𝜇2 > 𝜇3 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

(3) H0  : 𝜇2 ≤ 𝜇1 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

 H1  : 𝜇2 > 𝜇1 , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) lebih baik dari kemampuan 
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pemecahan masalah dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual). 

 

Kriteria Pengujian: 

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

 

Hasil Output Uji Lanjut Tukey: 

 

Multiple Comparisons 

nilai 

Tukey HSD 

     

(I) kelas 

(J) 

kelas 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -2.667 2.019 .388 -7.50 2.17 

3 5.333
*
 2.019 .027 .50 10.17 

2 1 2.667 2.019 .388 -2.17 7.50 

3 8.000
*
 2.019 .001 3.16 12.84 

3 1 -5.333
*
 2.019 .027 -10.17 -.50 

2 -8.000
*
 2.019 .001 -12.84 -3.16 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu program 

SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut. 

(1) Sig. antara kelas eksperimen 1 (SAVI) dan kelas kontrol (Direct Instruction) 

adalah 0,027. Karena Sig. = 0,027 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah melalui pembelajaran Direct Instruction. 
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(2) Sig. antara kelas eksperimen 2 (REACT) dan kelas kontrol (Direct 

Instruction) adalah 0,001. Karena Sig. = 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring)  lebih 

baik dari kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran Direct 

Instruction. 

(3) Sig. antara kelas eksperimen 2 (REACT) dan kelas eksperimen 1 (SAVI) 

adalah 0,388. Karena Sig. = 0,388 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya, 

kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) tidak lebih dari atau 

sama dengan kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 
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Lampiran 56 

DAFTAR Z TABEL 
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Lampiran 57 

Tabel Distribusi r 

 

df = 

(N-2) 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 

2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 

10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 

12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 

13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 

16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 

17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 

18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 

19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 

20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 

24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 

26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 

27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 

28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 

29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 

30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
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TABEL DISTRIBUSI F 

 

 

 

V2 = dk 
Penyebut 

V1 = dk pembilang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 26 27 28 29 30 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 245,95 248,01 249,26 249,45 249,63 249,80 249,95 250,10 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,43 19,45 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,70 8,66 8,63 8,63 8,63 8,62 8,62 8,62 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,86 5,80 5,77 5,76 5,76 5,75 5,75 5,75 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,62 4,56 4,52 4,52 4,51 4,50 4,50 4,50 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,01 2,94 2,89 2,89 2,88 2,87 2,87 2,86 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,85 2,77 2,73 2,72 2,72 2,71 2,70 2,70 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40 2,33 2,28 2,27 2,27 2,26 2,25 2,25 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20 2,12 2,07 2,07 2,06 2,05 2,05 2,04 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,09 2,01 1,96 1,95 1,94 1,93 1,93 1,92 

26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,07 1,99 1,94 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,06 1,97 1,92 1,91 1,90 1,90 1,89 1,88 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,04 1,96 1,91 1,90 1,89 1,88 1,88 1,87 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,03 1,94 1,89 1,88 1,88 1,87 1,86 1,85 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,01 1,93 1,88 1,87 1,86 1,85 1,85 1,84 
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Lampiran 59 

 

TABEL DISTRIBUSI T 
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Lampiran 60 

 

DOKUMENTASI 
 

 

Kelas VIII-C (Eksperimen 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan LKS secara 

berkelompok. 

Siswa memanipulasi alat peraga 

untuk menjawab pertanyaan 

Siswa menjelaskan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas 

Siswa berdiskusi mengerjakan 

Lembar Tugas Siswa 

Siswa mengerjakan tes evaluasi 

kemampuan pemecahan masalah 

Siswa mengerjakan kuis secara 

mandiri 
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Kelas VIII-D (Eksperimen 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memanipulasi alat peraga 

untuk mengerjakan LKS 

Siswa mengukur benda yang 

berbentuk kubus dan balok 

Siswa mengerjakan LTS secara 

mandiri 

Siswa berdiskusi membahas hasil 

pekerjaan LTS mereka 

Siswa mengerjakan tes evaluasi 

kemampuan pemecahan masalah 

Siswa mengerjakan kuis secara 

mandiri 


