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ABSTRAK 
 

Latifah, N. U. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran AIR dengan 

Pendekatan RME Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematik Materi Geometri 

Kelas VII. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Arief 

Agoestanto, M.Si. 

 

Kata kunci : model AIR; pendekatan RME; komunikasi matematik. 

 

 Dengan  mengkomunikasikan  ide-ide  matematikanya  kepada  orang  

lain, seorang  peserta didik  dapat  meningkatkan  pemahamannya mengenai 

materi tersebut. Maka sudah selayaknya komunikasi matematik mendapatkan 

perhatian khusus dalam pembelajaran matematika. Perlu diterapkan pembelajaran 

yang memberi perhatian lebih pada komunikasi pada pelajaran matematika, yang 

dalam penelitian ini kita sebut sebaai komunikasi matematik. Salah satunya 

adalah menggunakan model pembelajaran AIR dengan Pendekatan RME. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui keefektifanpembelajaran model AIR 

dengan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematikpeserta 

didik; (2) untuk mengetahui keefektifan pembelajaran model AIR dengan 

pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematik terkait dengan 

tingkat kemampuan awal rendah, sedang maupun tinggi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 5 Blora tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik simplerandom sampling dan terpilih 37 peserta didik sebagai kelas 

eksperimen, dan 37 peserta didik sebagai kelas kontrol. Data diperoleh melalui 

metode tes. Analisis data kemampuan komunikasi matematik meliputi uji 

normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas dengan uji Levene, 

dan uji kesamaan dua rata-rata menggunakan pihak kanandengan Independent 

Samples T-test. 

Simpulan yang diperoleh adalah (1) penerapan model pembelajaran AIR 

dengan pendekatan RME efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematikpeserta didik; (2) penerapan model pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RME efektif terhadap kemampuan komunikasi matematikpada peserta 

didik berkemampuan awal tinggi. Namun kurang efektif penerapannya pada 

peserta didik berkemampuan awal rendah dan sedang. Peneliti menyarankan 

bahwa guru perlu menambahkan beberapa variasi dan inovasi baru seperti 

penggunaan alat peraga atau media power point yang berkaitan dengan materi. 

Serta lebih sering mengontrol jalannya diskusi agar proses pembelajaran lebih 

efektif karena sering terjadi kegaduhan saat proses berkelompok.  



viii 

 

 

DAFTAR ISI 

 
Halaman 

PRAKATA .......................................................................................................... vi 

ABSTRAK  ......................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL  .............................................................................................. xv 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................... xvi 

BAB  

1. ............................................................................................................ PE

NDAHULUAN ............................................................................................ 1 

1.1 .................................................................................................... Lat

ar Belakang  .......................................................................................... 1 

1.2 .................................................................................................... Ru

musan Masalah...................................................................................... 4 

1.3 .................................................................................................... Tuj

uan Penelitian ........................................................................................ 5 

1.4 .................................................................................................... Pe

mbatasan Istilah .................................................................................... 5 

1.5 .................................................................................................... Ma

nfaat Penelitian...................................................................................... 7 



ix 

 

1.6 .................................................................................................... Sist

ematika Penulisan Skripsi ..................................................................... 9 

2. ............................................................................................................ TIN

JAUAN PUSTAKA ..................................................................................... 10 

2.1 Landasan Teori...................................................................................... 10 

2. 1. 1 Belajar dan Teori Belajar ........................................................ 10 

2. 1. 2 Model Pembelajaran AIR ....................................................... 15 

2. 1. 3 Pendekatan RME .................................................................... 21 

2. 1. 4 Pembelajaran Ekspositori ....................................................... 22 

2. 1. 5 Kemampuan Komunikasi Matematik ..................................... 24 

2. 1. 6 Materi Geometri (Segiempat) ................................................. 29 

2.2 Kerangka Berpikir ................................................................................. 37 

2.3 Hipotesis ............................................................................................... 39 

3. ............................................................................................................ ME

TODE PENELITIAN ................................................................................... 40 

3.1 Desain Penelitian .................................................................................. 40 

3.2 Subjek Penelitian .................................................................................. 41 

3.1.1 Populasi ........................................................................................ 41 

3.1.2 Sampel.......................................................................................... 42 

3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................... 43 

3.4 Variabel Penelitian ................................................................................ 43 

3.5 Pengambilan Data ................................................................................. 44 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data ......................................................... 44 



x 

 

3.5.2 Instrumen Penelitian .................................................................... 45 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 49 

3.6 Analisis Data Penelitian ........................................................................ 50 

3.6.1 Analisis Ui Coba Instrumen ........................................................ 50 

3.6.2 Teknik Analisis ............................................................................ 54 

 3.6.2.1 Tahap Awal ..................................................................... 54 

3.6.2.2 Tahap Akhir ..................................................................... 58 

4. ............................................................................................................ HA

SIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 64 

4.1 Pelaksanaan Pembelajaran .................................................................... 64 

4.2 Hasil Penelitian ..................................................................................... 67 

4.2.1 Analisis Data Awal ...................................................................... 67 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal ............................................... 67 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal ........................................... 67 

4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata ................................................. 68 

4.2.2 Analisis Data Uji Coba Instrumen ............................................... 68 

4.2.1.1 Rekap Analisis Data Uji Coba ......................................... 68 

4.2.1.2 Revisi ............................................................................... 69 

4.2.3 Analisis Data Akhir...................................................................... 70 

4.2.3.1 Analisis Deskriptif Data Kemampuan Komunikasi 

Matematik .................................................................................... 70 

4.2.3.2 Uji Normalitas Data Akhir .............................................. 71 

4.2.3.3 Uji Homogenitas Data Akhir ........................................... 71 



xi 

 

4.2.3.4 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Belajar)......................... 71 

4.2.3.5 Uji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Rata-Rata) ..................... 72 

4.2.3.6 Uji Hipotesis 3 (Uji Kesamaan Rata-Rata Berdasarkan 

Tingkat Kemampun Awal) .............................................. 73 

4.3 .................................................................................................... Pe

mbahasan............................................................................................... 74 

. 4.3.1 Kemampuan Komunikasi Matematik dan Model Pembelajaran 

 AIR dengan Pendekatan RME ............................................................. 74 

4.3.2 Kemampuan Komunikasi Matematik dan Tingkat Kemampun 

 Awal ..................................................................................................... 80 

5. ............................................................................................................ PE

NUTUP ........................................................................................................ 85 

5.1 Simpulan ...............................................................................................  85 

5.2 Saran  ....................................................................................................  86 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................  87 

LAMPIRAN  .......................................................................................................  90 



xii 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran Halaman 

1. ....................................................................................................... D

aftar Peserta didik Kelompok Eksperimen  ............................................. 91 

2. ....................................................................................................... D

aftar Peserta didik Kelompok Kontrol .................................................... 92 

3. ....................................................................................................... D

aftar Siswa Kelas Uji Coba ..................................................................... 93 

4. ....................................................................................................... K

isi-Kisi Soal Uji Coba ............................................................................. 94 

5. ....................................................................................................... L

embar Soal Uji Coba ............................................................................... 99 

6. ....................................................................................................... K

unci Jawaban Soal Uji Coba ................................................................... 102 

7. ....................................................................................................... P

edoman Penskoran Soal Tes Uji Coba .................................................... 108 

8. ....................................................................................................... L

embar Soal Tes ........................................................................................ 116 

9. ....................................................................................................... P

edoman Penskoran Soal Tes.................................................................... 118 

10. ..................................................................................................... A

nalisis Butir Tes Uji Coba ....................................................................... 123 

11. ..................................................................................................... D

ata Awal .................................................................................................. 135 

12. ..................................................................................................... U

ji Normalitas Data Awal.......................................................................... 137 

13. ..................................................................................................... U

ji Homogenitas Data Awal ...................................................................... 139 

14. ..................................................................................................... U

ji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Awal .................................................. 140 



xiii 

 

15. ..................................................................................................... S

ilabus kelas eksperimen........................................................................... 142 

16. ..................................................................................................... S

ilabus kelas kontrol ................................................................................. 146 

17. ..................................................................................................... R

PPkelas eksperimen ................................................................................. 150 

18. ..................................................................................................... R

PP kelas kontrol ...................................................................................... 174 

19. ..................................................................................................... B

ahan Ajar ................................................................................................. 198 

20. ..................................................................................................... L

KPD ......................................................................................................... 213 

21. ..................................................................................................... L

embar Pengamatan  Aktivitas Peserta Didik ........................................... 233 

22. ..................................................................................................... L

embar Pengamatan Aktivitas Guru ......................................................... 239 

23. ..................................................................................................... D

ata Akhir .................................................................................................. 243 

24. ..................................................................................................... U

ji Normalitas Data Akhir ......................................................................... 245 

25. ..................................................................................................... U

ji Homogenitas Data Akhir ..................................................................... 247 

26. ..................................................................................................... U

ji Hipotesis 1(UjiKetuntasan Belajar) ..................................................... 248 

27. ..................................................................................................... U

ji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Akhir) ..................... 252 

28. ..................................................................................................... U

ji Hipotesis 3(Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Kemampuan Awal) .......... 252 

29. ..................................................................................................... S

K Dosen Pembimbing .............................................................................256 



xiv 

 

30. ..................................................................................................... S

urat Ijin Penelitian Fakultas ....................................................................258 

31. ..................................................................................................... S

urat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ....................................259 

32. ..................................................................................................... D

okumentasi Penelitian  ............................................................................260  



xv 

 

 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel    Halaman 

3.1 .......................................................................................................... Pos

ttest-only Control Design ............................................................................. 40 

3.2 .......................................................................................................... Tek

nik pengumpulan data .................................................................................. 49 

3.3 .......................................................................................................... Krit

eria Pengujian Reliabilitas ........................................................................... 51 

3.4 .......................................................................................................... Krit

eria Daya Pembeda....................................................................................... 52 

3.5 .......................................................................................................... Krit

eria Taraf Kesukaran .................................................................................... 53 

4.1 .......................................................................................................... J

adwal Pelaksanaan Penelitian ...................................................................... 64 

4.2 .......................................................................................................... H

asil Rekap Analisis Data Uji Coba ............................................................... 68 

4.3 .......................................................................................................... H

asil Analisis Deskriptif data akhir dari program SPSS ................................ 70 

 



xvi 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar    Halaman 

2.1 .......................................................................................................... Seg

iempat ........................................................................................................ 29  

2.2 .......................................................................................................... Dia

gran Venn Bangun Segiempat ................................................................... 30 

2.3 .......................................................................................................... Ban

gun Datar Jajargenjang .............................................................................. 31 

2.4 .......................................................................................................... Dia

gonal Jajargenjang ..................................................................................... 31 

2.5 .......................................................................................................... Sisi 

Jajargenjang ............................................................................................... 32 

2.6 .......................................................................................................... Mo

del Jajargenjang Menjadi Persegi Panjang ................................................ 33 

2.7 .......................................................................................................... Ban

gun Datar Persegi Panjang ......................................................................... 33 

2.8 .......................................................................................................... Dia

gonal Persegi Panjang  ............................................................................... 33 

2.9 .......................................................................................................... Sisi 

Persegi Panjang .......................................................................................... 34 

2.10......................................................................................................... Ban

gun Datar Persegi ....................................................................................... 35 



xvii 

 

2.11......................................................................................................... Dia

gonal Persegi .............................................................................................. 36 

2.12......................................................................................................... Sisi 

Persegi........................................................................................................ 37 

3.1 .......................................................................................................... Bag

an Langkah-Langkah Penelitian ................................................................ 49 

4.1 .......................................................................................................... Gra

fik Persentase Aktivitas Peserta Didik ....................................................... 77 

4.2 .......................................................................................................... Jaw

aban Peserta Didik kelas eksperimen C-01 ............................................... 81 

4.3 .......................................................................................................... Jaw

aban Peserta Didik kelas eksperimen C-34 ............................................... 81 

4.4 .......................................................................................................... Jaw

aban Peserta Didik kelas eksperimen C-15 ............................................... 83 

 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok 

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, 

sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka (Ihsan, 1995:2). 

Arifin (1993:78) mengatakan bahwa dalam pendidikan di sekolah, matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir 

manusia.Matematika merupakan faktor pendukung dalam laju perkembangan dan 

persaingan di berbagai bidang, ekonomi, teknologi, persenjaataan, usaha, 

eksplorasi ruang angkasa (Sujono,1988:13). 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika dalam standar isi mata pelajaran 

matematika pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (BSNP, 2006)adalah 

melalui pembelajaran matematikapeserta didikdiharapkan dapat 

mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah.Seorang  peserta didik yang sudah 

mempunyai kemampuan pemahaman matematik dituntut untuk bisa 

mengkomunikasikannya, agar pemahamannya tersebut bisa dimengerti oleh orang 

lain. Dengan  mengkomunikasikan  ide-ide  matematikanya  kepada  orang  lain, 
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seorang  peserta didik  dapat  meningkatkan  pemahamannya mengenai materi 

tersebut. Maka sudah selayaknya komunikasi mendapatkan perhatian khusus 

dalam pembelajaran matematika. 

Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan 

seharusnya perlu mendapat perhatian khusus dalam kegiatan belajar mengajar. 

Komunikasi menolong guru memahami kemampuan peserta didik dalam 

menginterprestasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan 

proses yang mereka pelajari. Belajar berkomunikasi juga akan membantu 

perkembangan interaksi dan pengungkapan ide-ide di dalam kelas, karena peserta 

didik akan belajar dalam suasana yang aktif. Pembelajaran saat ini mengacu pada 

keaktifan peserta didik (student centered). Pembelajaran yang terpusat pada 

peserta didik memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif berpikir dan 

mengungkapkan pemikirannya. Peserta didik cenderung akan lebih cepat 

memahami materi. 

Sama halnya dengan mata pelajaran lainnya, matematika juga membutuhkan 

kemampuan komunikasi dalam penerapannya yang dalam penelitian ini kita sebut 

dengan dengan kemampuan komunikasi matematik. Dalam pembelajaran 

matematika “standar komunikasi menitikberatkan pada pentingnya dapat 

berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep 

matematika” (Van De Walle, 2006: 4).  

Kata atau istilah komunikasi tidak asing ditelinga. Menurut Widjaja (2003: 

8) komunikasi dalam bahasa inggris disebut dengan communication atau  dari kata 

communicatio atau dari kata communis yang berarti sama atau sama maknanya atau 
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pengertian sama. Dalam kata communis ini memiliki makna „berbagi‟ atau 

„menjadi milik bersama‟ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk 

kebersamaan atau kesamaan makna. Menurut Herdian (2010), komunikasi secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan dari 

pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku 

baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Komunikasi 

juga dapat bermakna suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) 

secara logis dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar pendengar 

memahami. 

Kegiatan berkomunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Melalui 

komunikasi, manusia dapat menginterprestasikan segala pemikiran ide atau 

gagasan yang ada dikepalanya agar dapat dipahami oleh orang lain. Maka dapat 

diketahui seberapa tingkat pemahaman seseorang mengenai suatu hal melalui 

kegiatan berkomunikasi (Clark et al., 2005: 1). Inilah mengapa komunikasi itu 

sangat penting. 

Perlu diterapkan pembelajaran yang memberi perhatian lebih pada 

komunikasi dan sifatnya dapat mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik peserta didik. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, salah 

satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang banyak 

melibatkan peserta didik dalam hal berkomunikasi yaitu model AIR (Auditory 

Intellectually Repetition). 

Model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek, yaitu Auditory, Intellectually, 
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dan Repetition agar pembelajaran menjadi optimal. Dimana Auditoryyang berarti 

belajar dengan melibatkan pendengaran dan prinsip Intellectuallyyang berarti 

bahwa belajar dengan aktifitas yang melatih kemampuan berpikir peserta didik 

(menyelidiki, mengidentifikasi dan memecahkan masalah). Sedangkan Repetition 

adalah pengulangan yang berarti pendalaman, perluasan, dan pemantapan dalam 

bentuk pemberian soal dan tugas. Model pembelajaran ini diharapkan dapat 

membawa peserta didik dalam suasana kelas yang aktif berkomunikasi, dan 

dipadukan dengan pendekatan RME (Realistik Matematics Education) maka 

semakin menambah masalah-masalah riil yang nantinya akan dibahas dan 

diperbincangkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “keefektifan model pembelajaran air dengan 

pendekatan rme terhadap kemampuan komunikasi matematik materi geometri 

kelas vii.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah pokok 

permasalahan penelitian yang terangkum dalam pertanyaan – pertanyaan sebagai 

berikut. 

(1) Apakah pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME efektif terhadap 

kemampuan komunikasi matematikpeserta didik daripada pembelajaran 

Ekspositori?. 
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(2) Apakah pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME efektif terhadap 

kemampuan komunikasi matematikpeserta didik terkait dengan tingkat 

kemampuan awal rendah sedang maupun tinggi, daripada pembelajaran 

Ekspositori?. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui apakah pembelajaran model AIR dengan pendekatan 

RME efektif terhadap kemampuan komunikasi matematikpeserta didik 

daripada pembelajaran Ekspositori. 

(2) Untuk mengetahui apakah pembelajaran model AIR dengan pendekatan 

RME efektif terhadap kemampuan komunikasi peserta didik matematik 

terkait dengan tingkat kemampuan awal rendah, sedang maupun tinggi 

daripada pembelajaran Ekspositori. 

 

1.4 Pembatasan Istilah 

Dalampenelitian ini digunakan istilah-istilah yang didefinisikan sebagai 

berikut. 

(1) Keefektifan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia keefektifan dapat diartikan sebagai 

keberhasilan (tentang usaha, tindakan) (Depdiknas, 2007:284). Keefektifan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan yaitu 

keberhasilan hasil teskemampuan komunikasi matematik dalam proses 
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pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RME, dibandingkan dengan hasil teskemampuan komunikasi 

matematikdalam proses pembelajaran Ekspositori. Dikatakan berhasil apabila 

kemampuan komunikasi matematik peserta didik dapat mencapai ketuntasan 

belajar, dan rata-rata kemampuan komunikasi matematika kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol. Kemudian pada pengkategorian peserta 

didik menurut kemampuan awal, dikatakan berhasil apabila rata-rata kemampuan 

komunikasi matematika kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol. Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan 

individual berdasarkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), yakni 76 dan 

mencapai ketuntasan klasikal, yakni peserta didik yang mencapai ketuntasan 

individual sebesar 75%. 

(2) Pembelajaran ModelAIR (Auditory  Intellectually Repetition) 

Model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek, yaitu Auditory, Intellectually, 

dan Repetition agar pembelajaran menjadi efektif. Dimana Auditoryyang berarti 

belajar dengan melibatkan pendengaran dan prinsip Intellectuallyyang berarti 

bahwa belajar dengan aktifitas yang melatih kemampuan berpikir peserta didik 

(menyelidiki, mengidentifikasi dan memecahkan masalah). Sedangkan Repetition 

adalah pengulangan yang berarti pendalaman, perluasan, dan pemantapan dalam 

bentuk pemberian soal dan tugas. 

(3) Pendekatan RME(Realistik Matematics Education) 
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Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) merupakan 

pembelajaran matematika di sekolah yang bertitik tolak dari hal-hal yang riil bagi 

kehidupan peserta didik. Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menggunakan persoalan-persoalan realistik yang akan diterapkan pada 

pembelajaran dan soal. 

(4) Kemampuan komunikasi matematik 

Kemampuan komunikasi matematik yang diukur adalah sikap dan 

kompetensi dari peserta didik sebagai timbal balik dari proses pembelajaran. 

Sedangkan kemampuan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menyampaikan ide matematis secara logis dalam tulisan. Indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini adalah (1) kemampuan 

peserta didik dalam mengekspresikan pemikiran matematika, dan (2) kemampuan 

peserta didik menjelaskan ide matematis melalui kata-kata secara logis dalam 

pemecahan masalah. 

(5) MateriGeometri  

Materi Geometri merupakan salah satu materi yang terdapat dalam  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada kelas VII SMP semester 

genap yang terkonsep pada Standar Kompetensi (SK): Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. Materi dalam penilitian ini 

adalah segi empat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Guru 
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Manfaat bagi guru adalah sebagai berikut. 

(1) Mengukur keberhasilan guru dalam menerapkan suatu model pembelajaran 

AIR. 

(2) Guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

(3) Guru dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematik peserta 

didik. 

(4) Guru dapat menciptakan variasi pembelajaran di kelas. 

1.5.2 Bagi Peserta Didik 

Manfaat bagi peserta didik adalah sebagai berikut. 

(1) Mengembangkan kemampuan komunikasi matematik peserta didik. 

(2) Melatih dan meningkatkan kerja sama peserta didik. 

(3) Meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah sebagai berikut. 

(1) Memperoleh hasil pengembangan ilmu. 

(2) Peningkatan hasil belajar pada aspek kemampuan komunikasi matematik 

peserta didik dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan untuk 

kemajuan sekolah. 

1.5.4 Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai berikut. 

(1) Mengetahui hasil dari penelitian “PEMBELAJARAN MODEL AIR 

DENGAN PENDEKATAN RME UNTUK MENINGKATKAN 
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KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK MATERI GEOMETRI 

KELAS VII.” 

(2) Untuk bekal tambahan sebagai calon tenaga kependidikan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar, 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 persetujuan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran, dan daftar tabel. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II : Landasan Teori dan Hipotesis, berisi landasan teori, kerangka berpikir, 

dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian, berisi metode penentuan objek penelitian, metode 

pengumpulan data, analisis uji coba instrumen, penentuan instrumen, dan metode 

analisis data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V : Penutup, berisi simpulan dan saran dalam penelitian.  
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1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar dan Teori Belajar 

Belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai 

secara konkret.Menurut Gagne dan Berliner, sebagaimana dikutip oleh Rifa‟I & 

Anni (2012: 82), “belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya sebagai hasil dari pengalaman.” Juga dapat dikatakan belajar 

merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan baru baik membangun sendiri 

atau dengan bantuan orang lain melaui interaksi. 

Banyak ahli pendidikan yang mengungkapkan pengertian belajarmenurut 

sudut pandang mereka masing-masing. Berikut ini kutipanpendapat beberapa ahli 

pendidikan tentang pengertian belajar.  

(1) Kimblesebagaimana dikutip olehAritonang (2008: 13), “belajar adalah 

perubahan relatif permanen dalam potensibertindak, yang berlangsung sebagai 

akibatadanya latihan yang diperkuat.” 

(2) Morgan et al.sebagaimana dikutip oleh Rifa‟i & Anni (2012: 82), “belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman.” 

(3) Winkelsebagaimana dikutip olehAritonang (2008: 13), “belajar adalah 

aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 
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lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap.” 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pembelajaran adalah kata benda 

yang diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makluk 

hidup belajar. Kata ini berasal dari kata kerja belajar yang berarti berusaha untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu (Depdiknas, 2007: 17). Pembelajaran juga 

dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan suasana lingkungan memungkinkan 

peserta didik melaksanakan kegiatan belajar efektif dan terjadinya interaksi yang 

optimal. Soemanto sebagaimana dikutip olehAritonang (2008: 13) “belajar adalah 

suatu proses dan bukan suatu hasil, oleh karena itu belajar berlangsung secara 

aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan.” Guru dituntut untuk agar dapat menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang menyenangkan, serta memberi kesempatan peserta didik 

dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan yang dipelajari. Dengan 

kata lain pembelajaran berpusat pada kegiatan peserta didik belajar (student 

center). 

Berbagai teori yang mengkaji konsep belajar telah banyak dikembangkan 

oleh para ahli. Teori-teori belajar yang mendukung penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut. 

2.1.1.1 Pembelajaran Konstruktivis 

Menurut teori ini pembelajaran bersifat generatif, yaitu peserta didik 

memahami, membangun, dan menciptakan pemikiran baru dari apa yang telah 

dipelajari dengan bantuan pengalaman. Pembelajaran kontruktivis (Collins, 2008: 
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1) diartikan sebagai suatu proses untuk membangun pengetahuan dengan melalui 

pengalaman mereka sendiri.Gramston  (Collins,  2008:  2)  menyatakan  dalam  

teori  konstruktivistik, peserta didik harus menemukan sendiri dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diketahui  sebelumnya  untuk  menemukan  pengetahuan  

yang baru. Satu prinsip yang paling penting dalam pembelajaran konstruktivis 

adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi memberikan 

kemudahan bagi peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuan mereka. 

Guru dapat memberikan kemudahan dengan cara memberikan kesempatan untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. 

Suparno (1997: 62) mengemukakan bahwa aliran kontruktivisme 

memandang kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif, dimana pelajar harus 

membentuk pengetahuan mereka sendiri, dan guru membantu sebagai mediator 

dalam proses pembentukan itu. Pembelajaran harus lebih ditekankan pada proses 

belajar peserta didik. Jadi haruslah guru dapat mengarahkan dan memberi 

kesempatan peserta didik untuk menemukan, mengungkapkan dan menerapkan 

ide-ide yang dimilikinya. 

Steffe dan Kieren sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 75) 

menyatakan beberapa prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme 

diantaranya bahwa observasi dan mendengar aktifitas dan pembicaraan 

matematika peserta didik adalah sumber yang kuat serta petunjuk untuk mengajar, 

untuk kurikulum, untuk cara-cara dimana pertumbuhan pengetahuan peserta didik 

dapat dievaluasi. “Para konstruktivis menjelaskan bahwa satu-satunya alat/sarana 

yang tersedia bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah indranya” 
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(Suparno, 1997: 18). Misalkan saja peserta didik belajar melaui melihat, 

mendengar, dan merasakan. 

Dari penjelasan diatas teori Konstruktivisme sesuai dengan karakteristik 

dalam pembelajaran metode AIR yang menekankan pada pada proses belajar 

peserta didik melalui aktifitas yang melatih kemampuan berpikir peserta didik 

(menyelidiki, mengidentifikasi dan memecahkan masalah) dengan melibatkan 

indranya. 

2.1.1.2 Teori Belajar Van-Hiele 

Pembelajaran geometri mempunyai teori belajar yang dikemukakan oleh 

Van-Hiele. Teori Van-Hiele menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak 

dalam geometri. Menurut  Van Hiele sebagaimana dikutip Suherman (2003: 51) 

tiga unsur unsur utama dalam pegajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran 

dan metode pengajaran yang diterapkan. Terdapat lima tahap belajar anak belajar 

geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, deduksi, dan 

akurasi. 

1. Tahap Pengenalan. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenai bentuk suatu 

geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-

sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. 

2. Tahap Analisis. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang 

dimiliki benda geometri yang diamatnya. Anak sudah mampu menyebutkan 

keteraturan yang terdapat pada benda geometri. 
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3. Tahap Pengurutan. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu melaksanakan 

penarikan kesimpulan, yang dikenal dengan sebutan berpikir deduktif tetapi 

kemampuan ini belum berkembang secara penuh   

4. Tahap Deduksi. Pada tahap ini, anak sudah mampu menarik kesimpulan 

secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju 

hal-hal yang bersifat khusus sehingga telah mengerti betapa pentingnya 

peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, disamping unsur-unsur yang 

didefinisikan. 

5. Tahap Akurasi. Pada tahap ini, anak sudah mulai menyadari betapa 

pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu 

pembuktiaan. 

Dengan demikian, tahapan berpikir yang dilalui siswa dalam belajar 

geometri menurut Van Hiele sangat penting dalam penelitian ini. Tahapan tersebut 

digunakan sebagai dasar pencapaian konsep siswa mengenai materi segiempat 

yang merupakan bagian dari ilmu geometri. 

2.1.2 Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) 

Model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) adalah 

model pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek yaitu Auditory, 

Intellectually, dan Repetition agar pembelajaran menjadi optimal. Huda (2013: 

289), menjelaskan AIR merupakan model pembelajaran yang mirip dengan model 

pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI).Perbedaanya 

hanya terletak pada pengulangan (Repetition) yang bermakna pendalaman, 

perluasan, pemantapan dengan pemberian tugas atau kuis.  
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Pendekatan SAVI diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meier. Meier 

(2005), dalam bukunya The Accelerated Learning mengemukakan bahwa manusia 

memiliki empat dimensi yakni: tubuh atau somatis (S), pendengaran atau auditori 

(A), penglihatan atau visual (V), dan pemikiran atau intelektual (I). Meier (2005: 

101), menjelaskan bahwa “belajar berdasarkan aktivitas berarti bergerak aktif 

secara fisik ketika belajar, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin dan 

membuat seluruh tubuh/ pikiran terlibat dalam proses pembelajaran.” Dengan 

demikian, belajar bisa terjadi secara optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam 

proses pembelajaran, yaitu menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual dan dengan penggunaan semua indranya. 

Model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang 

mengoptimalkan ketiga aspek belajar auditori (A), pemikiran atau intelektual (I), 

dan pengulanan (R) untuk menjadikan belajar berlangsung secara optimal. Model 

pembelajaran AIR ini merupakan anak dari model pembelajaranSAVIyang 

berprinsip belajar akan berlangsung secara optimal jika semua aspek yang 

terlibat,ada dalam satu peristiwa pembelajaran. 

2.1.2.1 Karakteristik model pembelajaran AIR 

Oleh karena AIR adalah singkatan dariAuditory, Intellectually, and 

Repetition maka karakteristiknya juga ada tiga bagian. Dalam model pembelajaran 

AIR ini, belajar akan berlangsung optimal jika ketiga karakteristik dalam AIR ada 

dalam satu peristiwa pembelajaran. 

Karakteristik auditoryyang berarti belajar dengan melibatkan pendengaran. 

Kegiatan yang melibatkan pendengaran tersebut dapat berupa mengkondisikan 
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peserta didik untuk belajar menyimak, berbicara, presentasi, mengemukakan 

pendapat, dan menanggapi. Kegiatanauditory merupakan salah satu aktifitas 

belajar yang sangat penting dalam memahami materi. Menurut Widiastuti (2014: 

4) auditory disini disaat membuat suara sendiri dengan berbicara, maka beberapa 

areal penting di otak menjadi aktif. Memori peserta didik dalam kondisi sangat 

siap menerima informasi. 

Intellectually berarti belajar dengan berpikir untuk menyelesaikan masalah 

kemudian merenunginya. “Intelektualitasadalah sarana penciptaan makna, sarana 

yang digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan gagasan, dan menciptakan 

jaringan saraf” (Huda, 2013: 291). Jadi intelektual merupakan sarana 

penggabungan antara konsep yang diterima, pengalaman berpikir dan belajar serta 

keadaan lingkungan untuk dijadikan pengetahuan baru.  

Kemampuan intelektual peserta didik (kemampuan berpikir) perlu sering 

dilatih dalam proses belajar mengajar. Aspek intelektual dalam belajar akan 

terlatih jika kita mengajak pembelajaran tersebut dalam aktivitas-aktivitas 

intelektual seperti: memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, atau 

mengerjakan perencanaan strategis. Intellectually merupakan kegiatan di alam 

pikiran peserta didik yang baru terlihat ketika peserta didik menggunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Guru haruslah berusaha untuk merangsang, 

mengarahkan, memelihara, dan meningkatkan intensitas proses berfikir peserta 

didik agar materi dapat diterima secara maksimal. 

Repetition berarti belajar melalui pengulangan, karena prinsip dasar 

pembelajaran adalah pengulangan. Dimyati & Mudjiono 
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(2002:46),mengemukakan bahwa ada tiga teori yang menekankan pentingnya 

pengulangan, yaitu sebagai berikut. 

(1) Teori psikologi daya. Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada 

manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat, 

mengkhayal, dan berfikir. 

(2) Teori psikologi dan asosiasi atau koneksionisme. Dengan hukum belajarnya 

law of exercise yang mengungkapkan bahwa belajar adalah pembentukan 

hubungan antara stimulasi dan respon, serta pengulangan terhadap 

pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. 

(3) Teori psikologi conditioning respon. Belajar adalah pembentukan hubungan 

stimulasi dan respon. 

“Repetition merupakan kunci untuk mengembangkan kebiasaan yang baik” 

(Widiastuti, 2014: 4).Pengulangan beberapa kali dalam pembelajaran 

dimaksudkan agar membantu proses pemahaman yang mendalam, 

mengoptimalkan hasil belajar peserta didik dan informasi yang diberikan oleh 

guru dapat diingat dalam waktu yang lama. Karena materi yang telah dipelajari 

terkadang sulit untuk dimunculkan kembali dalam daya ingat kita, bahkan sudah 

tidak ingat sama sekali. Dengan kata lain informasi akan bertahan lebih lama di 

otak, jika kita sering memanggilnya. Pengulangan sangat diperlukan dalam 

mendukung proses mengingat. 

Pengulangan bukan berarti memberikan materi atau pertanyaan yang sama,  

karena akan menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik. Menurut 

Suherman (2003: 29)pengulangan yang akan memberikan dampak positif adalah 
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pengulangan yang tidak membosankan dan kegiatan disajikan dengan cara yang 

menarik. Pengulangan haruslah dilakukan dalam bentuk informasi yang 

bervariatif. Dapat berupa mengajak peserta didik untuk menyebutkan dan 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh secara lisan. Peserta didik akan berusaha 

mengingat garis besar materi yang disampaikan dan terbiasa menggunakan 

komunikasi matematik. Atau dengan pemberian soal dan tugas, peserta didik akan 

mengingat informasi-informasi yang diterimanya dan terbiasa untuk mahir 

menyelesaikan permasalahan realistik matematika. 

2.1.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran AIR 

Menurut Meier (2005: 106-108), pembelajaran AIR akan tercapai dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan baik jika empat tahap berikut dilaksanakan dengan 

baik. Empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Tahap Persiapan 

Langkah ini dilakukan pada saat tahap pendahuluan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dalam langkah ini guru membangkitkan minat peserta didikdan 

perasaan positif untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hal-hal 

tersebut dilakukan untuk menyiapkan mereka agar dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara maksimal. 

(2) Tahap Penyampaian 

Setelah melakukan persiapan di kegiatan pendahuluan, guru selanjutnya 

memberikan penjelasan konsep kepada peserta didik. Memberi kesempatan 

peserta didik untuk menyimak, bertanya dan menanggapi (auditory). 
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(3) Tahap Pelatihan 

Setelah mengikuti kegiatan penyampaian tadi, guru kemudian memfasilitasi 

peserta didikuntuk dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual. Hal ini 

dilakukan agar siswa lebih menyerap pengetahuan.Kegiatan adalah berupa diskusi 

dengan kelompok kecil (4-5), mengemukakan pendapat dan menyampaikan hasil 

diskusi. Yang kemudian membuat mereka mengalami pengalaman berpikir dan 

belajar serta keadaan lingkungan untuk dijadikan pengetahuan baru (auditorydan 

intellectually). 

(4) Tahap Menyampaikan Hasil 

Pada tahap ini peserta didik menerapkan pengetahuan baru yang mereka 

peroleh pada pekerjaan. Peserta didik mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru secara individu. Dengan diarahkan oleh guru peserta didik membuat 

kesimpulan secara lisan tentang materi yang telah dibahas, sehingga hasil belajar 

akan melekat (repetition). 

2.1.2.3 Implementasi Model AIR pada Pembelajaran Matematika 

Beberapa contoh aktifitasauditory di dalam pembelajaran yang 

dikemukakan Huda (2013: 290) adalah: (1) melaksanakan diskusi kelas atau 

debat, (2) meminta peserta didik presentasi, (3) meminta peserta didik untuk 

membaca keras-keras, (4) meminta siswa untuk mendiskusikan ide mereka secara 

verbal, (5) melaksanakan belajar kelompok. Sedangkan untuk 

karakteristikintellectually menurut Meier (2005) aktivitas-aktivitas intelektual 

adalah seperti: (1) memecahkan masalah, (2) menganalisis pengalaman,(3) 

mengerjakan perencanaan strategis, (4) memilih gagasan kreatif,(5) mencari dan 
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menyaring informasi, (6) merumuskan pertanyaan,(7) menciptakan model mental, 

(8) menerapkan gagasan baru pada pekerjaan, (9) menciptakan makna pribadi, dan 

(10) meramalkan implikasi suatu gagasan. Dan kegiatanrepetitiondapat berupa 

mengajak peserta didik untuk menyebutkan dan menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh secara lisan atau dengan pemberian soal dan tugas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada pembelajaran matematika khususnya 

pada materi segiempat guru dapat menggunakan variasi vokal agar menarik 

perhatian peserta didik,melaksanakan diskusi kelas dan presentasi untuk aktivitas 

auditory.Pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk 

melatih peserta didik memecahkan masalah dan mengerjakan perencanaan 

strategis untuk aktivitasintellectually.Dan kegiatanrepetition berupa pemberian 

soal yang dikerjakan secara individu dan mengajak peserta didik untuk 

menyebutkan dan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh secara lisan. Peserta 

didik diharapkan menjadi terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

model pembelajaran AIR memiliki kelebihan-kelebihan bila dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, diantaranya adalah 

(1) Melatih pendengaran dan penggunaan kemampuan komunikasi matematik 

(Auditory). 

(2) Melatih peserta didik untuk menyelidiki,mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah secara aktif dan kreatif (Intellectually). 

(3) Memberi kesempatan peserta didik untuk mengingat kembali tentang materi 

yang telah dipelajari (Repetition). 
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(4) Peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.3 Pendekatan RME 

Menurut Suyitno (2011:35) Realistic Mathematics Education (RME) 

didasari atas pemikiran Freudenthal (1991) yang menulis “mathematics must be 

connected to reality and mathematics as human activity”. Ini merupakan 

pembelajaran matematika dengan banyak melibatkan peserta didik untuk sendiri 

membangun ide dan konsep matematika tentunya dengan arahan dari guru. 

Menurut Heuvel dalam Asikin (2010:36) mengatakan untuk membangun ide dan 

konsep matematika dapat melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-

persoalan realistik. “Konsep pembelajaran matematika realistik menekankan 

dunia nyata sebagai titik tolak pembelajaran dan sekaligus sebagai tempat 

mengaplikasikan matematika” (Supardi, 2012: 2). Realistik dalam pengertian 

bahwa tidak hanya merujuk pada situasi yang ada di dunia nyata, tetapi juga 

dengan masalah yang dapat mereka bayangkan/pikirkan. Dalam proses 

pembelajaran pendekatan inimenurut Supardi (2012: 245) memiliki karakteristik: 

(1) memakai konteks dunia riil, (2) menggunakan model, (3) mengoptimalkan 

kontribusi peserta didik, (4) interaktif, dan (5) keterangan dengan materi atau 

bidang lain. 

Prinsip-prinsip dalam RME menurut Asikin (2010:39) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Penemuan Terbimbing dan Proses Matematisasi yang kian meningkat. 

Melalui topik-topik yang disajikan peserta didik harus diberi kesempatan 

untuk mengalami sendiri proses yang “sama” sebagaimana konsep matematika 
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ditemukan. Masalah kontekstual yang dijadikan bahan serta area aplikasi dalam 

pengajaran matematika haruslah berangkat dari keadaan yang nyata. Dan 

selanjutnya dijadikan dasar untuk berangkat dari tingkat belajar matematika secara 

riil ke tingkat belajar matematika secara formal. 

(2) Fenomena Didaktik. 

Masalah kontekstual yang dipilih atau topik-topik matematika yang 

disajikan harus didasarkan atas dua pertimbangan yakni aplikasinya serta 

kontribusinya untuk pengembangan konsep matematika selanjutnya. 

(3) Pembentukan Model oleh Peserta didik Sendiri. 

Pembentukan model oleh peserta didik sendiri merupakan jembatan bagi 

peserta didik. Model ini membawa mereka dari situasi real ke situasi konkret atau 

dari informal matematika ke formal matematika. Artinya peserta didik membuat 

model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah model suatu situasi 

yang dekat dengan alam peserta didik. Melalui proses yang terjadi dalam 

pembelajaran, pada akhirnya akan menjadi pengetahuan secara formal 

matematika. 

2.1.4 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran 

secara optimal. Dalam Asikin (2010: 44) dijelaskan karena model pembelajaran 

Ekspositori sering diterapkan/dipakai guru maka model pembelajaran ini sering 

disebut sebagai pembelajaran konvensional. “Tujuan utama pembelajaran 
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Ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pada 

siswa” (Dimyati & Mudjiono, 2002: 172). Soedjana mengatakan sebagaimana 

dikutip oleh Asikin(2010: 44) model pembelajaran Ekspositori untuk pelajaran 

matematika dipandang paling efektif dan efisien.  

2.1.4.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Suyitno (2011), model pembelajaran Ekspositori memiliki 

langkah-langkahsebagai berikut. 

(1) Persiapan (Preparation). 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. Dimulai dengan guru membuka pelajaran di awal kegiatan memberikan 

sugesti yang positif  dan mulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai; 

(2) Penyajian (Presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan.Guru menjelaskan materi dan memberikan 

contoh soal disertai tanya jawab saat menjelaskannya.Siswa tidak hanya 

mendengar tapi juga mencatat.Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan guru dapat mengulangi penjelasannya. 

(3) Korelasi (Correlation) 

Guru meminta siswa menyelesaikan soal latihan dan siswa dapat bertanya 

kalau belum mengerti cara menyelesaikannya.Guru berkeliling memeriksa siswa 

bekerja dan bisa membantun siswa secara individual atau secara klasikal.Guru 

meminta beberapa siswa untuk mengerjakannya di papan tulis. 

(4) Menyimpulkan (Generalization) 
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Di akhir pelajaran, siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang diajarkan saat itu. 

(5) Mengaplikasikan (Application) 

Guru membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan atau 

memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran. 

2.1.5 Kemampuan Komunikasi Matematik 

Menurut NCTM sebagaimana dikutip oleh Kosko & Wilkins (2012:1) 

komunikasimerupakan bagian pentingdarimatematika danpendidikanmatematika. 

Pada dasarnya komunikasi membantu peserta didik dalam memahami konsep 

materi secara mendalam terutama konsep matematika. Yaitu melalui latihan 

menjelaskan gagasan berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dan 

kemudian ditanggapi. Komunikasi matematik sendiri merupakan bentuk khusus 

dari komunikasi, yakni segala bentuk komunikasi yang dilakukan dalam rangka 

mengungkapkan ide-ide matematika. 

Di dalam proses pembelajaran matematika di kelas, komunikasi gagasan 

matematika bisa berlangsung antara guru dengan peserta didik, antara buku 

dengan peserta didik, dan antara peserta didik dengan peserta didik. Karena 

sumber informasi yang ada tidak hanya bersumber dari guru, peserta didik 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide mereka sebagai 

informasi yang akan digunakan bersama dalam menyelesaikan permasalahan. 

Peserta didik mendapatkan tempat untuk mengembangkan kemampuan awal 

yangtelah dimilikinya serta mencoba mencari informasi yang terkait dengan apa 

yang sedang dipelajari dari berbagai sumber. 
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Dalam komunikasi guru dan peserta didik, guru akan menyajikan gagasan-

gagasan matematika dengan cara-cara tertentu. Ini merupakan hal yang sangat 

penting, sebab bila tidak demikian, komunikasi tersebut tidak akan berlangsung 

efektif. Gagasan tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang yang kita ajak 

berkomunikasi. Kita harus mampu menyesuaikan dengan sistem representasi yang 

mampu peserta didik gunakan. Tanpa itu, komunikasi hanya akan berlangsung 

dari satu arah dan tidak mencapai sasaran. Komunikasi buku dengan peserta didik 

adalah hal yang wajib ada dalam pembelajaran. Dan komunikasi peserta didik 

dengan peserta didik akan lebih menghidupkan suasana aktif dalam kelas. Dapat 

dikatakan bahwa komunikasi konvergen (banyak arah) mampu menghadirkan 

peningkatan kualitas dan mengefektifkan pembelajaran, termasuk pembelajaran 

matematika. 

Lin et al. (2008: 1) menyatakan komunikasi  matematika  harus diperhatikan 

dan merupakan kompetensi yang perlu diajarkan dan dipelajari di sekolah. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Kist sebagaimana dikutip olehClark et al. (2005: 1),  

yang mengungkapkan bahwa  kemampuan  komunikasi  secara  efektif  pada  

peserta didik  sekolah menengah  harus  ditunjukkan  di  semua  mata  pelajaran. 

Selain itu Principles and Standards for School Mathematics (PSSM) sebagaimana 

dikutip olehClark et al. (2005: 1) mengungkapkan komunikasi merupakan salah 

satu bagian penting dari matematika dan pendidikan pendidikan matematika 

karena komunikasi adalah cara untuk berbagi ide dan menjelaskan pemahaman. 

Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek pemikiran, perbaikan, diskusi, dan 
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perkembangan. Proses komunikasi membantu membangun pengartian dan 

metapkan ide-ide untuk dipublikasikan. 

Menurut Clark et al., (2005: 1) komunikasi matematik mempunyai peran 

penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan komunikasi dapat 

berperan sebagai: (1) alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan 

merefleksikan pemahaman matematik pada peserta didik, (2) alat untuk 

mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika peserta didik, 

(3) alat pengembangan pemecahan masalah, peningkatan penalaran, 

menumbuhkan rasa percaya diri, serta meningkatkan keterampilan sosial. Dengan 

mengetahui seberapa pemahaman peserta didik, guru dapat memberikan perhatian 

khusus terhadap murid atau materi tertentu. Karena dengan rendahnya 

kemampuan komunikasi matematik, akan bermuara pada nilai yang diperoleh.  

Komunikasi matematik juga dapat diartikan sebagai kemampuan peserta 

didik dalam  menyampaikan pengetahuan dan gagasan yang dimilikinya melalui 

pengalaman belajar kepada orang lain, dimana terjadi suatu pengalihan pesan. 

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana  caranya  agar  pesan  yang 

disampaikan seseorang itu dapat dipahami dengan baik oleh pendengar, dimana 

pihak pendengar adalah guru dan teman. Tentunya pesan tersebut disampaikan 

dalam dengan bahasa logis dan susunan yang sistematis. Adapun cara-cara 

pengalihan pesannya dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis. 

Ansari (2003) dalam penelitiannya menelaah kemampuan komunikasi 

matematika terdiri dari dua aspek yaitu komunikasi lisan (talking) dan komunikasi 

tulisan (writing).Komunikasi lisan diungkap melalui berbicara, mendengarkan, 
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berdiskusi, maupun bertukar pendapat dan seberapa besar keterlibatan peserta 

didik dalam kelompok kecil selama berlangsungnya proses pembelajaran. 

Komunikasi matematika secara lisan dapat dilihat melalui kegiatan belajar dalam 

kelompok, yaitu ketika peserta didik menjelaskan suatu algoritma, menyelesaikan 

suatu masalah, atau ketika peserta didik memberikan suatu perkiraan gambar-

gambar geometri. 

Sementara yang dimaksud dengan komunikasi matematika tulisan (writing) 

adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik menggunakan kosa kata 

(vocabulary), notasi dan struktur matematika untuk menyatakan hubungan dan 

gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah. Komunikasi  

matematika  secara tulisan dapat dilihat melalui  kegiatan mengerjakan soal yang 

membutuhkan penyelesaian beragam atau dapat diselesaikan dengan berbagai 

cara, seperti tes uraian. Tes uraian diharapkan mampu mengukur kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik. Peserta didik berusaha untuk 

mengkomunikasikan jawaban dan ide yang mereka  miliki  agar  yang  membaca  

jawabannya dapat memahami jalan penyelesaian yang dimilikinya. Menurut 

Ahmadet al. (2008: 229) dalam memecahkan suatu masalah melibatkan cara 

mengkomunikasikan langkah-langkah secara efektif agar mampu dipahami oleh 

orang  lain. Peserta didik diperbolehkan untuk mengaplikasikan berbagai strategi 

dalam menyelesaikan suatu  masalah dengan cara yang menurut mereka logis, 

karena suatu  masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 

Komunikasi lisan dan tertulis ini terjadi secara terpisah maupun bersamaan 

dalam suatu  aktivitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan bentuk komunikasi 



 

 

 

29 

lisan maupun tertulis untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

merumuskan permasalahan-permasalahan, merumuskan penjelasan, mencoba kosa 

kata atau notasi baru, bereksperimen dengan sanggahan dari peserta didik lain, 

membenarkan dugaan, pembelaan kritik, dan merefleksikan pemahaman peserta 

didik jika dibandingkan dengan gagasan peserta didik lain. Namun ternyata Silver 

et al.sebagaimana dikutip oleh Kosko&Wilkins (2012: 79) menyatakan 

komunikasi secara tertulis dianggap lebih mampu membantu individu  untuk 

memikirkan dan menjelaskan secara detail mengenai suatu ide. Selain itu Ahmad 

et al. (2008: 229) menyatakan bahwa cara efektif untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi adalah  secara tertulis, hal ini disebabkan karena secara 

formal penggunaan bahasa dapat diimplementasikan secara lebih mudah secara 

tertulis. 

Indikator kemampuan peserta didik dalam komunikasi matematika pada 

pembelajaran matematika menurut NCTM sebagaimana dikutip olehHopkinson 

(2004:21) dapat dilihat dari: (1) mengorganisasi dan mengkonsolidasi pemikiran 

dan ide matematika dengan cara mengkomunikasikannya; (2) 

mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas kepada 

peserta didik lain, guru, dan lainnya; (3) meningkatkan atau memperluas 

pengetahuan matematika peserta didik dengan cara memikirkan pemikiran dan 

strategi orang lain; dan (4) menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan 

ide-ide mereka secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti 

tentang kemampuan komunikasi peserta didik. Komunikasi matematikmencakup 

dua kompetensi dasar, yaitu: (1) kemampuan peserta didik dalam 
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mengekspresikan pemikiran matematika dalam tulisan, dan (2) kemampuan 

peserta didik menjelaskan ide matematis melalui kata-kata secara logis dalam 

pemecahan masalah. 

2.1.6 Materi Geometri (Segiempat) 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah segiempat.Menurut 

Wagiyo (2008: 201), segiempat adalah bangun datar yang dibentuk oleh empat 

garis. Segiempat mempunyai empat sudut. “Bila pada suatu bidang terdapat empat 

titik dan tidak terdapat tiga titik yang segaris maka dapat dibentuk bangun 

segiempat dengan cara menghubungkan keempat titik secara berurutan” (Wagiyo, 

2008:201). 

 

Gambar 2.1 Segiempat 

Secara umum bangun segiempat dikelompokkan menjadi enam jenis dengan 

sifatnya masing-masing. Berikut hubungan jenis-jenis segiempat yang disajikan 

dalam diagram Venn. 
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Gambar 2.2 Diagran Venn Bangun Segiempat 

Keterangan: 

A {segi empat} 

B {jajargenjang} 

C {persegi panjang} 

D {persegi}, D = C ∩ E 

E {belah ketupat} 

F {layang-layang} 

G {trapesium} 

Berdasarkan diagram Venn di atas, anggota dari B adalah C, D dan E. 

Jajargenjang (B) yaitu suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar. Persegi panjang (C) adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-

siku. Persegi (D) adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Belah 

ketupat (E) adalah jajargenjang yang dua sisisnya yang berurutan sama panjang. 

Anggota dari F adalah D dan E. Irisan dari F dan C adalah D. Layang-layang (F) 

adalah segiempat yang diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonanya 

terbagi dua sama panjang oleh yang lain. Kemudian Trapesium (G) adalah 

A 

 

F 

B G 

D C 
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segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar (Kusni, 2008: 15). G 

tidak beririsan dengan B maupun F. 

Dalam penelitian ini, materi yang akan dikaji adalah segiempat yang 

meliputi jajargenjang, persegi panjang dan persegi. Masing-masing bangun akan 

dikaji tentang sifat-sifat, keliling dan luasnya. Berikut penjelasan dari bangun 

persegi panjang, persegi, dan jajargenjang. 

2.1.6.1 Jajargenjang 

2.1.6.1.1 Pengertian jajargenjang  

A

B C

D

 
Gambar 2.3 Bangun Datar Jajargenjang  

Jajargenjang adalah yaitu suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar (Kusni, 2008:15). 

2.1.6.1.2 Sifat-sifat Jajargenjang 

 
Gambar 2.4 Diagonal Jajargenjang  

Perhatikan Gambar 2.4. 

(1) AD = BC dan AB = CD, 

AD//BC dan AB//CD. 
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(2) AO = OC dan BO = OD. 

(3)      A =      C  dan       B =       D. 

(4)      A +      B = 180
o 
 ,         A +      C = 180

o
. 

      C +      B = 180
o
 ,          B +      D = 180

o 
(sudut dalam sepihak). 

Dari hasil di atas, maka sifat-sifat persegi panjang adalah (Nuharini, 2008: 262): 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajargenjang sama panjang dan sejajar. 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan pada setiap jajargenjang sama besar. 

(3) Jumlah pasangan sudut yang s aling berdekatan pada setiap jajargenjang 

adalah 180
0
. 

(4) Pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya saling membagi dua sama 

panjang. 

2.1.6.1.3 Luas dan Keliling Daerah Jajargenjang 

 
Gambar 2.5 Sisi Jajargenjang 

Perhatikan Gambar 2.5  di atas. 

KL = MN dan LM =KN. 

Keliling jajargenjang  = KL + LM + MN + NK 

    = 2 KL + 2 L 

    = 2 (KL + LM). 
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Gambar 2.6 Model Jajargenjang Menjadi Persegi Panjang 

Perhatikan Gambar 2.6 Sebelah kiri. KL = alas (a), ON = tinggi (t). 

Selanjutnya Perhatikan Gambar 2.6 Sebelah kanan. Bagian yang diarsir dipotong 

dan dipindah untuk membentuk sebuah bangun persegi panjang. 

Luas jajargenjang  = Luas persegi panjang 

    = a x t 

2.1.6.2 Persegi Panjang  

2.1.6.2.1 Pengertian Persegi Panjang  

 
Gambar 2.7 Bangun Datar Persegi Panjang 

“Persegi panjang adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-siku” 

(Kusni, 2008:15). 

2.1.6.2.2 Sifat-sifat persegi panjang 

 
Gambar 2.8 Diagonal Persegi Panjang 
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Perhatikan Gambar 2.8. 

(1) AB = CD dan AD = BC, 

(2)      A =       B =      C =      D = 90
o
, 

(3) AC = BD, 

(4) AO = OC = BO = OD, 

(5) EG dan FH merupakan sumbu simetri lipatnya. 

 Dari hasil di atas, maka sifat-sifat persegi panjang adalah (Nuharini, 2008: 253): 

a. Mempunyai empat sisi, dengan sepasang sisi yang berhadap-an sama panjang 

dan sejajar. 

b. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku (90
0
). 

c. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua sama besar. 

d. Dapat menempati bingkainya kembali dengan empat cara. 

2.1.6.2.3 Luas dan Keliling daerah persegi panjang  

 
Gambar 2.9 Sisi Persegi Panjang 

Perhatikan Gambar 2.9 di atas. 

KL = MN = 5 satuan (panjang), 

KN = LM = 3 satuan (lebar) 

Keliling KLMN  = KL + LM + MN + NK 

 = 2 KL + 2 LM 
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 = 2 p + 2 l 

 = 2 (p + l). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus keliling persegi panjang adalah: 

K = 2(p + l) 

Luas KLMN = 15 satuan luas 

  = 5 satuan x 3 satuan 

  = KL x LM 

  = p x l 

Jadi dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang adalah: 

L = p x l 

2.1.6.3 Persegi  

2.1.6.3.1 Pengertian persegi 

 
Gambar 2.10 Bangun Datar Persegi  

Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Namun 

pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi, persegi adalah segiempat yang 

semua sisinya sama panjang dan satu sudutnya siku-siku. 
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2.1.6.3.2 Sifat-sifat persegi  

 
Gambar 2.11 Diagonal Persegi  

  Perhatikan Gambar 2.11. 

(1) AB = BC = CD = DA. 

(2)      A =       B =      C =      D = 90
o
 . 

(3) Pada diagonalnya, AC = BC 

  BAC =       DAC,      DCA =       BCA. 

Begitu halnya dengan 

  BAC =       DAC,      DCA =       BCA. 

(4) Pada perpotongan kedua diagonalnya, 

 AO = OC = BO = OD. 

 AOD =      AOB =      BOC =      COD = 90
o
. 

  Dari hasil di atas, maka sifat-sifat persegi panjang adalah (Nuharini, 2008: 

258): 

(1) Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

(2) Suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan delapan cara. 

(3) Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

(4) Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

(5) Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk 

sudut siku-siku. 
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2.1.6.3.3 Luas dan Keliling Daerah Persegi  

 
Gambar 2.12 Sisi Persegi  

Perhatikan Gambar 2.12 di atas. 

Sisi AB = BC = CD = DA = 4 satuan. 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA 

 = 4 AB 

 = 4 s 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumus keliling persegi adalah: 

K = 4 s. 

Luas ABCD = 16 satuan luas 

  = 4 satuan x 4 satuan 

  = AB x BC 

  = s x s. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi adalah: 

L = s x s. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Komunikasi sangat penting peranannya dalam era yang semakin global ini. 

Komunikasi mempunyai fungsi beragam yang salah satunya adalah sebagai alat 
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untuk mengukur pertumbuhan pemahaman seseorang mengenai suatu hal. Ini 

menjadikan komunikasi juga memerlukan perhatian khusus dalam dunia 

pendidikan. Komunikasi menolong guru memahami kemampuan peserta 

didik dalam menginterprestasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang 

konsep dan proses yang mereka pelajari. Sehingga guru dapat cepat memberikan 

perhatian khusus pada materi atau pada peserta didik tertentu. Maka sudah 

selayaknya tenaga pengajar mengadakan pembelajaran yang banyak melibatkan 

peserta didik berkomunikasi, terutama dalam materi pelajaran matematika. 

Seorang  peserta didik  yang  sudah  mempunyai kemampuan  pemahaman  

matematik  dituntut  juga  untuk bisa mengkomunikasikannya, agar 

pemahamannya tersebut bisa dimengerti oleh orang lain.  Model pembelajaran 

yang dapat dijadikan pilihan adalah model pembelajaran AIR. 

Model pembejaran AIR sendiri menekankan pada tiga aspek, yaitu Auditory, 

Intellectualy, dan Repetition, dimana pada aspek Intellectualy, dan Repetition 

melibatkan peserta didik dalam menemukan, mengidentifikasi, memecahkan dan 

tentunya menyimpulkan masalah untuk dijadikan sebuah pengetahuan baru. 

Masalah yang paling tepat adalah masalah-masalah realistik, karena akan mudah 

untuk diterima oleh pemikiran peserta didik. Maka dari itulah, digunakan 

pendekatan RME (Realistik Matematic Education).  Pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RME diharapkan akan mampu meningkatkan aktifitas komunikasi 

peserta didik. Dengan pembelajaran yang memperhatikan kemampuan 

komunikasi matematik peserta didik, peserta didik yang tidak lagi bersifat pasif. 

Dengan demikian, penerapan pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 
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diharapkan lebih efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematik peserta 

didik daripada pembelajaran Ekspositori yang bersifat pembelajaran terpusat pada 

guru (teacher center) dan di mana kemampuan komunikasi matematik peserta 

didik tidak begitu diperhatikan. 

Selain  itu juga akan dilakukan pembahasan  lebih mendalam mengenai 

kemampuan komunikasi  matematika peserta didik pada kelompok eksperimen. 

Indikator kemampuan komunikasi yang dibahas adalah: (1) kemampuan peserta 

didik dalam mengekspresikan pemikiran matematika secara lisan atau tulisan, dan 

(2) kemampuan peserta didik menjelaskan ide matematis melalui kata-kata secara 

logis dalam pemecahan masalah. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Rata-rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

(2) Rata-rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih baik 

daripada pembelajaran Ekspositori. 

(3) Rata-rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih baik 

daripada pembelajaran Ekspositori pada peserta didik berkemampuan 

awalrendah, sedang dan tinggi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalahTrue 

Experimental Design dengan bentukPosttest-Only Control Design. Kedua 

kelompok diberikan tes  setelah dilakukan perlakuan. Dalam desain ini terdapat 

dua kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

AIR melalui pendekatan RME (X1) dan kelompok kedua diberi perlakuan dengan 

model ekspositori (X2). Kelompok yang diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran AIR melalui pendekatan RME  disebut  kelompok eksperimen  dan 

kelompok yang diberi perlakuan dengan model ekspositori disebut kelompok 

kontrol. Desain penelitian ini digambarkan sebagai berikut  

Tabel 3.1 Posttest-Only Control Design 

Kelompok Teknik Pengambilan Sampel Perlakuan Tes 

Experimen R X1 T 

Kontrol R X2 T 

 

Keterangan:  

R  : teknik simple random sampling; 

X1  : perlakuan dengan model pembelajaran AIR melalui pendekatan RME; 

X2  : perlakuan dengan model ekspositori; 

T   : tes kemampuan komunikasi matematika; 
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 Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian dengan pola ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi, yakni peserta didik kelas VII SMP N 5 Blora. 

(2) Menentukan  sampel  yang  dijadikan  kelompok  eksperimen,  dan  kontrol 

serta kelas uji coba. 

(3) Mengambil data awal untuk mengetahui kemampuan awal komunikasi 

matematika peserta didik. 

(4) Memberikan perlakukan masing-masing pada  kelompok  eksperimen dan 

kelompok konteol. 

(5) Sebelum melakukan evaluasi terhadap peserta didik, butir-butir soal harus 

diuji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda pada butir-butir tersebut. Setelah dianalisis bisa diambil butir 

yang sesuai dengan kriteria untuk mengevalusi kemampuan komunikasi 

matematika kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(6) Menganalisis hasil tes kemampuan komunikasi peserta didik dari kedua 

kelompok. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP N 

5 Blora tahun pelajaran 2013/2014. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:62). Untuk memperoleh sampel yang representatif, 

terdapat tiga cara sampling yaitu sampling seadanya, sampling purposif 

(pertimbangan), dan sampling peluang. “Dalam sampling peluang, jika setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel 

maka sampel yang didapat disebut sampel acak dan pengambilannya dinamakan 

sampling acak(random sampling)” (Sudjana, 2005:167-169). 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik simple random sampling. Hal ini dilakukan dengan alasan antara lain 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, peserta didik yang dijadikan 

objek duduk pada kelas yang sama dan tanpa memperhatikan adanya strata atau 

golongan peserta didik. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih kelas 

dari daftar kelas VII non-unggulan yaitu kelas VIIC, VIID, VIIE dan VIIF secara 

acak. Berdasarkan teknik simple random sampling dalam penelitian ini terpilih 

dua kelas sebagai sampel yaitu 37 peserta didik pada kelas VIIC sebagai kelas 

eksperimen yang dikenai model pembelajaran AIR (Auditory  Intelectually 

Repetition) dengan pendekatan RME sebagaimana terlihat pada Lampiran 1. Dan 

37 peserta didik pada kelas VIIF sebagai kelas kontrol yang model pembelajaran 

ekspositori sebagaimana terlihat pada Lampiran 2. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Blorajalan Halmahera No. 29 

Blora. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2). Adapun variabel dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua jenisyaitu sebagai berikut. 

(1) Variabel bebas. 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2010:4). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

AIR (Auditory Intellectually Repetition) dengan pendekatan  RME (Realistik 

Matematic Education) pada kelompok eksperimen dan pembelajaran ekspositori 

pada kelompok kontrol. 

(2) Variabel terikat. 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen (Sugiyono, 2007:4).Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematik peserta didik pada 

materi pokok geometri pada kelas VII SMP Negeri 5 Blora. 
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3.5 Pengambilan Data 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode pengumpulan data  sebagai 

berikut. 

(1) Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui nama-nama peserta didik 

yang menjadi populasi penelitian dan daftar nama-nama peserta didik yang 

menjadi responden dalam uji coba instrumen. Selain itu, metode dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui nilai awal serta kategori tingkat kemampuan awal 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(2) Metode Tes. 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data skor kemampuan komunikasi 

matematik peserta didik yang menjadi sampel pada penelitian ini. Untuk metode 

tes dilakukan dengan memberikan soal berbentuk tes komunikasi matematika. Tes 

komunikasi  matematika ini berbentuk tes tertulis yaitu berupa sejumlah soal 

tertulis uraian. Tes komunikasi matematika ini diberikan pada pertemuan terakhir 

kegiatan pembelajaran. 

(3) Metode Observasi. 

Arikunto (2010: 265) menjelaskan bahwa: “metode observasi adalah suatu 

usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan 

prosedur yang terstandar.”Metode ini digunakan untukmengamati guru maupun 

peserta didikselama pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan pada setiap 

kegiatan pembelajaran. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan 
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guru dan lembar pengamatan peserta didik. 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010:147). Instrumen penelitian 

diperlukan untuk mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen pembelajaran 

dan instrumen pengumpulan data. 

3.5.2.1 Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan atau 

lebih. 

(2) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

LKPD merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 

alat bantu pembelajaran agar peserta didik dapat mengasah kemampuannya. 

3.5.2.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian berupa 

tes dan non tes. 

3.5.2.2.1  Instrumen Tes 

Berikut adalah tahap-tahap penyusunan instrumen tes. 
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(1) Tahap Persiapan. 

Instrumen tes berupa tes uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan 

komunikasi  matematika  yang  dilihat  dari jawaban  peserta  didik. Langkah-

langkah dalam penyusunan perangkat tes dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. (1) menentukan pembatasan materi yang akan diujikan; (2) menentukan 

tipe soal; (3) menentukan jumlah butir soal; (4) menentukan waktu pengerjaan 

soal; (5) membuat kisi-kisi soal (Lampiran 4); (6) menulis butir soal dengan 

memperhatikan kaidah penulisan butir soal (Lampiran 5). 

(2) Tahap Pelaksanaan Uji Coba Soal. 

Setelah instrumen tes dibuat, soal-soal tersebut diujicobakan terhadap 

peserta didik yang berada di luar sampel. Kemudian hasil uji coba dianalisis untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

(3) Tahap Pelaksanaan Tes pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Pelaksanaan tes (postest) dilakukan setelah kedua kelompok sampel diberi 

pembelajaran dengan Model Pembelajaran AIR melalui pendekatan RME untuk 

kelas eksperimen dan model ekspositori untuk kelas kontrol. 

3.5.2.2.2 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes pada penelitian ini menggunakan lembar pengamatan 

guru dan lembar pengamatan peserta didik. Lembar pengamatan guru digunakan 

untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran AIR melalui pendekatan RME ini sudah berlangsung sesuai RPP 

yang dibuat peneliti.Lembar pengamatan peserta didik digunakan untuk 

mengamati sejauh mana aktivitas peserta didik pada saat kegiatan belajar 
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mengajar berlangsung Instrumen ini diisi oleh pengamat yang melihat proses 

pembelajaran dari awal hingga akhir. Yaitu tidak lain adalah guru mata pelajaran 

matematika kelas VIIC dan VIIF. 

3.5.2.3 Prosedur Penelitian 

Kegiatan penelitian diawali dengan memberi perlakuan terhadap kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Pada kelompok 

eksperimen diterapkan model pembelajaran AIR melalui pendekatan RMEdan 

kelompok kontrol diterapkan model ekspositori. Kemudian setelah pembelajaran 

kedua kelompok diberikan tes yang sama untuk mengetahui kompetensi peserta 

didik. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Menentukan populasi yaitu peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 Blora. 

(2) Mengambil secara acak sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba soal di luar sampel penelitian, 

tetapi masih dalam populasi penelitian. 

(3) Mengambil data awal yaitu nilai ujian terakhir peserta didik kelas VII. Data 

tersebut untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik. 

(4) Menganalisis data awal yang telah diambil dengan melakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Kemudian 

digolongkan menurut kemampuan awal: rendah, sedang, dan tinggi 

(5) Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

(6) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 
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(7) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. 

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

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda tes. 

(9) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat untuk menjadi soal tes akhir 

berdasarkan analisis data hasil uji coba instrumen. 

(10) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 

dengan Model AIR dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 

kontrol dengan model ekspositori. 

(11) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Melaksanakan tes akhir berupa tes yang mengukur kompetensi peserta didik  

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(13) Menganalisis data hasil tes komunikasi matematik. 

(14) Menyusun hasil penelitian.  

Berdasarkan uraian langkah-langkah penelitian eksperimen di atas, skema 

langkah-langkah penelitian dapat dilihatpada Gambar 3.1 sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Bagan Langkah-Langkah Penelitian 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.2Teknik pengumpulan data 

No Sumber Jenis Teknik Alat 

1. Guru Kegiatansebelum 

penelitian 

Wawancara, 

observasi 

- 

2. Peserta 

Didik 

Data awal Dokumentasi - 

3. Guru Kegiatan saat 

penelitian 

Observasi Lembar 

pengamatan  

4. Peserta 

didik 

Postest Tes Lembar soal, 

lembar jawab, 

Analisis Uji Coba 

Instrumen 

UJI COBA 

 

Instrumen hasil 

analisis uji coba 

(valid dan reliabel) 

POPULASI 

(Kelas VII SMPN5Blora) 

 

 

 SAMPEL 

 

 

 

teknik simple random 

sampling 

Uji normalitas dan homogenitas sampel 

KONTROL 

 

EKSPERIMEN 

 

Perlakuan: 

Pembelajaran ekspositori 

Perlakuan: 

Model pembelajaran AIR 

melalui pendekatan RME 

TesKomunikasi 

Matematik 

 

Uji normalitas dan homogenitas populasi 

Adanya perbedaan rata-

rata 

komunikasimatematika 

 

Penggolongan tingkat kemampuan 

awal: rendah, sedang, dan tinggi 

 

Analisis Hasil Tes 
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LKPD 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. 

Kompetensi awal peserta didik diperoleh melalui data awal. Setelah dilakukan 

proses pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran AIR, 

dilakukan postest untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik. Kegiatan 

wawancara digunakan untuk memperoleh tanggapan peserta didik dan guru 

mengenai proses pembelajaran matematika oleh peneliti. 

 

3.6 Analisis Data Penelitian 

3.6.1 Analisis Uji Coba Instrumen 

3.6.1.1 Reliabilitas 

Reliabilitas  menunjukkan tingkat akurasi  hasil  pengukuran. Reliabilitas  

tes  pada  penelitian  ini  untuk  butir uraian menggunakan rumus Alpha( ) 

2

2

11 1
)1(

t

i

n

n
r  

(Arikunto, 2007: 109). 

Keterangan: 

11r  : reliabilitas tes secara keseluruhan; 

n : banyaknya butir soal; 

2

i : Jumlah varians skor tiap-tiap butir; 

2

t  : varians total. 

 

 



 

 

 

52 

Dengan rumus varians (σ
2
) 

N

N

x
x

2

2

2  

(Arikunto, 2007: 110). 

Keterangan: 

σ
2
 : varians; 

X : skor belah awal dikurangi belah akhir; 

N : Jumlah peserta tes. 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai rii dikonsultasikan dengan harga 

r tabel, jika rhitung> rtabel maka item tes yang di uji cobakan reliabel. 

Kriterianya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3Kriteria Pengujian Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kategori 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,41 - 0,70 Sedang 

0,71–1,00 Tinggi 

 

3.6.1.2 Validitas Soal 

Perhitungan korelasi dalam validitas isi dilakukan dengan rumus product 

moment  

 

(Arikunto, 2007: 72). 

Keterangan: 

X : Skor Hasil Uji Coba; 
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Y : Jumlah skor total; 

N : Banyak peserta tes; 

 : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang    

    Dikorelasikan.  

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan nilai pada tabel kriteria r product 

momentdengan taraf signifikansi � =5%. Jika rxy > rtabel maka soal tersebut valid. 

3.6.1.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan awal tinggi dengan peserta didik yang 

berkemampuan awal rendah. Rumus yang digunakan untuk tes uraian adalah 

n

WHWL
DP

)(
 

(Arifin, 2012: 273). 

Keterangan: 

DP : Daya Pembeda; 

WL : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah; 

WH : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas; 

n : 27% x N; 

N : jumlah peserta didik. 
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Kriteria yang dikembangkan oleh Ebel (Arifin, 2012: 274) adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

0,40 ke atas Butir yang sangat bagus 

0,30-0,39 Butir yang layak digunakan, tapi mungkin butuh perbaikan 

0,20-0,29 Butir yang kurang baik, jika tetap ingin digunakan harus 

diperbaiki 

Kurang dari 0,19 Butir jelek, ditolak atau direvisi 

 

3.6.1.4 Taraf Kesukaran 

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

(Arikunto, 2007:207). Untuk mengetahui taraf kesukaran tiap butir soal digunakan 

rumus berikut.  

 

(Arikunto, 2007: 208). 

Keterangan: 

P: taraf kesukaran; 

B: banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar; 

JS: jumlah seluruh peserta didik peserta tes. 

Taraf kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut (Arikunto, 2007: 

210). 

Tabel 3.5Kriteria Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran Keterangan 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 
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3.6.2 Teknik Analisis  

3.6.2.1 Tahap Awal 

3.6.2.1.1  Uji Normalitas  

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidal normal. Sehingga berpengaruh pada penggunaan statistik 

parametrik pada data berdistribusi normal dan nonparametrik pada data 

berdistribusi tak normal.  

 : p1 = pio, i = 1,2,…k dengan pio sebuah harga yang diketahui 

(data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal). 

 : p1 ≠ pio 

(data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal) 

(Sudjana, 2005: 272). 

Uji dilaksanakan pada kelas eksperimen dan kontrol. Dalam penelitian ini, 

pengujian normalitas data menggunakan uji Klomogorov-Smirnov dengan alat 

bantu SPSS 17.0. menggunakan rumus: 

 

(Siegel, 1994: 60). 

Keterangan: 

D : deviasi; 

 : suatu fungsi distribusi frekuensi komulatif yang ditentukan yakni  

 distribusi komulatif teoritis dibawah ; 

 : distribusi frekuensi komulatif yang diobservasi dari suatu sampel random 

 dengan N observasi. Dimana  adalah sembarang skor yang mungkin, 



 

 

 

56 

 , dengan k banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X. 

 Di bawah hipotesis nol bahwa sampel itu telah ditarik dari distribusi 

teoritis tertentu, maka diharapkan bahwa untuk setiap harga  harus jelas 

mendekati . Artinya dibawah  kita akan mengharapkan selisih antara 

 dan  adalah kecil dan ada pada batas-batas kesalahan random. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah dengan melihat tabel E untuk 

menemukan kemungkinan (dua sisi) yang dikaitkan dengan munculnya harga-

harga sebesar harga D observasi dibawah . Jika  dimana  adalah 

peserta tes maka  ditolak (Siegel, 1994: 60). Sedangkan menurut Sukestiyarno 

(2010:73), dengan menggunakan SPSS, kriteria uji dapat menggunakan taraf 

signifikansi. Dalam hal ini,  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output 

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5%. 

3.6.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok 

sampel memiliki varians yang sama ataukah tidak. Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

 :  (Kedua kelas sampel memiliki varians sama/homogen). 

 : (Kedua kelas sampel variansnya tidak sama) 

(Sudjana, 2002: 249). 

Homogenitas dari sampel diuji dengan Levene Test menggunakan alat 

bantu SPSS 17.0. Untuk menguji kesamaan varians digunakan rumus sebagai 

berikut. 
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(Olkin et al., 1960: 280). 

Keterangan : 

W : Hasil Tes; 

k : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel; 

N : total sampel; 

Ni  : jumlah sampel grup I; 

Yij : nilai sampel  j dari grup I; 

; 

 , adalah mean dari semua ; 

 , adalah mean dari Zij untuk grup I.  

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika signifikansi > 0,05 

maka varian kelompok data adalah sama (Sukestiyarno, 2010: 118). Menurut 

Olkin et.al (1960: 280) tolak  jika . Nilai  dengan banyak 

kelompok 2 dan banyak data per kelompok adalah n1, n2, dicari dengan 

menggunakan tabel  dengan , , dan . 

3.6.2.1.3 Uji KesamaanDua Rata-rata 

Pengujian  hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kesamaan dua rata-rata: uji dua pihak. Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelaskontrol mempunyai rata-rata 

kemampuan komunikasi yang sama. 
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Hipotesis: 

 :  (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

sama dengan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori). 

 : (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

tidak sama dengan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori) . 

Rumus: 

Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka digunakan rumus berikut. 

21
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(Sukestiyarno, 2010: 112). 

Keterangan: 

t= nilai t hitung; 

1x = rata-rata data kelas eksperimen; 

2x = rata-rata data kelas kontrol; 

2

1s = varians data kelas eksperimen; 

2

2s = varians data kelas kontrol; 

1n = banyak data kelas eksperimen; 

2n = banyak data kelas eksperimen. 
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Jika data berdistribusi normal tetapi tidak homogen, maka digunakan rumus  
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(Sukestiyarno, 2010: 112). 

Keterangan: 

t
i    

= nilai t hitung; 

1x = rata-rata data kelas eksperimen; 

2x = rata-rata data kelas kontrol; 

2

1s = varians data kelas eksperimen; 

2

2s = varians data kelas kontrol; 

1n = banyak data kelas eksperimen; 

2n = banyak data kelas eksperimen. 

Dalam penelitian ini, uji kesamaan dua rata-rata menggunakan Independen 

Samples Test.dengan alat bantu SPSS 17.0. 

Kriteria: 

Menurut Sukestiyarno(2010: 113-119),  diterima jika thitung < ttabel, yaitu 

))(1( dkatt dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 - 2. Atau dengan bantuan 

SPSS, terima H0 jika nilai sig > 5% 

 

 

3.7.2.2  Tahap Akhir 
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Jika  telah  diketahui  bagaimana  kondisi  awal  semua  kelompok  sampel, 

selanjutnya dilakukan perlakuan kepada kedua kelompok. Perlakuan pada 

kelompok  eksperimen  adalah  dilakukannya  pembelajaran  dengan  model AIR 

melalui pendekatan RME, sedangkan kelompok kontrol dilakukan perlakuan 

model ekspositori.  Setelah  kedua pembelajaran berakhir, kedua kelompok diberi 

tes akhir berupa tes untuk komunikasi matematika. Langkah selanjutnya adalah 

mengolah data hasil tes akhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk 

mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan atau tidak.  

Langkah-langkah  pengujian  hipotesis adalah sebagai berikut. 

3.7.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji  normalitas  dilakukan  dengan  langkah-langkah  pada  analisis  data 

tahap awal. 

3.7.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji  homogenitas  dilakukan  dengan  langkah-langkah  pada  analisis  data 

tahap awal. 

3.7.2.2.2 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji ketuntasan belajar dalam penelitian ini meliputi ketuntasan secara 

individual dan klasikal. Ketuntasan secara individual digunakan untuk mengetahui 

pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai KKM yang sudah ditetapkan oleh 

SMP N 5 Blora yaitu 76. Ketuntasan secara klasikal digunakan untuk mengukur 

keberhasilan kelas dilihat dari sekurang-kurangnya 75% dari jumlah peserta didik 

yang ada di kelas tersebut telah tuntas belajar.  
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Uji ketuntasan individual digunakan untuk mengetahui rata-rata data akhir 

pada kelas sampel memenuhi ketuntasan individual atau tidak. Uji ketuntasan 

individual menggunakan uji rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kanan. Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: µ1 ≤ 76(Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

kurang dari atau sama dengan 76). 

H1: µ1 > 76 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RMElebih 

dari 76). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan 

t    : uji t; 

   : rata-rata; 

: standar ketuntasan minimal; 

s    : simpangan baku gabungan; 

n   : banyak peserta didik,  

Dalam penelitian ini, uji kesamaan dua rata-rata menggunakan One-Samples 

Test.dengan alat bantu SPSS 17.0 untuk menemukan thitung. 

Kriteria: 
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Menurut Sudjana (2005: 230) H0 ditolak jika thitung> t(1- )(n-1) dengan taraf 

signifikansi 5% dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi t. 

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui persentase ketuntasan 

belajar data akhir pada kelas sampel memenuhi ketuntasan klasikal atau tidak. 

Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan individual 

berdasarkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), yakni 76 dan mencapai 

ketuntasan klasikal, yakni peserta didik yang mencapai ketuntasan individual 

sebesar 75%.Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu 

uji pihak kiri, dengan hipotesis: 

H0: π ≥ 75% (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas lebih besar 

atau sama dengan 75%), 

H1: π < 75% (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas kurang dari 

75%). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

(Sudjana, 2005:234). 

Keterangan: 

z     : nilai t yang dihitung; 

x    : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual; 

0  : nilai yang dihipotesiskan, dengan %750  

n   : jumlah anggota sampel. 
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Kriteria: 

Menurut Sudjana (2005: 234) H0 diterima jika dengan taraf 

signifikansi 5% dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z.  

3.7.2.2.3 Uji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata) 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui kelompokmana 

yang lebih baik antara kelas dengan pembelajaran dengan model AIR melalui 

pendekatan RME, dan kelas dengan perlakuan model ekspositori terhadap 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Pengujian hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua rata-rata: uji satu pihak 

(pihak kanan). Karena diasumsikan bahwa kemampuan komunikasi matematika 

kelas eksperimenlebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Hipotesis: 

H0 : μ1 ≤ μ2 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

kurang dari atau sama dengan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori) 

H1 : μ1 > μ2 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori)  

(Sugiyono, 2012: 102). 

Pada kenyataan dilapangan, nilai σ tidak dapat ditentukan besarnya Maka 

diasumsikan bahwa σ1≠ σ2. Rumus yang digunakan adalah 
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(Sudjana, 2005: 241). 

Keterangan: 

t
i   

= nilai t hitung; 

1x = rata-rata data kelas eksperimen; 

2x = rata-rata data kelas kontrol; 

2

1s = varians data kelas eksperimen; 

2

2s = varians data kelas kontrol; 

1n = banyak data kelas eksperimen; 

2n = banyak data kelas eksperimen. 

Dalam penelitian ini, uji kesamaan dua rata-rata menggunakan Independen 

Samples Test.dengan alat bantu SPSS 17.0 untuk menemukan thitung. 

Kriteria: 

Menurut Sugiyono (2012: 102) H0 diterima jika thitung> t(1- )(dk) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2.  

3.7.2.2.4 Uji Hipotesis 3 (Uji Kesamaan Rata-Rata Berdasarkan Tingkat 

Kemampuan Awal) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kelompokmana yang 

lebih baik antara kelas dengan pembelajaran dengan model AIR melalui 

pendekatan RME, dan kelas dengan perlakuan model ekspositori terhadap 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik berdasarkan kemampuan 
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awal.Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kesamaan dua rata-rata: uji satu pihak (pihak kanan). Karena diasumsikan bahwa 

kemampuan komunikasi matematika kelas eksperimenlebih baik dibandingkan 

dengan kelas kontrol.  

Hipotesis: 

H0 : μ1 ≤ μ2 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

kurang dari atau sama dengan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori) 

H1 : μ1 > μ2 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori)  

(Sugiyono, 2012: 102). 

Pada kenyataan dilapangan, nilai σ tidak dapat ditentukan besarnya Maka 

diasumsikan bahwa σ1≠ σ2. Rumus yang digunakan adalah 
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(Sudjana, 2005: 241). 

Keterangan: 

t
i   

= nilai t hitung; 

1x = rata-rata data kelas eksperimen; 
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2x = rata-rata data kelas kontrol; 

2

1s = varians data kelas eksperimen; 

2

2s = varians data kelas kontrol; 

1n = banyak data kelas eksperimen; 

2n = banyak data kelas eksperimen. 

Dalam penelitian ini, uji kesamaan dua rata-rata menggunakan Independen 

Samples Test.dengan alat bantu SPSS 17.0 untuk menemukan thitung. 

Kriteria: 

Menurut Sugiyono (2012: 102)H0 diterima jika thitung> t(1- )(dk) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilakanakan pada tanggal 19 April 2014 sampai  tanggal  3 

Mei  2014. Bertempat di SMP Negeri 5 Blora dengan melibatkan 2 kelas sebagi 

kelas eksperimen dan kontrol. Kelas VII-C sebagai kelas eksperimen yang diberi 

model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME dan kelas VII-F  sebagai kelas 

kontrol yang diberi model pembelajaran ekspositori. Materi yang dipilih adalah 

segiempat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil tes kemampuan 

komunikasi dari kedua kelas setelah perlakuan selesai diberikan pada masing-

masing kelas. Jadwal pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen dan kontrol 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Pertemuan   Tanggal   Jam Pelajaran   Kegiatan 

Eksperimen 1 

2 

19 April 2014 

24 April 2014 

1-2 Pembelajaran 

7-8 Pembelajaran 

3 26 April 2014 1-2 Pembelajaran 

 4 1 Mei 2014 7-8 Pembelajaran 

 5 3 Mei 2014 1-2 Tes 

 

Kontrol 1 19 April 2014 3-4 Pembelajaran 

 2 22 April 2014 7-8 Pembelajaran 

 3 26 April 2014 3-4 Pembelajaran 

4 29 April 2014 7-8 Pembelajaran 

 5 3 Mei 2014 3-4 Tes 
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4.1.1 Pembelajaran model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

Pada kegiatan pendahuluan, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 

tahapan guru menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari peserta didik, 

mengemukakan tujuan pembelajaran, serta menggali pengetahuan prasyarat 

dengan menggunakan serangkaian pertanyaan. Kegiatan inti meliputi guru 

memberikan garis besar materi dan beberapa contoh permasalahan yang real serta 

penyelesaian. Tahapan ini peserta didik melatih pendengaran dan penggunaan 

kemampuan komunikasi matematik (Auditory) yang mereka miliki. Tahap 

selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelas. Peserta 

didik belajar untuk merekonstruksi pengetahuan mereka, mengembangkan pola 

berpikir dalam membangun pengetahuan. Pada saat mereka berdiskusi mereka 

mengumpulkan informasi atau data dan mengolah informasi menggunakan bahasa 

mereka sendiri untuk membantu mereka dalam menyelesaikan LKPD. Kemudian 

guru bersama-sama peserta didik membahas LKPD tersebut dan perwakilan 

menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan akhir berisi memberikan 

kuis yang dikerjakan secara individu oleh peserta didik sebagai evaluasi 

pembelajaran. Dalam tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengingat 

kembali tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik 

menyimpulkan secara lisan tentang materi yang telah dibahas, pemberian tugas 

rumah yang harus dikerjakan peserta didik, serta menyampaikan materi yang akan 

dipelajari selanjutnya dan memberikan motivasi agar peserta didik belajar lebih 

giat untuk mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan belajar mengenai 

materi selanjutnya. 
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Secara umum kegiatan pembelajaran yang dilakukan berlangsung lancar. 

Namun pada pertemuan pertama, dalam hal membentuk kelas membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Sehingga waktu untuk diskusi berkurang. Selain itu 

masih sering terjadi percakapan bukan mengenai materi. Pertemuan selanjutnya 

peserta didik lebih dapat mengontrol arah diskusi agar mampu menyelesaikan 

persoalan dengan baik. 

4.1.2 Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Ekspositori 

Langkah pertama dalam model pembelajaran ekspositori adalah 

persiapan. Persiapan dalam penelitian ini adalah gurumemberi motivasi kepada 

siswa, mengemukakan tujuan yang akan dicapai, dan melakukan apersepsi 

mengenai pernyataan dan bukan pernyataan serta menentukan kebenaran suatu 

pernyataan sebagai kegiatan prasyarat.Pada pertemuan pertama, pokok bahasan 

yang dikaji mengenai pengertian dan sifat-sifat dari segiempat. 

Langkah yang kedua adalah penyajian yaitu guru menjelaskan materi 

secara singkat disertai tanya jawab. Setelah menyajikan materi pembelajaran, guru 

memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

Langkah yang ketiga yaitu guru memberikan soal latihan kepada siswa 

untuk dikerjakan dan membahasnya. Selanjutnya, guru bersama peserta didik 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan kuis kepada 

peserta didik untuk mengaplikasikan penjelasan yang baru saja diberikan oleh 

guru. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal ini digunakan untuk mengetahui keadaan awal kelas 

sampel apakah berasal dari keadaan yang sama. Data untuk mengetahui keadaan 

awal populasi diambil dari nilai UTS semester genap mata pelajaran matematika 

kelas VIIC, dan VIIF SMP Negeri 5 Blora.  

4.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov diketahui bahwa nilai sig = 0,200 = 20% > 5% yang berarti  diterima 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dengan alat bantu SPSS dapat dilihat pada Lampiran 12. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas menggunakan uji Levene's 

Testdiperoleh nilai sig = 0,148 = 14,8% > 5%yang berarti  diterima. Jadi, data 

berasal memiliki varians yang sama (homogen).Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 

Dengan menerima H0 varian sama atau kedua kelompok homogen, 

informasi tersebut digunakan untuk melakukan uji lanjut yaitu uji banding t. Pada 

dua baris terakhir output Independent Sample Testterlihat tulisan Equal variances 

assumed dan Equal variances not assumed. Berdasarkan keputusan uji di atas 

maka kita nanti dalam uji t harus memilih deretan baris Equal variances assumed. 
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4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan 

Independent Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means 

diperoleh nilai sig (2-tailed) = 0.227 = 22,7% > 5%, yang berarti  diterima. Jadi 

data pada kelas sampel penelitian ini memiliki rata-rata kemampuan komunikasi 

kelas eksperimen dan kontrol sama.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 15.  

Berdasarkan perhitungan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan rata-rata, dapat disimpulkan bahwa kelompok sampel berangkat pada 

titik yang sama pada variabel terikat. Jadi penelitianini dapat dilakukan. 

4.2.2 Analisis Data Uji Coba Instrumen  

Uji coba dilakukanuntuk menentukan butir soal mana saja yang dapat 

digunakan untuk tes akhir. Validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda harus diketahui untuk memberikan kesimpulan layak atau tidaknya 

sebuah butir dapat dipakai. Analisis hasil uji coba dapat dilihat pada Lampiran 10.  
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4.2.2.1 Rekap Analisis Data Uji Coba  

Tabel 4.2Hasil Rekap Analisis Data Uji Coba 

 

4.2.2.2 Revisi  

Pada  butir  6  dilakukan  revisi  dengan  menambahkan informasi, yaitu 

pada 1 meter = 100 cm. Soal yang telah dilakukan revisi adalah sebagai berikut: 

“Peserta didik kelas VII membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter 

untuk dekorasi pentas seni. Peserta didik menggunting kain tersebut hingga 

berbentuk persegi dengan sisi 40 cm sebanyak dua helai, dan berbentuk 

jajargenjang dengan panjang alas 200 cm dan tinggi 70 cm sebanyak satu helai. 

Berapakah cm
2
 sisa kain yang tidak digunakan oleh peserta didik? (1m=100cm)”. 

Dan butir 1,5, dan 8 dibuang.Total soal yang akan diujikan pada kelas eksperimen 

dan kontrol berjumlah 5 soal yaitu butir 2,3,4,6 yang telah direvisi dan 7. 

4.2.3 Analisis Data Akhir  

No 

Butir 

Validitas Reliabilitas Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Keterangan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

0.28 

Tidak valid 

0.61 

Valid 

0.82 

Valid 

0.77 

Valid 

0.65 

Valid 

0.67 

Valid 

0.62 

Valid 

0.42 

Valid 

 

 

 

 

 

 

0.63 

Reliabel 

Sedang 

0.50 

Sedang 

0.32 

Sedang 

0.12 

Sukar 

0.29 

Sukar 
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Analisis data akhir ini digunakan untuk mengetahui keadaan setelah 

perlakuan. Data untuk mengetahui keadaan awal populasi diambil dari nilai tes 

kemampun komunikasi matematik kelas VIIC, dan VIIF SMP Negeri 5 Blora.  

4.2.3.1 Analisis Deskriptif Data Kemampuan Komunikasi Matematika  

Analisis data kemampuan komunikasi matematika dilakukan setelah 

pelaksanaan perlakuan pada kelas eksperimen. Statistik deskriptif data akhir untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut. 

Tabel 4.3Hasil Analisis Deskriptif data akhir dari program SPSS 

Statistics 

  data_akhir_eks data_akhir_kon 

N Valid 37 37 

Missing 37 37 

Mean 82.05 78.43 

Std. Error of Mean 1.360 1.635 

Median 81.00 77.00 

Mode 72 72
a
 

Std. Deviation 8.273 9.943 

Variance 68.441 98.863 

Range 33 34 

Minimum 65 60 

Maximum 98 94 

Sum 3036 2902 

Percentiles 25 76.00 71.50 

50 81.00 77.00 

75 88.00 88.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

4.2.3.2 Uji Normalitas Data Akhir  
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Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov diketahui bahwa nilai sig = 0,200 = 20% > 5% yang berarti  diterima 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24. 

4.2.3.3 Uji HomogenitasData Akhir 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas menggunakan uji Levene's 

Testdiperoleh nilai sig = 0,053 = 5,3% > 5%yang berarti  diterima. Jadi, data 

berasal memiliki varians yang sama (homogen).Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 25. 

Dengan menerima H0 varian sama atau kedua kelompok homogen, 

informasi tersebut digunakan untuk melakukan uji lanjut yaitu uji banding t. Pada 

dua baris terakhir output Independent Sample Testterlihat tulisan Equal variances 

assumed dan Equal variances not assumed. Berdasarkan keputusan uji di atas 

maka kita nanti dalam uji t harus memilih deretan baris Equal variances assumed. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dan uji homogenitasdapat 

disimpulkan bahwa uji hipotesis selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

Kemudian dalam uji t selanjutnya harus memilih deretan baris Equal variances 

assumed. 

4.2.3.4 Uji Hipotesis 1(Uji Ketuntasan Belajar) 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata menggunakan One-

Sample Testdiperoleh nilai thitung = 3,483>t(0,95)(36) =  2,042 yang berarti  ditolak 

dan H1 diterima. Jadi Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik 
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yang menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME akhir lebih 

dari 76. 

Kemudian berdasarkan perhitungan menggunakan uji proporsidiketahui 

bahwa nilai zhitung =  0,4746 > - z0,45 = - 0,3605 yang berarti  diterima. Dengan 

kata lain persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas lebih besar atau 

sama dengan 75%. Jadi kemampuan komunikasi matematik peserta didik SMP 

Negeri 5 Blora menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME 

dapat mencapai ketuntasan klasikal. Hipotesis 1 diterima. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26.  

4.2.3.5 Uji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Rata-Rata ) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kelompokmana yang 

lebih baik antara kelas dengan pembelajaran dengan model AIR melalui 

pendekatan RME, dan kelas dengan perlakuan model ekspositori terhadap 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Perhitungan menggunakan 

Independent Samples T-test dengan taraf signifikansi α = 5%. 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata menggunakan Independent 

Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means diperoleh 

nilai thitung = 1,703>t(0,95)(72) = 1,645 yang berarti  ditolak dan H1 diterima. Jadi 

rata-rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik SMP Negeri 5 Blora 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih baik 

daripada pembelajaran ekspositori. Hipotesis 2 diterima. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27. 
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4.2.3.6 Uji Hipotesis 3 (Uji Kesamaan Rata-Rata Berdasarkan Tingkat 

Kemampuan Awal) 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kelompokmana yang 

lebih baik antara kelas dengan pembelajaran dengan model AIR melalui 

pendekatan RME, dan kelas dengan perlakuan model ekspositori terhadap 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik berdasarkan kemampuan awal. 

Kemampuan awal peserta didik baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kemampuan rendah, kemampuan sedang dan 

kemampuan tinggi (pengkategorian kemampuan awal dapat dilihat pada Lampiran 

11). Hasil uji hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

4.2.3.6.1 Kemampuan Rendah 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji 

Independent Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means 

diperoleh nilai thitung = 0 <t(0,95)(22) = 1,717 yang berarti  diterima. Jadi rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik peserta didik SMP Negeri 5 Blora 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME kurang dari atau 

samadengan pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan awal 

rendah. 

4.2.3.6.2 Kemampuan Sedang 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji 

Independent Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means 

diperoleh nilai thitung = -0,071 <t(0,95)(24) = 1,711 yang berarti  diterima. Jadi rata-

rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik SMP Negeri 5 Blora 
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menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME kurang dari atau 

samadengan pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan awal 

sedang. 

4.2.3.6.3 Kemampuan Tinggi 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji 

Independent Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means 

diperoleh nilai thitung = 3,765 >t(0,95)(22) = 1,717 yang berarti  ditolak dan H1 

diterima. Jadi rata-rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik SMP 

Negeri 5 Blora menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME 

lebih baik daripada pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan 

awaltinggi. Hipotesis 3 ditolak. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kemampuan Komunikasi Matematik dan model pembelajaran AIR 

dengan pendekatan RME 

Hasil analisis data awal kelas VII C dan VII F menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal, homogen, dan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan 

maka dapat dikatakan bahwa kelas berawal dari kondisi yang sama. Sehingga dari 

kedua kelas dapat dipilih kelas sampel. Kemudian terpilih secara acak kelas VII C 

sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas VII F sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tersebut diberikan perlakuan yang berbeda dalam 

kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika. Kelas eksperimen diberi 
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perlakukan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME dan kelas kontrol 

diberi pembelajaran ekspositori.   

Pada kelas eksperimen, sekilas tampak ramai sekali tak seperti kelas 

matematika kebanyakan. Peserta didik asik menjelaskan sifat dari segiempat 

menurutnya dengan bahasanya sendiri. Peserta didik yang lain ikut menanggapi 

pendapat temannya yang menurutnya salah. Guru kemudian menengahi dengan 

memberikan kesimpulan. Komunikasi sering terjadi, baik antara peserta didik 

dengan guru dan antar peserta didik yang lain.  

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

kedua kelas tersebut dievaluasi untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik pada materi segiempat. Soal terdiri dari 5 butir soal 

berbentuk uraian dengan alokasi waktu 60 menit. Soal yang digunakan 

sebelumnya telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda 

dimana soal tersebut telah diujicobakan.  

Selanjutnya hasil dari teskemampuan komunikasi matematika pada 

kelompok eksperimen diuji ketuntasan belajar.Uji tersebut menunjukkan bahwa 

siswa yang dikenai model pembelajaranAIR dengan pendekatan RME telah 

mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang diterapkan di SMP N 5 

Blora, yaitu 76 untuk mata pelajaran matematika. Secara klasikal, uji proporsi 

pihak kiri menunjukkan bahwa persentase siswa yang telah mencapai ketuntasan 

belajar telah melampaui 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaranmodel pembelajaranAIR dengan pendekatan RME dapat membantu 

siswa mencapai ketuntasan belajar baik secara individual maupun klasikal.  
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Kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang menggunakan 

pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih baik daripada 

pembelajaran ekspositori. Ini dapat dilihat dari rata-rata tes pada kelas eksperimen 

(82,05)lebih tinggi dari pada kelas kontrol (78.43). Kemudian hasil uji kesamaan 

dua rata-rata (pihak kanan) masing-masing kelas diperoleh bahwa rata-rata 

kemampuan komunikasi yang mendapat perlakuan pembelajaran model AIR 

dengan pendekatan RME lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran ekspositori.  

Pada kelas dengan pembelajaran ekspositori, siswa mengikuti pelajaran 

dengan tenang karena guru dapat lebih mudah mengendalikan siswa. Siswa duduk 

dan memperhatikan guru menerangkan materi pelajaran.Dalam pembelajaran, 

tidak ada interaksi yang berarti di antara siswa, sehingga jarang terjadi proses 

berbagi ide-ide tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Ketika 

diminta untuk menjelaskan sesuatu, mereka cenderung untuk memilih diam. Hal 

tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pembelajaran berjalan apa adanya. 

Pencapaian tujuan dengan kondisi tersebut dipandang kurang cocok dengan 

tuntutan pembelajaran yang menginginkan materi dapat tersampaikan dengan 

tepat dan mudah dipahami oleh siswa. 

Penerapan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME memiliki 

karkteristik yang membuat siswa lebih aktif dalam memahami materi. Guru tidak 

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan memfasilitasi siswa 

untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa memiliki pemahaman 

yang lebih mantap terhadap materi segiempat.Peserta didik paham benar 
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mengenai materi apa yang mereka hadapi, penerapannya dan cara menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan segiempat.  

Ini dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran, kelompok eksperimen yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

dan kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran dengan model 

ekspositori.Persentase keaktian kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol pada setiap pertemuan. Perbandingan persentase keaktifan peserta didik 

secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut. 

Gambar 4.1 Grafik Persentase Aktivitas Peserta Didik 

Grafik tersebut juga menunjukkan peningkatan keaktifan peserta didik pada setiap 

pertemuan. Hal ini berarti pembelajaran menggunakan model AIR dengan 

pendekatan RME dan kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran dengan 

model ekspositori dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kemampuan komunikasi 

matematik peserta didik yang menggunakan pembelajaran model AIR dengan 
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pendekatan RME lebih baik daripada pembelajaran ekspositori adalah sebagai 

berikut. 

(1) Model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME memberi 

kesempatanpeserta didik untuk lebih banyak mengekspresikan pemikiran mereka 

mengenai rumus-rumus, simbol atau alur pemikiran matematika yang mereka 

dapat (penggunaan kemampuan komunikasi matematik).Pada saat mereka 

mengekspresikanya melalui lisan dan tulisan, guru dapat langsung membantu 

kesulitan yang dihadapi. Atau dapat mengkoreksi kesalahan konsep yang selama 

ini dipercayai mereka. Akibatnya, peserta didik tersebut dan peserta didik lainnya 

lebih memahami materi yang dipelajari secara mendalam dan mampu 

menjelaskannya.  

(2) Penerapan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RMEmengajak 

peserta didikuntuk memecahkan masalah melalui diskusi kelompok. Melalui 

diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat meningkatkan 

daya nalar, keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.Akibatnya, peserta didik secara aktif 

dapat mengkomunikasikan ide-ide matematiknya.  

(3) Melalui pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME, pembelajaran 

menjadi lebih menarik sehingga siswa menjadi semangat dan termotivasi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Secara umum, penerapan model pembelajaran AIR dengan pendekatan 

RME dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan RPPyang telah disusun.Ini 
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dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan guru selama proses pembelajaran. Dari 

4 kali pertemuan menunjukkan rata-rata persentase keterampilan guru adalah 

80,425(selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22). Peneliti dapat memaparkan 

hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru maupun peneliti lain dalam menerapkan 

pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME.Hal tersebut adalah sebagai 

berikut. 

(1) Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  harus  disesuaikan  dengan 

strategi pembelajaran yang digunakan serta disesuaikan dengan kompetensi 

(ketrampilan) apa yang akan diteliti. 

(2) Media yang digunakan dan tugas-tugas yang diberikan juga diharapkan  

mampu  mendukung  pembelajaran  dengan  baik. 

(3) Guru  harus  menguasai  dengan  baik  strategi  pembelajaran yang 

digunakan dan melakukan  persiapan  sebaik  mungkin  untuk  pembelajaran  

yang  akan  dilakukan. 

(4) Pembagian anggota kelompok dengan kemampuan yang merata. Agar 

dalam pelaksanaan diskusi dapat berlangsung efektif. 

(5) Komunikasi yang terjadi dalam kelompok. Artinya, hendaknya dalam 

diskusi peserta didik fokus mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan. 

(6) Guru selalu bekeliling memperhatikan proses jalannya diskusi. Guru ikut 

memantau serta menilai kinerja kelompok dan hasil kerja kelompok. 

(7) Pengorganisasian waktu pembelajaran hendaknya dilakukan dengan efektif 

dan efisien. 
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Dengan demikian, berdasarkan perhitungan uji ketuntasan belajar dan uji 

kesamaan dua rata-ratadapat disimpulkan penerapan model pembelajaran AIR 

dengan pendekatan RME efektif terhadap kemampuan komunikasi matematik. 

Selanjutnya akan dibahas keefektifan model pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RME kaitannya dengan pengkategorian peserta didik berdasarkan 

tingkat kemampuan awal. 

4.3.2 Kemampuan Komunikasi Matematik dan Tingkat Kemampuan Awal 

Hasil penelusuran kemampuan komunikasi matematik siswa menunjukkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang menggunakan 

pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME tidak lebih baik daripada 

pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan awal rendah. 

Sedangkan rata-rata kelas ekspositoridan rata-rata kelas kontrol sama yaitu 81,67. 

Kemudian hasil uji dua rata-rata (pihak kanan). Kemudian hasil perhitungan uji 

perbedaan rata-rata yang menyatakan bahwarata-rata kemampuan komunikasi 

matematik peserta didik yang menggunakan pembelajaran model AIR dengan 

pendekatan RME kurang dari atau samadengan pembelajaran ekspositori pada 

peserta didik berkemampuan awal rendah. Hal ini dikarenakan pada kedua kelas, 

peserta didik sama-sama mempunyai kemampuan komunikasi yang rendah. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Clark et al., (2005: 1) bahwa 

komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan 

pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematik pada peserta didik. 

Kemampuan awal yang rendah, mengindikasikan pemahaman mengenai materi 
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yang kurang. Pemahaman peserta didik yang kurang menyebabkan kemampuan 

berkomunikasi yang rendah pula. 

Berikut ditampilkan contoh hasil penyelesaian peserta didik kategori 

kemampuan awal yang rendah:  

Gambar 4.2 Jawaban Peserta Didik kelas eksperimen C-01 

 

Gambar 4.3 Jawaban Peserta Didik kelas eksperimen C-34 

Keterampilan peserta didik kelas eksperimen dalam menjelaskan ide 

matematis melalui kata-kata secara logis dalam pemecahan masalahmasih 

mengalami kendala. Hal ini didukung dari jawaban yang ditampilkan pada 

Gambar 4.2 di atas.Peserta didik masih belum dapat menuliskan informasi 

diketahui dan ditanyakandengan tepat. Sehingga mengalami kendala dalam 

mengerjakan dengan langkah-langkah yang sesuai. Contohnya  Yaitu panjang 

sisiyang diketahui 120 meter, tidak disertai notasi yang mewakilinya(misalnya 

panjang sisi dapat menggunakan notasi “s”, s = 120 m). Jadi jawaban yang 

diberikanmembingungkan pada baian menentukan panjang keseluruhan lahan 

yang akan ditanami. 
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Sedangkan pada Gambar 4.3 Peserta didik dapat menuliskan informasi 

diketahui dan ditanyakan,walaupun masih kurang tepat.Namun 

terdapatkekurangan pada penulisan langkah-langkah penghitungan. Contohnya 

adalah ketika akan menghitung total biaya yang akan dikeluarkan, peserta didik 

peserta didik tidak menghitung keliling terlebih dahulu. Jawaban yang diberikan 

adalah membagi sisi dengan 5 yang merupakan jarak penanaman kemudian baru 

dikalikan 4. Walapun sebenarnya jawaban yang diberikan adalah benar. Peserta 

didik juga tidak menuliskan kesimpulan yang diperoleh. Keterampilan dalam 

menuliskan hal yang sudah ditanyakan sudah baik, namun perlu menuliskan 

kesimpulan. 

Berangkat dari kemampuan berkomunikasi yang sama-sama rendah, 

peserta didik kelas eksperimen mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran.Penelitian dilaksanakan bertepatan dengan persiapan Try Out dan 

Ujian Nasional kelas IX. Sering kali banyak kelas lain yang kosong, sehingga 

banyak dari peserta didik kelas lain yang bermain-main dan membuat kegaduhan. 

Hal ini membuat konsentrasi dari peserta didik kelompok eksperimen menjadi 

agak terganggu.  Selain itu, waktu yang tersedia ketika pembelajaran juga relatif 

sedikit untuk dapat melaksanakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan 

RME serta peserta didik belum terbiasa terhadap model pembelajaran yang 

digunakan. Berapa peserta didik yang masuk dalam kategori kemampuan awal 

terlihat kebingungan saat berdiskusi, dan terdapat pembicaraan diluar materi. 

Sehingga guru sering mengawasi peserta didik tersebut. 
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Sama halnya dengan kemampuan awal yang rendah, hasil penelitian ini 

menunjukkan kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME juga tidak lebih 

baik daripada pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan 

awalsedang. Hal itu diperoleh dari hasil uji kesamaan dua rata-rata menggunakan  

pihak kanan. Ditunjukkan juga dengan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi 

kelas ekspositori (80,07)lebih rendah dari rata-rata kelas kontrol (80,38).  

Gambar 4.4 Jawaban Peserta Didik kelas eksperimen C-15 

Kemampuan komunikasi matematik peserta didik berkemampuan 

awalsedangdinilai sudah baik tetapi masih perlu dilatih lagi. Mereka kurang dapat 

mengkomunikasikan pemikiran matematika secara jelas kepada orang lain. Pada 

Gambar 4.4 di atas menunjukkan peserta didik tersebut sudah dapat menuliskan 

informasi dan kesimpulan yang tepat. Namun dalam menjelaskan ide 

matematis,masih kurang sistematis. Contohnya saat hendak menjelaskan cara 

memperoleh sisa luas kain, peserta didik mencampuradukkan penghitungan luas 

kain mula-mula dan luas pola yang akan digunting. Kemudian luas total pola 

dikurangkan dengan luas kain mula-mula. Dan pada akhir jawaban disertakan 

kesimpulan yang tepat (beserta satuan cm
2
). Akhirnya pada subindikator 
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penyampaian ide matematik dengan skor maksimal 4, peserta didik tersebut hanya 

memperoleh 2. 

Namun didapatkan kemampuan komunikasi matematik peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih baik 

daripada pembelajaran ekspositori pada peserta didik berkemampuan awaltinggi. 

Ini dikarenakan mereka lebih antusias dengan model pembelajaran yang bersifat 

menantang dan baru. Awalnya peserta didik yang masuk dalam kategori 

kemampuan tinggi memang terlihat sedikit pendiam. Dalam suasana diskusi ada 

yang langsung saja mengerjakan LKPD tanpa berdiskusi. Sehingga kadang guru 

memancing dengan beberapa kemungkinan jawaban yang dapat didiskusikan 

dengan kelompoknya. Pada pertemuan selanjutnya, peserta didik tersebut lebih 

dapat berperan aktif dalam pembelajaran. 

Secara keseluruhan memang kemampuan komunikasi matematik peserta 

didik yang menggunakan pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME lebih 

baik daripada pembelajaran ekspositori. Namun tidak demikian pada peserta didik 

dengan kategori kemampuan awal rendah dan sedang. Dimungkinkan 

pembelajaran model AIR dengan pendekatan RME kurang efektif penerapannya 

pada peserta didik berkemampuan awal rendah dan sedang, terhadap kemampuan 

komunikasi matematik. Peserta didik tersebut umumnya kurang dapat menerima 

pembelajaran dengan langkah-langkah yang mengacu pada keaktifan peserta didik 

(student centered).  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian keefektifan model pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematik materi geometri 

kelas VII SMP  Negeri  5  Blora  tahun  ajaran  2013/2014  diperoleh  

simpulan sebagai berikut:  

(1) Penerapan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME efektif 

terhadap kemampuan komunikasi matematikpeserta didik daripada 

pembelajaran ekspositori. Dibuktikan dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik peserta didik yang menggunakanmodel 

pembelajaran AIR dengan pendekatan RME mencapai ketuntasan 

berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan banyaknya siswa 

yang mencapai ketuntasanmelampaui75%.Kemudian rata-rata kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik pada kelompok yang menggunakan 

model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME lebih baik daripada 

peserta didik yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

(2) Penerapan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME efektif 

terhadap kemampuan komunikasi matematikpada peserta didik 

berkemampuan awal tinggi daripada pembelajaran ekspositori. Namun 

kurang efektif penerapannya pada peserta didik berkemampuan awal 

rendah dan sedang. 
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 5.2Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis sebagai 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik khususnya pada materi pokok segiempat sebagai berikut. 

(1) Dalam menyampaikan materi segiempat guru matematika dapat 

menerapkan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. 

(2) Guru matematika dapat menerapkan model pembelajaran AIR dengan 

pendekatan RMEpada materi pokok pelajaran matematika lainnya dengan 

penambahan beberapa variasi dan inovasi baru dalam pembelajaran. 

Contohnya dengan menggunakan alat peraga atau media power point yang 

berkaitan dengan materi. Untuk bisa lebih mendukung model 

pembelajaran AIR pada saat tahap penyampaian materi yang dirasa 

peneliti kurang riil.  

(3) Pada pelaksanaan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

sering terjadi kegaduhan saat proses berkelompok. Guru perlu lebih sering 

mengontrol jalannya diskusi agar proses pembelajaran lebih efektif. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN (KELAS VIIC) 

 

NO NAMA KODE 

1 AHMAD RIZKI SAPUTRA C-01 

2 ANGGITA AYU P C-02 

3 ARSITA RUM R C-03 

4 AULIA YASINTA C-04 

5 BAMBANG DWI B C-05 

6 CINDI INTAN S C-06 

7 DAVID NAINGGOLAN C-07 

8 DEBI IKHWATUL AWWAL C-08 

9 EDY PRASSETIYO C-09 

10 ELFIRA PUTRI HAPSARI C-10 

11 ELVI PRITIMAWARDANI C-11 

12 ELVINA CAHYANING P C-12 

13 GINTANG OFAN SAPUTRA C-13 

14 ILHAM ADARUN C-14 

15 KUKUH SETIAWAN C-15 

16 LARAS PUSPITA KUMALASARI C-16 

17 LITA LUKITA S C-17 

18 MOCHAMMAD RIFQI MAHENDRA C-18 

19 M. TRI RIZQI MAULANA C-19 

20 M.SOLIKIN C-20 

21 M. PRASETYO W C-21 

22 NANDO APRILIYANTO C-22 

23 NURELIKA ERINDANI C-23 

24 RIKI AMAN NUR WIJIONO C-24 
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25 RIKO AMIN WAHYUCAHYONO C-25 

26 RINO YULIAN ADI IRAWAN C-26 

27 RIZKI BAGUS H C-27 

28 RULLY KUMALA HARDHINI C-28 

29 SHOFIYYAH AZZAH C-29 

30 SITI LAILA NUR Z C-30 

31 SURYA ADI W C-31 

32 SYAHRUL PUTRA WARDHANU C-32 

33 WAHYU RIDWAN PUDIYANTO C-33 

34 WAHYU TRI YOGA C-34 

35 WIJI NUR RAHAYU C-35 

36 WITANTRI C-36 

37 FARADILLA P.N C-37 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR SISWA KELOMPOK KONTROL (KELAS VIIF) 

 

NO NAMA KODE 

1 ADE PUTRA DWI CAHYO F-01 

2 AHMAD KHOTIB F-02 

3 AHMAD SYAIFULLAH F-03 

4 ALIFFIA DEVI N F-04 

5 ANGGIANA OKTAVIA F-05 

6 ANUGERAH TIRTA P F-06 

7 ARDI PERMANA F-07 

8 ARIF SETIAWAN F-08 

9 CANDRA MUDI R F-09 

10 DIANA SEKAR A F-10 

11 DINDA MEIYANTI PUTRI F-11 

12 FAISAL F-12 

13 FAISAL HARSONO PUTRA F-13 

14 GILANG ZULHAM I F-14 

15 HILADA MUKHAVIDHOH F-15 

16 JOCKY SUPRAYOGO F-16 

17 KINANTHI SRI R F-17 

18 M ATHOILLAH F-18 

19 NUR FAHMI SOFYANUDDIN F-19 

20 NURVAN NURJAUVI F-20 

21 RAFLI PANGESTU PRATAMA F-21 

22 MUHAMMAD SETYO NUGROHO F-22 

23 RAIHAN YUDHA PRATAMA F-23 

24 RENANDA BAMBANG S F-24 
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25 RIO NURPRASETYO D F-25 

26 RITA ZUHROTUN N F-26 

27 ROHMAT MUNGKANIB F-27 

28 ROHMATUL NISAK F-28 

29 SIGIT CAHYONO F-29 

30 SILFANI KARTIKA P F-30 

31 SITI NAFISATUL H F-31 

32 SITI SANIA F-32 

33 SITI TRI ZULMANINGSIH F-33 

34 SRI RAHAYU NINGSIH F-34 

35 WAHYU DHIKA P F-35 

36 WAWAN SANTOSO F-36 

37 YOGA WAHYUDI F-37 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR SISWA KELOMPOK UJI COBA (KELAS VIIE) 

 

NO NAMA KODE 

1 ADITYA NUR RAGA E-01 

2 AHMAD CHOIRUL IKSAN E-02 

3 AHMAD MUKLIS E-03 

4 ALFA TINATUN N E-04 

5 ALIEF AJI P E-05 

6 ANDIKA RAHMAD K E-06 

7 ANGGIT WAHYU K E-07 

8 ARFIYAN JONI ANTONO E-08 

9 BAGUS PRASETYO E-09 

10 DEISEN AYU SAFITRI E-10 

11 ENDANG LESTARI E-11 

12 GALUH CITRA ANANDA W E-12 

13 IQBAL CHOIRUL ILMI E-13 

14 JIHAN SAVERA F E-14 

15 KELVIN DWI PURNOMO E-15 

16 LILIS ENDANG K E-16 

17 MOHAMMAD YASIN E-17 

18 M. AGUNG CAHYO E-18 

19 M. ROHMADI ACHSAL 

DENAVA 
E-19 

20 MUTIRA FITRI A.D E-20 

21 NOFAN AJI H E-21 

22 NOVA AGUS APRIANSAH E-22 

23 NUR MUHAMMAD F.A E-23 

24 PUJI LESTARI E-24 
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25 RAHMAD NUR RAKIM E-25 

26 RIKA METAMA H E-26 

27 RIKA OKTAVIA E-27 

28 RYAN A E-28 

29 RIZAL NUR KALAM E-29 

30 SITI LAILATUN NIKMAH E-30 

31 TANTRA EKA LANAA E-31 

32 VICKY REZA ANDRIAS S E-32 

33 YOGA ADI SETIAWAN E-33 

34 YUDA IMAM M E-34 

 



100 

 

 

 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Sekolah   : SMPN 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas    : VII/2 

Alokasi Waktu   : 2 x 40  menit 

Materi Pokok   : Segiempat 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Materi 

Pokok 

Indikator Komunikasi 

Matematik 
Perilaku Peserta Didik Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Skor 

maks 

Sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi dan 

jajargenjang 

 

kemampuan peserta didik 

dalam mengekspresikan 

pemikiran matematika secara 

lisan atau tulisan 

 Menggambarkan situasi pada cerita 

melalui sketsa. 

 Mengaplikasikan konsep tentang 

sifat-sifat persegi panjang yang 

mereka miliki untuk menyelesaikan 

masalah. 

Mengidentifikasi sifat-

sifat persegi panjang 

melalui cerita. 

 

uraian 1,2 10 

Keliling 

persegi 

panjang, 

persegi dan 

jajargenjang 

kemampuan peserta didik 

menjelaskan ide matematis 

melalui kata-kata secara logis 

dalam pemecahan masalah. 

 Menjelaskan ide matematis melalui 

kata-kata secara logis dalam 

memecahkan masalah mengenai 

keliling persegi.  

Menghitung keliling 

tanah berbentuk persegi 

untuk menghitung biaya 

yang akan dikeluarkan  

uraian 3,4 10 
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Luas  persegi 

panjang, 

persegi dan 

jajargenjang 

kemampuan peserta didik 

dalam mengekspresikan 

pemikiran matematika secara 

lisan atau tulisan 

 Menggambarkan situasi pada cerita 

melalui sketsa. 

 Mengaplikasikan konsep tentang 

luas jajargenjang untuk 

menyelesaikan msalah. 

Menghitung luas jajar 

genjang di dalam suatu 

bidang dan menentukan 

luas bidang yang 

tersisa. 

uraian 5,6 10 

kemampuan peserta didik 

menjelaskan ide matematis 

melalui kata-kata secara logis 

dalam pemecahan masalah. 

 Menjelaskan ide matematis melalui 

kata-kata secara logis dalam 

memecahan masalah mengenai luas 

daerah segiempat. 

menghitung luas daerah 

disekeliling persegi 

panjang untuk 

memecahkan 

permasalahan. 

uraian 7,8 10 
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Lampiran 5 

SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Sekolah  : SMP N 5 Blora 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok  : Segiempat 

Sub Materi Pokok : Persegi panjang dan Jajargenjang 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen di pojok kanan atas lembar 

jawaban. 

(3) Kerjakan tiap butir soal berikut dengan memperhatikan pertanyaan yang 

ada. 

(4) Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 

(5) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban dikumpulkan kembali. 

 

1. Sebuah kapal penangkap ikan berlayar ke arah barat sejauh 40 kmdari suatu 

pelabuhan, kemudian berhenti dan berhasil menangkap ikan sebanyak 2  ton. 

Kemudian kapal tersebut melanjutkan berlayar ke arah selatan sejauh  20 km 

dan berhenti untuk menangkap ikan di sana. Setelah berhasil menangkap  ikan 

sebanyak 3 ton, kapal tersebut berlayar ke arah timur sejauh 40 km dan 

berhenti di sana untuk menangkap ikan. Di daerahtersebut, kapal tersebut 

berhasil menangkap ikan sebanyak 4 ton. Setelah mendapat ikan, akhirnya 

kapal tersebut kembali berlayar menuju tempat semula yaitu pelabuhan. 

a.   Dari cerita tersebut,buatlah sketsa perjalanan kapal penangkap ikan!. 

b. Bangun datar apakah yang terbentuk dari sketsa tersebut? Jelaskan 

alasannya! 
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2.  

 

 

 

Halaman belakang rumah Nanda berbentuk persegi panjang seperti terlihat 

pada gambar di atas dengan pohon manga, pisang, jeruk dan nangka berturut-

turut di setiap sudutnya. Tepat di tengah-tengah terdapat pohon jambu. Jika 

jarak pohon nangka ke pohon jambu 5 m. 

a. Dari cerita di atas, buatlah sketsa letak pohon di halaman belakang rumah 

Nanda lengkap dengan ukurannya. 

b. Tentukan jarak pohon Mangga ke jambu beserta alasannya. 

c. Tentukan jarak pohon Mangga ke jeruk beserta alasannya. 

3. Alun-alun sebuah kota berbentuk persegi dengan sisi 120 meter.  Di tepi alun-

alun akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter setiap pohonnya.Jika harga 

sebuah bibit pohon adalah Rp 5.000,00, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk 

membeli bibit yang akan ditaman di alun-alun kota tersebut! 

4. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  panjang sisinya  80  meter.  Di  

sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  

per  meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar 

tersebut?  

5. Sebuah taman berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 40 m dan tingginya 

15 m. Di tengah-tengah taman akan dibangun sebuah kolam ikan dengan 

bentuk jajargenjang dengan panjang alas kolam 24 m dan tinggi 7 m, serta 

panjang sisi kolam yang lain 8 m. 

a. Sketsa taman beserta kolam ikan dengan ukurannya! 

b. Tentukan keliling dan luas kolam ikan! 

c. Tentukan luas taman yang tidak dibuat kolam ikan! 

6. Siswa kelas VII membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter untuk 

dekorasi pentas seni. Siswa menggunting kain tersebut hingga berbentuk 
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persegi dengan sisi 40 cm sebanyak dua helai, dan berbentuk jajargenjang 

dengan panjang alas 200 cm dan tinggi 70 cm sebanyak satu helai. Berapakah 

cm
2
 sisa kain yang tidak digunakan oleh siswa? 

7. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 30 cm x 45 cm 

ditempatkan pada selembar karton berbentuk persegi panjang yang berukuran 

50 cm x 70 cm, sehingga masih ada bagian karton yang tidak tertutupi gambar. 

 

Hitunglah luas karton yang tidak tertutup gambar! 

8. Sebuah lapangan berukuran 60 m x 40 m. Di tepi lapangan dibuat jalan dengan 

lebar 3 m yang mengelilingi lapangan tersebut. 

 

a. Tentukan luas jalan tersebut! 

b. Jika jalan tersebut akan diaspal dengan biaya Rp30.000,00 setiap m
2
, 

berapakah biaya pembuatan jalan itu? 

 

40 m 

60 m 
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Lampiran 6 

 

Kunci Jawaban Soal Tes Uji Coba 

 
No Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui : kapal  penangkap  ikan    berlayar  lurus  ke  arah  barat  

sejauh  40  km  dari  suatu pelabuhan  dan  berhasil  

menangkap  ikan  sebanyak  2  ton  Kemudian  

melanjutkan berlayar lurus ke arah selatan sejauh 20 km 

dan berhasil menangkap ikan sebanyak 3 ton  

Selanjutnya  kapal  berlayar  lurus  ke  arah  timur  

sejauh  40  km  dan  berhasil menangkap ikan sebanyak 

4 ton kapal kembali berlayar lurus menuju  pelabuhan.   

Ditanya: 

Skema perjalanan kapal penangkap ikan dan tentukan jarak 

antar wilayah tangkapan ikan yang letaknya sama dan sejajar? 

2 

Penyelesaian: 

 

6 

Bangun datar yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Karena 

pada  gambar skema tersebut tedapat sisi-sisi yang berhadapannya 

sama panjang dan sejajar serta keempat sudutnya sama besar dan 

siku-siku. 

2 

2. 
Diketahui: 

Halaman berbentuk persegi panjang dengan pohon jambu  tepat 

ditengah. Jarak pohon nangka ke jambu 5 m. 

2 
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Ditanya:  

a. Gambar sketsanya 

b. jarak pohon  Mangga ke jambu 

c. jarak pohon  Mangga ke jeruk 

Penyelesaian :  

a. (gambar sketsa) 

 

 

 

Misal: 

M = manga 

L = Pisang 

K = jeruk 

N = nangka 

O = jambu 

4 

b. Jarak MO = NO, diagonal persegi panjang berpotongan di 

satu titik dan saling membagi sama panjang. 

1 

Jadi jarak pohon mangga ke jambu 5 m 1 

c. Jarak MK = 2 MO, diagonal persegi panjang berpotongan di 

satu titik dan saling membagi sama panjang. 

1 

Jadi jarak pohon manga ke jambu 10 m 1 

3. Diketahui: 

Panjang sisi alun-alun/s = 120 m 

Jarak antar pohon = 5 m 

Harga bibit = Rp 5.000,00 

Ditanya: 

Biaya pembelian bibit? 

2 
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Penyelesaian: 

Keliling alun-alun = 4 s = 4.120 = 480 m 

2 

 

2 

Biaya pembelian bibit = banyak pohon kali harga bibit  

                                         = 96 x 5000 = 480.000 

2 

Jadi biaya pembelian bibit pohon adalah Rp 480.000,00 2 

4. Diketahui  : Halaman rumah berbentuk persegi dengan 

Panjang sisi halaman/s = 80 m  

biaya = Rp. 135.000,00 per meter  

Ditanyakan : biaya pemasangan pagar seluruh halaman?  

2 

Mencari Keliling Halaman  

K = 4s  

K = 4(80 m)  

K = 320 m  

3 

biaya pemasangan pagar seluruh halaman = Keliling x biaya 

pemasangan permeter   

320 m x Rp. 135.000,00 per meter = Rp. 43.200.000,00   

3 

Jadi, biaya pemasangan pagar seluruh halaman adalah Rp. 

43.200.000,00 

2 

5. Diketahui:  

taman berbentuk jajargenjang dengan  

alas/a= 40m dantinggi/t= 15m 

Kolam berbentuk jajargenjang dengan  

a = 24 m, t = 7 m dan b = 8 m 

2 
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Ditanya: 

a. Sketsa taman beserta kolam ikan dengan ukurannya 

b. keliling dan luas kolam ikan 

c. luas taman yang tidak dibuat kolam ikan 

 
Penyelesaian: 

a. Sketsa taman dan kolam ikan 

 

 

 

 

 

 

2 

 
b. keliling dan luas kolamikan 

K = 2(a + b)  

    = 2(24 +8) 

    = 2(32) 

    = 64 cm 

L = a x t 

    = 24 x 7 

    = 168 cm
2
 

2 

 
Jadi, keliling kolam adalah 64 cm dan luas kolam ikan adalah 

168 cm
2
. 

1 

 
c. Lkolam = 168 cm

2
 

Ltaman = alas x tinggi 

= 40 x 15 = 600 cm
2
 

L =  Ltaman -  Lkolam 

 = 600 – 168 

 = 432 cm
2
 

2 

 Jadi, luas taman yang tidak dibuat kolam adalah 432 cm
2
. 1 

6 
Diketahui: 1 

40 m 

8 m 7 m 

24 m 

15m 

m 

Taman 

Kolam 

ikan 
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Kain: p = 3 m = 300 cm, l = 1 m = 100 cm 

Persegi: s = 40 cm 

Jajargenjang: a = 200 cm, t = 70 cm 

Ditanya:  

Sisa kain = …………? 

Penyelesaian: 

Luas kain = p x l = 300 x 100 = 30.000 cm
2
 

1 

Luas 2 persegi = 2 x s x s = 2 x 40 x 40 = 3.200 cm
2
 2 

Luas jajargenjang = a x t = 200 x 70 = 14.000 cm
2
 2 

Sisa kain = Luas kain – Luas 2 persegi – Luas jajargenjang 

 = 30.000 – 14.000 – 3.200 

 = 12.800 

2 

Jadi sisa kain adalah 12.800 cm
2
 1 

7 Diketahui: 

Gambar 1 : 50 x 70 

Gambar 2 : 45 x 30 

 
Ditanya: 

berapakah luas karton yang tidak tertutup gambar? 

2 

Penyelesaian: 

Luas daerah 1 (L1) = 50 x 70 = 3.500 cm
2
 

  Luas daerah 2 (L2) = 45 x 30 = 1.350 cm
2
 

Luas karton yang tidak tertutup gambar  

= L1 –L2 

= 3.500 – 1.350  

 =2.150 

6 

1 2 
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Jadi, luas karton yang tidak tertutup gambar adalah 2.150 cm
2
. 2 

8. 
Diketahui: 

Lapangan: panjang/p = 60 m, lebar/l = 40 m 

Lebar jalan = 3 m 

Biaya = Rp 30.000,00/m
2 

Ditanya: 

a. Luas jalan = ………? 

b. Biaya pengaspalan jalan = …………? 

1 

Penyelesaian: 

Luas lapangan = p x l = 60 x 40 = 2.400 m
2
 

2 

Karena disekeliling lapangan dibuat jalan dengan lebar 3 m, jadi 

Luas keseluruhan = p x l 

= (60+3+3) x (40+3+3)  

= 66 x 46 

= 3.036 m
2
 

1 

a. Luas jalan = Luas keseluruhan – luas jalan 

= 3036 – 2400 

= 636 m
2
 

2 

Jadi luas jalan yang di pinggir lapangan adalah 636 m
2
 1 

b. Biaya pengaspalan = Luas jalan x biaya 

= 636 x 30000 

= 19.080.000 

2 

Jadi Biaya seluruh pengaspalan jalan adalah Rp 19.080.000,00 1 

 Total 80 
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Lampiran 7 

PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

 

No. 

Soal 

Aspek yang 

diukur 

Skor 

Max 
Respon peserta didik pada masalah 

Alasan soal mampu 

mengukur indikator 

Respon yang 

diharapkan dari 

jawaban peserta didik 

1. Sebuah  kapal  penangkap  ikan    berlayar  lurus  ke  arah  barat  sejauh  40  km  dari  suatu pelabuhan, kemudian berhenti dan 

berhasil  menangkap  ikan sebanyak 2  ton. Kemudian kapal  tersebut  melanjutkan  berlayar  lurus  ke  arah  selatan  sejauh  20  km  

dan  berhenti untuk  menangkap  ikan di sana. Setelah berhasil  menangkap  ikan sebanyak 3  ton, kapal tersebut berlayar lurus ke 

arah timur sejauh 40 km dan berhenti di sana untuk menangkap ikan.  Di  daerah  tersebut,  kapal  tersebut  berhasil  menangkap  ikan  

sebanyak  4  ton.  Setelah mendapat  ikan,  akhirnya  kapal  tersebut  kembali  berlayar  lurus menuju  tempat  semula  yaitu  

pelabuhan.  Dari  cerita  tersebut,  buatlah  skema  perjalanan kapal  penangkap  ikan!. Bangun  datar  apakah  yang  terbentuk  dari  

skema  tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya! 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

pemikiran 

matematika secara 

lisan atau tulisan 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

memberi kesempatan siswa 

untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

dengan alasan yang logis 

dan kata-kata yang dapat 

dipahami. 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

3 Jawaban benar 

3 Memberikan alasan yang logis dan kata-kata 

yang dapat dipahami. 
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Total Skor Per Butir 10  

2.  

 

 

 

Halaman belakang rumah Nanda berbentuk persegi panjang seperti pada gambar di atas dengan pohon manga, pisang, jeruk dan 

nangka berturut-turut disetiap sudutnya. Tepat ditengah-tengah terdapat pohon jambu. Jika jarak pohon nangka ke pohon jambu 5 

m. 

d. Dari cerita diatas, buatlah sketsa letak pohon di halaman belakang rumah Nanda lengkap dengan ukurannya. 

e. Tentukan jarak pohon Mangga ke jambu beserta alasannya. 

f. Tentukan jarak pohon Mangga ke jeruk beserta alasannya. 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

pemikiran 

matematika secara 

lisan atau tulisan. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

memberi kesempatan siswa 

untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

dengan alasan yang logis 

dan kata-kata yang dapat 

dipahami. 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

3 Jawaban benar 

3 Memberikan alasan yang logis dan kata-kata 

yang dapat dipahami. 

Total Skor Per Butir 10  

3. Alun-alun sebuah kota berbentuk persegi dengan sisi 120 meter.  Di tepi alun-alun akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter setiap 
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pohonnya.Jika harga sebuah bibit pohon adalah Rp 5.000,00, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bibit yang akan ditaman 

di alun-alun kota tersebut! 

kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis melalui 

kata-kata secara 

logis dalam 

pemecahan 

masalah. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung biaya 

untuk membeli bibit. 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang 

tepat dan sistematis 

3 Jawaban keseluruhan benar 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  

4. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  ukuran  sisinya  80  meter.  Di  sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  

biaya  Rp135.000,00  per  meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut?  

kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis melalui 

kata-kata secara 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung biaya 

untuk membeli bibit. 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang 

tepat dan sistematis 

3 Jawaban keseluruhan benar 
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logis dalam 

pemecahan 

masalah. 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  

5. Sebuah taman berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 40 m dan tingginya 15 m. Di tengah-tengah taman akan dibangun sebuah 

kolam ikan dengan bentuk jajargenjang juga dengan ukuran panjang alas kolam 24 m dan tingginya 7 m, serta panjang sisi kolam 

yang lain 8 m. 

d. Sketsa tanah beserta kolam ikan dengan ukurannya!. 

e. Tentukan keliling dan luas kolam ikan!. 

f. Tentukan luas taman yang tidak dibuat kolam ikan!. 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

pemikiran 

matematika secara 

lisan atau tulisan. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

memberi kesempatan siswa 

untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

dengan alasan yang logis 

dan kata-kata yang dapat 

dipahami. 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

2 Keliling dan luas kolam benar 

2 Luas taman yang tidak dibuat kolam benar 

2 

 

Kesimpulan yang tepat. 

 

Total Skor Per Butir 10  
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6. Siswa kelas VIII membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter untuk dekorasi pentas seni. Siswa menggunting kain 

tersebut hingga berbentuk persegi dengan sisi 40 cm dua lembar, dan berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 200 cm dan tinggi 

70 cm satu lembar. Berapakah cm
2
sisa kain yang tidak dipergunakan oleh siswa? 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

pemikiran 

matematika secara 

lisan atau tulisan. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

memberi kesempatan siswa 

untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

dengan alasan yang logis 

dan kata-kata yang dapat 

dipahami. 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

2 Keliling dan luas kolam benar 

2 Luas taman yang tidak dibuat kolam benar 

2 Kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  

7. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 30 cm x 45 cm ditempatkan pada sehelai karton berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 50 cm x 70 cm, sehingga masih ada bagian karton yang tidak tertutupi gambar.  
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Hitunglah luas karton yang tidak tertutup gambar! 

kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis melalui 

kata-kata secara 

logis dalam 

pemecahan 

masalah. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung luas 

karton yang tidak 

tertutupi gambar. 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang 

tepat dan sistematis 

3 Jawaban keseluruhan benar 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  
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8. Sebuah lapangan berukuran 60 m x 40 m. Di tepi lapangan dibuat jalan dengan lebar 3 m yang mengelilingi lapangan tersebut. 

 

c. Tentukan luas jalan tersebut!. 

d. Jika jalan tersebut akan diaspal dengan biaya Rp30.000,00 setiap m
2
, berapakah biaya seluruh pengerasan jalan itu? 

 kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis melalui 

kata-kata secara 

1 Menuliskan informasi diketahui dan 

ditanyakan 

Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung luas 

karton yang tidak 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang 

tepat dan sistematis 

3 Jawaban keseluruhan benar 
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logis dalam 

pemecahan 

masalah. 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. tertutupi gambar. 

Total Skor Per Butir 10  

Total Skor  80  

 

 

 

 

 

Pedoman penilaian 

Nilai akhir =  
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Lampiran 8 

 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Sekolah  : SMP N 5 Blora 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok  : Segiempat 

Sub Materi Pokok : Persegi panjang, persegi dan Jajargenjang 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen di pojok kanan atas lembar 

jawaban. 

(3) Kerjakan tiap butir soal berikut dengan memperhatikan pertanyaan yang 

ada. 

(4) Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 

(5) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban dikumpulkan kembali. 

 

1.  

 

 

 

Halaman belakang rumah Nanda berbentuk persegi panjang seperti terlihat 

pada gambar di atas dengan pohon manga, pisang, jeruk dan nangka berturut-

turut di setiap sudutnya. Tepat di tengah-tengah terdapat pohon jambu. Jika 

jarak pohon nangka ke pohon jambu 5 m. 

a. Dari cerita di atas, buatlah sketsa letak pohon di halaman belakang rumah 

Nanda lengkap dengan ukurannya. 

b. Tentukan jarak pohon Mangga ke jambu beserta alasannya. 
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c. Tentukan jarak pohon Mangga ke jeruk beserta alasannya. 

2. Alun-alun sebuah kota berbentuk persegi dengan sisi 120 meter.  Di tepi alun-

alun akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter setiap pohonnya.Jika harga 

sebuah bibit pohon adalah Rp 5.000,00, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk 

membeli bibit yang akan ditaman di alun-alun kota tersebut! 

3. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  panjang sisinya  80  meter.  Di  

sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  

per  meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar 

tersebut?  

4. Siswa kelas VII membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter untuk 

dekorasi pentas seni. Siswa menggunting kain tersebut hingga berbentuk 

persegi dengan sisi 40 cm sebanyak dua helai, dan berbentuk jajargenjang 

dengan panjang alas 200 cm dan tinggi 70 cm sebanyak satu helai. Berapakah 

cm
2
 sisa kain yang tidak digunakan oleh siswa? (1m=100cm) 

5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 30 cm x 45 cm 

ditempatkan pada selembar karton berbentuk persegi panjang yang berukuran 

50 cm x 70 cm, sehingga masih ada bagian karton yang tidak tertutupi gambar. 

 

Hitunglah luas karton yang tidak tertutup gambar! 
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Lampiran 9 

PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

 

No. 

Soal 

Aspek yang 

diukur 

Skor 

Max 
Respon peserta didik pada masalah 

Alasan soal mampu 

mengukur indikator 

Respon yang 

diharapkan dari 

jawaban peserta didik 

1.  

 

 

 

Halaman belakang rumah Nanda berbentuk persegi panjang seperti pada gambar di atas dengan pohon manga, pisang, jeruk dan 

nangka berturut-turut disetiap sudutnya. Tepat ditengah-tengah terdapat pohon jambu. Jika jarak pohon nangka ke pohon jambu 5 

m. 

a. Dari cerita diatas, buatlah sketsa letak pohon di halaman belakang rumah Nanda lengkap dengan ukurannya. 

b. Tentukan jarak pohon Mangga ke jambu beserta alasannya. 

c. Tentukan jarak pohon Mangga ke jeruk beserta alasannya. 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

1 Menuliskan informasi diketahui dan ditanyakan Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

3 Jawaban benar 
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pemikiran 

matematika 

secara lisan atau 

tulisan. 

3 Memberikan alasan yang logis dan kata-kata 

yang dapat dipahami. 

memberi kesempatan siswa 

untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

dengan alasan yang logis 

dan kata-kata yang dapat 

dipahami. 

Total Skor Per Butir 10  

2. Alun-alun sebuah kota berbentuk persegi dengan sisi 120 meter.  Di tepi alun-alun akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter setiap 

pohonnya.Jika harga sebuah bibit pohon adalah Rp 5.000,00, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bibit yang akan ditaman 

di alun-alun kota tersebut! 

kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis 

melalui kata-kata 

secara logis 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan ditanyakan Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung biaya 

untuk membeli bibit. 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang tepat 

3 Jawaban keseluruhan benar 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  

3. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  ukuran  sisinya  80  meter.  Di  sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  

biaya  Rp135.000,00  per  meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut?  
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kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis 

melalui kata-kata 

secara logis 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

1 Menuliskan informasi diketahui dan ditanyakan Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung biaya 

untuk membeli bibit. 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang tepat 

3 Jawaban keseluruhan benar 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. 

Total Skor Per Butir 10  

4. Siswa kelas VII membeli kain dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter untuk dekorasi pentas seni. Siswa menggunting kain tersebut 

hingga berbentuk persegi dengan sisi 40 cm sebanyak dua helai, dan berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 200 cm dan tinggi 70 

cm sebanyak satu helai. Berapakah cm
2
 sisa kain yang tidak digunakan oleh siswa? (1m=100cm) 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

mengekspresikan 

pemikiran 

1 Menuliskan informasi diketahui dan ditanyakan Soal memiliki jawaban yang 

membutuhkan sketsa dalam 

penyelesaiannya dan 

membutuhkan alasan yang 

memberi kesempatan siswa 

Siswa menuliskan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan, serta 

dapat menjawab soal 

dengan alasan yang 

3 Membuat sketsa dengan tepat beserta 

keterangannya 

2 Keliling dan luas kolam benar 

2 Luas taman yang tidak dibuat kolam benar 
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matematika 

secara lisan atau 

tulisan. 

2 Kesimpulan yang tepat. untuk mengespresikan 

pemikirannya. 

logisdan kata-kata yang 

dapat dipahami. 

Total Skor Per Butir 10  

5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 30 cm x 45 cm ditempatkan pada sehelai karton berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 50 cm x 70 cm, sehingga masih ada bagian karton yang tidak tertutupi gambar.  

 

Hitunglah luas karton yang tidak tertutup gambar! 

kemampuan 

peserta didik 

menjelaskan ide 

matematis 

1 Menuliskan informasi diketahui dan ditanyakan Soal memiliki jawaban yang 

logis dan kata-kata yang 

sistematis dalam 

penyampaiannya.  

Peserta didik dapat 

memberikan jawaban 

secara tepat dan lancar 

dalam menghitung luas 

4 Mengerjakan dengan langkah-langkah yang tepat 

3 Jawaban keseluruhan benar 
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melalui kata-kata 

secara logis 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

2 

 

Menuliskan kesimpulan yang tepat. karton yang tidak 

tertutupi gambar. 

Total Skor Per Butir 10  

Total Skor  50  

Pedoman penilaian 

Nilai akhir =  
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Lampiran 10 

RANGKUMAN ANALISIS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

 

Sekolah   : SMPN 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas    : VII/2 

Alokasi Waktu   : 2 x 40  menit 

Materi Pokok   : Segiempat 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

Materi 

Pokok 
Perilaku Peserta Didik 

Indikator 

Soal 

No 

Soal 
Validitas 

Relia-

bilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Beda 

Kete-

rangan 
Kesimpulan 

Sifat-

sifat 

persegi 

panjang, 

persegi 

dan 

jajar-

genjang 

 Menggambarkan situasi 

pada cerita melalui 

sketsa. 

 Mengaplikasikan konsep 

tentang sifat-sifat persegi 

panjang yang mereka 

miliki untuk 

menyelesaikan masalah. 

Mengidentifik

asi sifat-sifat 

persegi 

panjang 

melalui cerita. 

 

1 0.28 

Tidak 

valid 

0.65 

Reliabel 

Sedang  

0.50 

Sedang 

0.33 

Baik 

Tidak 

dapat 

dipakai 

Dibuang 

2 

0.61 

Valid 

0.32 

Sedang 

0.44 

Sangat 

Baik 

Dapat 

Dipakai 
Dipakai 

Keliling 

persegi 

panjang, 

persegi 

dan 

jajar-

genjang 

 Menjelaskan ide 

matematis melalui kata-

kata secara logis dalam 

memecahkan masalah 

mengenai keliling 

persegi.  

Menghitung 

keliling tanah 

berbentuk 

persegi untuk 

menghitung 

biaya yang 

akan 

3 
0.82 

Valid 

0.12 

Sukar 

0.44 

Sangat 

Baik 

Dapat 

Dipakai 
Dipakai 

4 
0.77 

Valid 

0.29 

Sukar 

0.65 

Sangat 

Baik 

Dapat 

Dipakai 
Dipakai 
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dikeluarkan  

Luas  

persegi 

panjang, 

persegi 

dan 

jajar-

genjang 

 Menggambarkan situasi 

pada cerita melalui 

sketsa. 

 Mengaplikasikan konsep 

tentang luas jajargenjang 

untuk menyelesaikan 

msalah. 

Menghitung 

luas jajar 

genjang di 

dalam suatu 

bidang dan 

menentukan 

luas bidang 

yang tersisa. 

5 

0.65 

Valid 

0.05 

Sukar 

0.21 

Kurang 

Baik 

Dapat 

Dipakai 

dengan 

Revisi 

Dibuang 

6 

0.67 

Valid 

0.02 

Sukar 

0.11 

Butir 

Jelek 

Dapat 

Dipakai 

dengan 

Revisi 

Dipakai 

dengan 

Revisi 

 Menjelaskan ide 

matematis melalui kata-

kata secara logis dalam 

memecahan masalah 

mengenai luas daerah 

segiempat. 

menghitung 

luas daerah 

disekeliling 

persegi 

panjang untuk 

memecahkan 

permasalahan. 

7 
0.62 

Valid 

0.32 

Sedang 

0.87 

Sangat 

Baik 

Dapat 

Dipakai 
Dipakai 

8 

0.42 

Valid 

0 

Sukar 

0 

Butir 

Jelek 

Dapat 

Dipakai 

dengan 

Revisi 

Dibuang 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Validitas 

 Valid  : 7 butir soal 

 Tidak valid : 1 butir soal  
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b. Daya Pembeda 

1. Sangat baik : 4 butir soal 

2. Baik  : 1 butir soal 

3. Kurang baik : 1 butir soal 

4. Butir jelek : 2 butir soal 

 

c. Tingkat Kesukaran 

1. Mudah  : 0 butir soal 

2. Sedang  : 3 butir soal 

3. Sukar  : 5 butir soal 

 

d. Reliabilitas 

Butir soal reliabel 

 

Jumlah butir soal yang layak untuk digunakan dalam penelitian ada 7 butir soal. 

Jumlah butir soal yang digunakan dalam penelitian sebanyak 5 butir soal yaitu soal nomor 2, 3, 5, 6, dan 7 dengan perbandingan soal 

sedang : sukar = 2 : 3
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1. Reliabilitas 

No 
Kode 

siswa  X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E-13 9 10 10 10 8 7 8 0 62 

2 E-11 10 6 8 8 4 5 10 6 57 

3 E-16 7 6 8 10 5 5 10 6 57 

4 E-17 9 10 3 10 10 10 0 0 52 

5 E-15 6 6 10 10 0 0 10 6 48 

6 E-25 8 9 3 10 5 1 10 0 46 

7 E-05 8 5 0 0 0 4 9 7 33 

8 E-14 0 0 3 3 7 7 10 1 31 

9 E-20 5 9 3 3 0 0 10 0 30 

10 E-32 9 6 0 3 0 1 10 0 29 

11 E-03 0 5 3 0 5 3 8 3 27 

12 E-19 8 8 3 3 4 1 0 0 27 

13 E-27 0 0 3 10 5 0 2 7 27 

14 E-30 5 6 3 3 0 0 10 0 27 

15 E-02 9 9 3 3 1 0 0 1 26 

16 E-26 9 0 3 10 3 0 0 1 26 

17 E-01 6 9 1 3 4 1 0 0 24 

18 E-12 9 0 3 9 0 0 0 3 24 

19 E-18 9 7 3 3 1 0 0 1 24 

20 E-24 9 1 3 9 0 0 0 2 24 

21 E-29 1 7 3 3 1 0 6 3 24 

22 E-07 7 1 0 0 0 4 7 4 23 

23 E-28 9 7 3 3 1 0 0 0 23 

24 E-33 8 7 3 3 1 0 0 0 22 

25 E-10 9 3 3 3 1 0 0 0 19 

26 E-04 5 2 3 3 0 2 2 1 18 

27 E-23 3 6 3 3 3 0 0 0 18 

28 E-22 6 4 3 3 1 0 0 0 17 

29 E-08 9 1 3 3 0 0 0 0 16 

30 E-09 10 0 3 3 0 0 0 0 16 

31 E-34 7 3 3 3 0 0 0 0 16 

32 E-31 4 2 0 3 0 0 0 0 9 

33 E-21 1 0 0 3 1 1 1 0 7 

34 E-06 4 1 0 1 0 0 0 0 6 

∑X 218 150 100 144 70 51 122 52   

(∑X)² 475 225 100 2073 4900 2601 148 27   
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24 00 00 6 84 04 

∑Y 935 

(∑Y)² 874225 

 

No 
Kode 

Siswa XY 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E-13 558 620 620 620 496 434 496 0 

2 E-11 570 342 456 456 228 285 570 342 

3 E-16 399 342 456 570 285 285 570 342 

4 E-17 468 520 156 520 520 520 0 0 

5 E-15 288 288 480 480 0 0 480 288 

6 E-25 368 414 138 460 230 46 460 0 

7 E-05 264 165 0 0 0 132 297 231 

8 E-14 0 0 93 93 217 217 310 31 

9 E-20 150 270 90 90 0 0 300 0 

10 E-32 261 174 0 87 0 29 290 0 

11 E-03 0 135 81 0 135 81 216 81 

12 E-19 216 216 81 81 108 27 0 0 

13 E-27 0 0 81 270 135 0 54 189 

14 E-30 135 162 81 81 0 0 270 0 

15 E-02 234 234 78 78 26 0 0 26 

16 E-26 234 0 78 260 78 0 0 26 

17 E-01 144 216 24 72 96 24 0 0 

18 E-12 216 0 72 216 0 0 0 72 

19 E-18 216 168 72 72 24 0 0 24 

20 E-24 216 24 72 216 0 0 0 48 

21 E-29 24 168 72 72 24 0 144 72 

22 E-07 161 23 0 0 0 92 161 92 

23 E-28 207 161 69 69 23 0 0 0 

24 E-33 176 154 66 66 22 0 0 0 

25 E-10 171 57 57 57 19 0 0 0 

26 E-04 90 36 54 54 0 36 36 18 

27 E-23 54 108 54 54 54 0 0 0 

28 E-22 102 68 51 51 17 0 0 0 

29 E-08 144 16 48 48 0 0 0 0 

30 E-09 160 0 48 48 0 0 0 0 

31 E-34 112 48 48 48 0 0 0 0 

32 E-31 36 18 0 27 0 0 0 0 

33 E-21 7 0 0 21 7 7 7 0 

34 E-06 24 6 0 6 0 0 0 0 
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∑XY 6405 5153 3776 5343 2744 2215 4661 1882 

 

No 
Kode 

Siswa X² Y² 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E-13 81 100 100 100 64 49 64 0 3844 

2 E-11 100 36 64 64 16 25 100 36 3249 

3 E-16 49 36 64 100 25 25 100 36 3249 

4 E-17 81 100 9 100 100 100 0 0 2704 

5 E-15 36 36 100 100 0 0 100 36 2304 

6 E-25 64 81 9 100 25 1 100 0 2116 

7 E-05 64 25 0 0 0 16 81 49 1089 

8 E-14 0 0 9 9 49 49 100 1 961 

9 E-20 25 81 9 9 0 0 100 0 900 

10 E-32 81 36 0 9 0 1 100 0 841 

11 E-03 0 25 9 0 25 9 64 9 729 

12 E-19 64 64 9 9 16 1 0 0 729 

13 E-27 0 0 9 100 25 0 4 49 729 

14 E-30 25 36 9 9 0 0 100 0 729 

15 E-02 81 81 9 9 1 0 0 1 676 

16 E-26 81 0 9 100 9 0 0 1 676 

19 E-01 36 81 1 9 16 1 0 0 576 

20 E-12 81 0 9 81 0 0 0 9 576 

21 E-18 81 49 9 9 1 0 0 1 576 

22 E-24 81 1 9 81 0 0 0 4 576 

23 E-29 1 49 9 9 1 0 36 9 576 

24 E-07 49 1 0 0 0 16 49 16 529 

25 E-28 81 49 9 9 1 0 0 0 529 

26 E-33 64 49 9 9 1 0 0 0 484 

27 E-10 81 9 9 9 1 0 0 0 361 

28 E-04 25 4 9 9 0 4 4 1 324 

29 E-23 9 36 9 9 9 0 0 0 324 

30 E-22 36 16 9 9 1 0 0 0 289 

31 E-08 81 1 9 9 0 0 0 0 256 

32 E-09 100 0 9 9 0 0 0 0 256 

33 E-34 49 9 9 9 0 0 0 0 256 

34 E-31 16 4 0 9 0 0 0 0 81 

35 E-21 1 0 0 9 1 1 1 0 49 

36 E-06 16 1 0 1 0 0 0 0 36 

∑X² 1720 1096 536 1107 387 298 1103 258   

∑Y² 32179 
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n

n

X
X

i

2

2

2
 dan 

n

n

Y
Y

t

2

2

2
 

Butir Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑(σi²) 

σi² 9.48 12.77 7.11 14.62 7.14 6.51 19.57 5.25 82.46 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

2

2

11 1
)1(

t

i

n

n
r  

219,190

46,82
1

)18(

8
 

19,190

73,107

7

8
 

= 0.64737006 

Pada taraf nyata 5% dan N = 34 diperoleh rtabel = 0.339 

Karena r11> rtabelmaka soal tersebut reliabel. 

Koefisien Reliabilitas Kategori 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,41 - 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Tinggi 

Diketahui 0,41 < r11< 0,70 maka soal tersebut mempunyai reliabilitas sedang. 
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2. Validitas butir soal 

 
Pada taraf nyata 5% dan N = 34 diperoleh rtabel = 0.339.  

Jika rxy > rtabel maka soal tersebut valid. 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

BUTIR NILAI rxy 

VALI-

DITAS 

1. 
= 0.284 

tidak 

valid 

2. 
 = 0.613 

valid 

3. 
 = 0.820 

valid 

4. 

 = 

0.771 valid 

5. 
 = 0.654 

valid 

6. 
 = 0.679 

valid 

7. 

 = 

0.629 valid 

8. 
 = 0.421 

valid 
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3. Daya Pembeda 

n

WHWL
DP

)(
, dan 

Daya Pembeda Kriteria 

0,40 ke atas Butir yang sangat bagus 

0,30-0,39 Butir yang layak digunakan, tapi mungkin butuh 

perbaikan 

0,20-0,29 Butir yang kurang baik, jika tetap ingin digunakan harus 

diperbaiki 

Kurang dari 0,19 Butir jelek, ditolak atau direvisi 

 

Hasil skor peserta didik kelompok atas setelah diurutkan dari besar ke kecil per 

butir soal. 

n = 9 

KELOMPOK ATAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 7 

9 10 10 10 8 7 10 6 

9 9 8 10 7 7 10 6 

8 9 8 10 5 5 10 6 

8 6 3 10 5 5 10 1 

7 6 3 8 4 4 10 0 

6 6 3 3 0 1 9 0 

5 5 3 3 0 0 8 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Yang Gagal 

(WH) 4 5 5 3 7 8 1 9 
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Hasil skor peserta didik kelompok bawah setelah diurutkan dari besar ke kecil per 

butir soal. 

n = 9 

KELOMPOK BAWAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 6 3 3 3 2 2 1 

9 4 3 3 1 1 1 0 

7 3 3 3 1 0 0 0 

6 2 3 3 0 0 0 0 

5 2 3 3 0 0 0 0 

4 1 3 3 0 0 0 0 

4 1 0 3 0 0 0 0 

3 0 0 3 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 

Yang Gagal 

(WL) 7 9 9 9 9 9 9 9 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Daya Beda 

(DP) 
0.327 0.436 0.436 0.654 0.218 0.109 0.871 0 

Kriteria Baik 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 

Butir 

Jelek 

Sangat 

Baik 

Butir 

Jelek 
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4. Taraf Kesukaran 

, dan 

Taraf Kesukaran Keterangan 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

 

Hasil skor peserta didik setelah diurutkan dari besar ke kecil per butir soal. 

Js=37 

BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 7 

10 10 10 10 8 7 10 7 

9 9 8 10 7 7 10 6 

9 9 8 10 5 5 10 6 

9 9 3 10 5 5 10 6 

9 9 3 10 5 4 10 4 

9 8 3 10 5 4 10 3 

9 8 3 9 4 3 10 3 

9 8 3 9 4 2 9 3 

9 8 3 8 4 1 8 2 

9 8 3 3 3 1 8 1 

9 6 3 3 3 1 7 1 

9 6 3 3 1 1 6 1 

8 6 3 3 1 1 2 1 

8 6 3 3 1 0 2 1 

8 6 3 3 1 0 1 0 

8 6 3 3 1 0 0 0 

7 5 3 3 1 0 0 0 

7 5 3 3 1 0 0 0 

7 4 3 3 1 0 0 0 

6 3 3 3 0 0 0 0 

6 3 3 3 0 0 0 0 

6 2 3 3 0 0 0 0 

5 2 3 3 0 0 0 0 

5 1 3 3 0 0 0 0 

5 1 3 3 0 0 0 0 

4 1 3 3 0 0 0 0 
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4 1 1 3 0 0 0 0 

3 0 0 3 0 0 0 0 

1 0 0 3 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Yang 
Benar (B) 17 11 4 10 2 1 11 0 
 Taraf 
Kesukaran 
(P) 0.5 0.3235 0.1176 0.2941 0.0588 0.0294 0.3235 0 
 Kete-
rangan Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sukar Sedang Sukar 
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Lampiran 11 

 

DATA NILAI UTS SEMESTER GENAP  

 

Kategori Tingkat 

Kemampuan Awal 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

KODE 

SISWA 
NILAI 

KODE 

SISWA 
NILAI 

Rendah 

C-24 57 F-10 60 

C-21 62 F-18 62 

C-04 62 F-01 63 

C-01 62 F-05 63 

C-18 64 F-08 63 

C-03 64 F-14 65 

C-22 67 F-19 65 

C-36 67 F-28 65 

C-34 67 F-34 67 

C-09 68 F-31 68 

C-25 68 F-04 69 

C-16 68 F-12 69 

Sedang 

C-02 68 F-20 70 

C-26 72 F-26 70 

C-15 72 F-27 70 

C-14 73 F-33 70 

C-35 73 F-37 70 

C-20 73 F-06 71 

C-17 73 F-03 72 

C-08 74 F-13 72 

C-19 74 F-22 72 

C-29 74 F-32 72 

C-30 75 F-11 73 

C-31 77 F-17 73 

C-12 77 F-29 73 

C-02 68 F-20 70 

Tinggi 

C-13 77 F-35 74 

C-06 77 F-24 75 

C-07 79 F-25 75 

C-33 79 F-36 76 
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C-28 79 F-16 77 

C-32 81 F-02 78 

C-11 84 F-07 78 

C-10 84 F-23 79 

C-23 85 F-21 80 

C-05 89 F-09 82 

C-27 90 F-30 83 
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Lampiran 12 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

A. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

data_awal .077 74 .200
*
 .982 74 .387 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

B. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  data_awal 

N 74 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 72.66 

Std. Deviation 7.369 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .659 

Asymp. Sig. (2-tailed) .778 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hipotesis: 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
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Kriteria pengujian:  

1.  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov lebih dari 5% (Sukestiyarno, 2010:73).  

2. H0 ditolak jika  (Siegel, 1994: 60). 

Pengujian Hipotesis: 

1. Berdasarkan output A diketahui bahwa nilai signifikansi diperoleh 0,200 = 

20%. Karena 20%.> 5%. maka H0 diterima. 

2. Berdasarkan output B Nilai D hitung (absolute most extreme difference) 

diperoleh 0,077 dan N=74. Karena  maka H0 

diterima. 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 13 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

data_awal Based on Mean 2.137 1 72 .148 

Based on Median 2.127 1 72 .149 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.127 1 67.688 .149 

Based on trimmed mean 2.132 1 72 .149 

 

Hipotesis: 

 :  (kelompok eksperimen dan kontrol variansnya sama/homogen). 

 : (kelompok eksperimen dan kontrol variansnya tidak sama) 

Kriteria pengujian:  

1.  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas Levene‟s 

Test lebih dari 5% (Sukestiyarno, 2010: 118). 

2. H0 ditolak jika  Olkin et.al (1960: 280). 

Pengujian Hipotesis: 

1. Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi Levene‟s Test 

(based on means) diperoleh 0,112 = 11,2%. Karena 11,2%.> 5%, maka H0 

diterima. 

2. Nilai W = 2,137 dikonsultasikan dengan tabel distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 74, diperoleh F tabel 3,98. 

Karena maka Ho diterima. 

Jadi, kelompok eksperimen dan kontrol variansnya sama/homogen
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Lampiran 14 

 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 

 

Hipotesis: 

 :  (Rata-rata kemampuan komunikasi kelas eksperimen dan kontrol 

sama). 

 : (Rata-rata kemampuan komunikasi kelas eksperimen dan kontrol 

tidak sama) . 

Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

21

21

11

nn
s

xx
t

2

)1()1(

21

2

2

21

2

12

nn

nsns
s  

Kriteria pengujian:  

1.  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji Independen Samples 

Test lebih dari 5% (Sukestiyarno, 2010: 119). 

2. H0 diterima jika thitung> t(1- )(dk) dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 

2 (Sukestiyarno, 2010: 113).  
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

2.591 .112 1.219 72 .227 2.081 1.708 -1.323 5.485 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.219 66.373 .227 2.081 1.708 -1.328 5.490 

 

1. Berdasarkan output diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.2-tailed)diperoleh 

0, 227 = 22,7%. Karena 22,7%..> 5%. maka H0 diterima. 

2. Berdasarkan output nilai thitung diperoleh 1,219. Karena thitung= 1,219 <t(0,95)(72) = 

1,645 maka H0 diterima. 

Jadirata-rata kemampuan komunikasi kelas eksperimen dan kontrol sama.  
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Lampiran 15 

SILABUS PEMBELAJARAN (KELAS EKSPERIMEN) 

 
Sekolah : SMP N 5 Blora 
Kelas : VII (Tujuh) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Semester : II (dua) 
GEOMETRI 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 
 

 
Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.2 Menginden- 
tifikasi sifat-
sifat perse-
gipanjang, 
persegi, 
trapesium, 
jajargen-jang, 
belah ketupat 
dan layang-
layang. 

Segiempat 
dan segitiga 

 

 Menggunakan pendekatan 
RMEuntuk mendiskusikan 
pengertian segiempat 

 Menggunakan pendekatan 
RMEuntuk mendiskusikan 
pengertian segiempat 

 Menjelaskan 
pengertian 
jajargenjang, persegi, 
persegipanjang, 
menurut sifatnya. 

 

Tanya jawab Pertanyaan 
langsung 

Jelaskan pengertian dari dua 
bangun berikut menurut sifat-
sifatnya : 

a. persegipanjang 
b. persegi 
c. jajargenjang 

1x40 menit Buku BSE, 
LKPD 1 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk mendiskusikan sifat-sifat 
persegi panjang, persegi dan 
jajargenjang ditinjau dari diagonal, 
sisi, dan sudutnya. 

 Menjelaskan sifat 
sifat persegi panjang, 
persegidan 
jajargenjang 

Kuis Isian singkat Pada setiap jajargenjang, 
tentukan kalimat-kalimat berikut 
benar atau salah. 

a.Sisi-sisi yang berhadapan 
sama panjang. 
b.Besar sudut-sudut yang 
berhadapan adalah 90o. 
c.Jumlah semua sudutnya 
adalah 180o. 
d.Kedua diagonalnya saling 
membagi dua sama panjang. 

1x40 menit 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3 Menghitung 
keliling dan 
luas bangun 
segitiga dan 
segiempat 
serta  
mengguna-
kannya da-
lam peme-
cahan 
masalah. 

 

Keliling dan 
luas persegi 
panjang 

 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan rumus 
keliling persegi panjang dengan cara 
mengukur panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus keliling 
pesegi panjang. 

Tes tertulis Isian singkat Jika diketahui keliling suatu 
persegi panjang 8 dm dan 
lebarnya 15 cm, tentukan 
panjangnya. 

1x40 menit 

 

Buku BSE, 
LKPD 2 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan luas 
persegipanjang menggunakan petak-
petak(satuan luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus luas persegi 
panjang. 

Tes tertulis Isian singkat Keliling sebuah persegi panjang 
adalah 64 cm, sedangkan 
panjangnya 3 kali lebarnya. 
Hitunglah luas persegi panjang 
tersebut dalam. 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas persegi 

 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan rumus 
keliling persegi panjang dengan cara 
mengukur panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus keliling 
pesegi. 

Kuis Isian singkat Jika diketahui keliling suatu 
persegi 80 cm, tentukan panjang 
sisi dan luasnya. 
 

1x40 menit Buku BSE, 
LKPD 3 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan luas 
persegipanjang menggunakan petak-
petak(satuan luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus luas persegi. 

Kuis Isian singkat Luas sebuah persegi sama 
dengan luas sebuah persegi 
panjang yang berukuran 
panjang 16 cm dan lebar 9 cm. 
Tentukan panjang sisi persegi 
tersebut. 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas 
jajargenjang 

 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan rumus 
keliling jajargenjang dengan cara 
mengukur panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus jajargenjang. 

Kuis Isian singkat Diketahui suatu jajargenjang 
dengan panjang alas 36 cm dan 
tingginya 6 cm. Tentukan mm2 
luas jajargenjang tersebut. 

1x40 menit Buku BSE, 
LKPD 4 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

Menggunakan model pembelajaran 
Auditory, Intellegency, and Repetition 
(AIR) untuk menemukan luas 
jajargenjang menggunakan petak-
petak(satuan luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus jajargenjang. 

Kuis Isian singkat Kebun Pak Tarno berbentuk 
persegi panjang dengan ukuran 
10 m x 5 m. di bagian kebun Pak 
Tarno akan ditanami pohon 
pisang dengan bentuk 
jajargenjang seperti pada 
gambar di bawah ini. Berapa 
luas kebun Pak Tarno yang tidak 
ditanami pohon pisang? 
 
 
 
 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas persegi 
panjang, 
persegi dan 
jajargenjang. 

 

Memecahkan masalah real dengan 
menggunakan rumus yang telah 
diketahui. 

 Siswa dapat 
menggunakan rumus 
untuk menyelesaikan 
masalah real yang 
berkaitan dengan 
persegi, persegi 
panjang dan 
jajargenjang . 

Tes evaluasi Uraian Luas sebuah persegi sama 
dengan luas sebuah persegi 
panjang yang berukuran 
panjang 16 cm dan lebar 9 cm. 
Tentukan panjang sisi persegi 
tersebut. 

2x40 menit Buku BSE, 
lembar soal. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 

 
 
 
 
 
 
 

1

0

 

m 
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m 5

 

m 
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Keterangan:  
Sesuai Standar Proses, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam silabus ini pada kolom kegiatan pembelajaran hanya berisi kegiatan 

inti. 

 
 
 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Bambang Eko Subowo,S.Pd. 

  NIP:197012141997021002 

 Semarang, 18 Maret 2014 

Praktikan 

 

 

 

Nana Umi Latifah 

NIM : 4101410028 
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Lampiran 16 

SILABUS PEMBELAJARAN (KELAS KONTROL) 

 
Sekolah : SMP N 5 Blora 
Kelas : VII (Tujuh) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Semester : II (dua) 
GEOMETRI 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 
 

 
Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.2 Menginden- 
tifikasi sifat-
sifat perse-
gipanjang, 
persegi, 
trapesium, 
jajargen-jang, 
belah ketupat 
dan layang-
layang. 

Segiempat 
dan segitiga 

 

 Menjelaskan pengertian segiempat 

 Menjelaskanjenis-jenis segiempat 

 Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
jajargenjang, persegi, 
persegipanjang, 
menurut sifatnya. 

 

Tanya jawab Pertanyaan 
langsung 

Jelaskan pengertian dari dua 
bangun berikut menurut sifat-
sifatnya : 

d. persegipanjang 
e. persegi 
f. jajargenjang 

1x40 menit Buku BSE 

Menjelaskan sifat-sifat persegi 
panjang, persegi dan jajargenjang 
ditinjau dari diagonal, sisi, dan 
sudutnya. 

 Siswa dapat 
menjelaskan sifat 
sifat persegi panjang, 
persegidan 
jajargenjang 

Kuis Isian singkat Pada setiap jajargenjang, 
tentukan kalimat-kalimat berikut 
benar atau salah. 

a.Sisi-sisi yang berhadapan 
sama panjang. 
b.Besar sudut-sudut yang 
berhadapan adalah 90o. 
c.Jumlah semua sudutnya 
adalah 180o. 
d.Kedua diagonalnya saling 
membagi dua sama panjang. 

1x40 menit 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3 Menghitung 
keliling dan 
luas bangun 
segitiga dan 
segiempat 
serta  
mengguna-
kannya da-
lam peme-
cahan 
masalah. 

 

Keliling dan 
luas persegi 
panjang 

 

Menjelaskan rumus keliling persegi 
panjang dengan cara mengukur 
panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus keliling 
pesegi panjang. 

Tes tertulis Isian singkat Jika diketahui keliling suatu 
persegi panjang 8 dm dan 
lebarnya 15 cm, tentukan 
panjangnya. 

1x40 menit 

 

Buku BSE 

Menjelaskan luas persegipanjang 
menggunakan petak-petak(satuan 
luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus luas persegi 
panjang. 

Tes tertulis Isian singkat Keliling sebuah persegi panjang 
adalah 64 cm, sedangkan 
panjangnya 3 kali lebarnya. 
Hitunglah luas persegi panjang 
tersebut dalam. 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas persegi 

 

Menjelaskan rumus keliling persegi 
panjang dengan cara mengukur 
panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus keliling 
pesegi. 

Kuis Isian singkat Jika diketahui keliling suatu 
persegi 80 cm, tentukan panjang 
sisi dan luasnya. 
 

1x40 menit Buku BSE 

Menjelaskanrumus luas 
persegipanjang menggunakan petak-
petak(satuan luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus luas persegi. 

Kuis Isian singkat Luas sebuah persegi sama 
dengan luas sebuah persegi 
panjang yang berukuran panjang 
16 cm dan lebar 9 cm. Tentukan 
panjang sisi persegi tersebut. 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas 
jajargenjang 

Menjelaskan rumus keliling 
jajargenjang dengan cara mengukur 
panjang sisinya 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus jajargenjang. 

Kuis Isian singkat Diketahui suatu jajargenjang 
dengan panjang alas 36 cm dan 
tingginya 6 cm. Tentukan mm2 
luas jajargenjang tersebut. 

1x40 menit Buku BSE 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  
Indikator Pencapaian   

Kompetensi   

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

 Menjelaskan luas jajargenjang 
menggunakan petak-petak(satuan 
luas) 

 Siswa dapat 
menjelaskan dan 
menggunakan 
rumus jajargenjang. 

Kuis Isian singkat Kebun Pak Tarno berbentuk 
persegi panjang dengan ukuran 
10 m x 5 m. di bagian kebun Pak 
Tarno akan ditanami pohon 
pisang dengan bentuk 
jajargenjang seperti pada 
gambar di bawah ini. Berapa 
luas kebun Pak Tarno yang tidak 
ditanami pohon pisang? 
 
 
 
 

1x40 menit 

Keliling dan 
luas persegi 
panjang, 
persegi dan 
jajargenjang. 

 

Memecahkan masalah real dengan 
menggunakan rumus yang telah 
diketahui. 

 Siswa dapat 
menggunakan rumus 
untuk menyelesaikan 
masalah real yang 
berkaitan dengan 
persegi, persegi 
panjang dan 
jajargenjang . 

Tes evaluasi Uraian Luas sebuah persegi sama 
dengan luas sebuah persegi 
panjang yang berukuran panjang 
16 cm dan lebar 9 cm. Tentukan 
panjang sisi persegi tersebut. 

2x40 menit Buku BSE, 
lembar soal. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 

 
 
 
 
 
 
 

1

0

 

m 

6

 

m 5

 

m 



152 

 

 

 

Keterangan:  
Sesuai Standar Proses, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam silabus ini pada kolom kegiatan pembelajaran hanya berisi kegiatan 

inti. 

 
 
 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Bambang Eko Subowo,S.Pd. 

  NIP:197012141997021002 

 Semarang, 18 Maret 2014 

Praktikan 

 

 

 

Nana Umi Latifah 

NIM : 4101410028 
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Lampiran 17 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 1 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah 

ketupat dan layang-layang. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian segiempat. 

2. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segiempat. 

3. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan sifat sifat persegi, persegi panjang dan 

jajargenjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran AIRdan pendekatan RME, serta berbantuan 

LKPD siswadapat menjelaskan pengertian segiempat,sifat dan pengertianpersegi, persegi 

panjang dan jajargenjang . 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemamdirian 

7. Toleransi  
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E. Materi Pembelajaran 

1. Mengingat segi empat. 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat segi empat. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

2. Model pembelajaran :AIR (Auditory Intellectually Repetition) 

3. Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 15 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Persiapan 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik.Peserta didik diminta untuk 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat tulis 

Religius, 

Mandiri 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

 Hampir setiap konstruksi bangunan 

yangdibuat manusia memuat bentuk 

bangun segitiga dan segi empat. Amatilah 

lingkungan sekitarmu. Bentuk bangun 

manakah yang ada pada benda-benda di 

sekitarmu? Apakah setiap bangun yang 

kalian temukan sebagian besar terdiri dari 

Memotivasi 
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bangun segitiga dan segiempat? Untuk 

memahami lebih jauh mengenai segitiga 

dan segi empat pelajarilah bab ini dengan 

saksama. 

5. Guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok yang sudah ditentukan. 

5 menit 

 

 

  

 

 6. Siswa duduk sesuai kelompoknya. 

7. Guru memberikan apersepsi 

 Pernahkah melihat benda disekeliling yang 

berbentuk segiempat? 

 Sebutkan. 

 Mengapa dapat disebut segiempat? 

 

 

5 menit 

 

  

 

Eksplorasi 

Kegiatan Inti 
55 

menit 
 

 

Fase 2: Penyampaian 

1. Guru menjelaskan pengertian segiempat. 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

Peduli, 

cerdas 

 

2. Guru bersama siswa mengidentifikasi macam-

macam segiempat beserta contoh benda 

nyatanya.(Auditory, Intelectually) 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

3. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 

bertanya.(Auditory) 

 

4. Guru menanggapi pertanyaan(bila ada). Konfirmasi 

5. Guru membagikan LKPD pada setiap 

kelompok, dan  meminta siswa mengisi 

identitas anggota kelompok. 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Pelatihan 

6. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

(Auditory, Intelectually) 

 

 

Kerja keras, 

cerdas, 

disiplin. 

 

Eksplorasi 

7. Guru berkeliling membimbing siswa 

berdiskusi. 
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8. Beberapa kelompok maju mempresentasikan 

hasil diskusinya (komunikasi matematik 

lisan). (Auditory) 

 

 

15 

menit 

 

Percaya 

diri, berani 

 

Elaborasi 

 

9. Guru mempersilahkan kelompok lain 

menanggapi. (Auditory, Intelectually) 

  

10. Guru memberikan meluruskan materi 

mengenai sifat-sifat segiempat. 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

11. Siswa mengerjakan kegiatan 3 secara 

berkelompok. 

 

 

15 

menit 

Kerja keras, 

tangguh, 

cerdas 

Elaborasi 

12. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai soal yang telah mereka kerjakan. 

(Auditory) 

Santun  

 

 

13. Guru mempersilahkan siswa lain untuk 

menanggapi. (Auditory, Intelectually) 

 

14. Guru meluruskan jawaban yang tepat.  Konfirmasi 

Fase 4:  Menyampaikan Hasil 

15. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara 

individu oleh siswa sebagai evaluasi 

pembelajaran (komunikasi matematik 

tertulis). (Repetition) 

 

5 menit 

 

 

 

Kerja kerja, 

kemandirian 

 

Elaborasi 

16. Siswa mengunpulkan hasil jawabannya.   

Kegiatan Penutup 
10 

menit 
 

 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. ( Auditory, Repetition) 

 

 

5 menit 

 

 

Komuni-

katif, 

Interaktif 

Konfirmasi, 

Elaborasi 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Guru memberi PR.    
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , kuis 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1.  

 

 

 

Pada gambar di atas, KLMN adalah sebuah persegi  panjang dan O adalah 

titik potong kedua diagonalnya. Jika panjang KO = 5 cm, tentukan 

a. panjang MO; 

b. panjang NO; 

c. panjang LO; 

d. panjang KM; 

e. panjang LN. 

2. Gambarlah sebuah segi empat ABCD jika panjang AB = 2 cm dan panjang BD = 

1,5 cm. Apakah gambar tersebut persegi? Kenapa? 

3. Pada setiap jajargenjang, tentukan kalimat-kalimat berikut benar atau salah. 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b. Besar sudut-sudut yang berhadapan adalah 90
o
. 

4. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling persegi panjang. 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

5. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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c. Jumlah semua sudutnya adalah 180
o
. 

d. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

(1) MO = 5 cm 2 

NO = 5 cm 2 

LO = 5 cm 2 

KM = 10 cm 2 

LN = 10 cm 2 

(2)  

4 

Gambar  tersebut  bukan  gambar  persegi.  3 

Karena memiliki dua pasang sisi yang berbeda.   3 

(3)  A. B 2 

B. S 3 

C. S 3 

D. B 2 

Skor total 30 

 

        

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 



159 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 2 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran AIRdan pendekatan RME, serta berbantuan 

LKPD siswadapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling dan luas persegi 

panjang. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi  

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Persegi Panjang 

 

2. Luas Persegi Panjang 
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Keterangan: 

 = keliling persegi panjang 

  = luas persegi panjang 

  = panjang persegi panjang 

   = lebar persegi panjang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :AIR (Auditory Intellectually Repetition) 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Persiapan 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

siswa  

 Siswa sudah menempatkan diri pada 

kelompoknya masing-masing. 

 Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan menyiapkan alat tulis 

 

Mandiri 

 

 

 

Religius 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR.  Intelectually) 5 menit  Konfirmasi 

6. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali pengertian persegi panjang dengan 

 

Eksplorasi 
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sifat-sifatnya.  

Kegiatan Inti 
60 

menit 
 

 

Fase 2: Penyampaian 

1. Guru menjelaskan apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan keliling dan luas dengan 

menggunakan contoh peristiwa yang real. 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

Peduli, 

cerdas 

 

 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

2. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 

bertanya. (Auditory) 

 

 

 

 

3. Guru menanggapi pertanyaan.(bila ada). Konfirmasi 

4. Guru membagikan LKPD pada setiap 

kelompok, dan  meminta siswa mengisi 

identitas anggota kelompok. 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Pelatihan 

5. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

(Auditory, Intelectually) 

 

Kerja 

keras,cerdas

,disiplin. 

 

 

Eksplorasi 

6. Guru berkeliling membimbing siswa 

berdiskusi. 

  

7. Beberapa kelompok maju mempresentasikan 

hasil diskusinya (komunikasi matematik 

lisan). (Auditory) 

 

 

15 

menit 

 

Percaya 

diri, berani 

 

Elaborasi 

 

8. Guru mempersilahkan kelompok lain 

menanggapi. (Auditory) 

  

9. Guru memberikan meluruskan materi 

mengenai keliling dan luas persegipanjang. 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

10. Siswa mengerjakan kegiatan 3 secara 

berkelompok. (Auditory, Intelectually) 

 

 

15 

menit 

Kerja keras, 

tangguh, 

cerdas 

Elaborasi 

 

11. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai soal yang telah mereka kerjakan. 

(Auditory) 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , kuis 

 

 

12. Guru mempersilahkan siswa lain untuk 

menanggapi. (Auditory, Intelectually) 

Santun 

13. Guru meluruskan jawaban yang tepat.  Konfirmasi 

Fase 4:  Menyampaikan Hasil 

14. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara 

individu oleh siswa sebagai evaluasi 

pembelajaran (komunikasi matematik 

tertulis). (Repetition) 

 

5 menit 

 

 

 

Kerja kerja, 

kemandirian 

 

Elaborasi 

15. Siswa mengunpulkan hasil jawabannya. 

Kegiatan Penutup 
10 

menit 
 

 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. ( Auditory, Repetition) 

 

 

5 menit 

 

 

Komuni-

katif 

Interaktif 

Konfirmasi 

Elaborasi 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

 

 

 

 

3. Guru memberi PR.  

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

4. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling persegi. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1. Lantai ruang tamu rumah pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 m 

dan lebarnya 4 m. Lantai tersebut akan dipasang karpet Arab. Jika harga karpet 

setiap 1 m
2
 adalah Rp 50.000,00, maka berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan 

pak Budi untuk membeli karpet tersebut?  

2. Sebuah lapangan voli berbentuk persegi panjang. Luas lapangan tersebut adalah 162 

m
2
. Jika perbandingan panjang : lebarnya = 2 : 1. Hitunglah keliling lapangan voli 

tersebut! 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Diketahui: lantai ruang tamu berbentuk persegi panjang; 

panjang = 5 m; lebar     = 4 m; 

harga karpet tiap 1 m
2
 = Rp. 50.000,00 

Ditanya: Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 

karpet? 

2 

Sketsa gambar 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung  luas lantai ruang tamu = luas persegi panjang. 

2. Biaya yang harus dikeluarkan = luas ruang tamu  harga karpet 

tiap m
2
. 

4 

Luas lantai ruang tamu = luas persegi panjang 

               = panjang  lebar 

               = 5  4     

               = 20 

Biaya yang harus dikeluarkan = luas ruang tamu  harga karpet tiap 

m
2
 

    = 20  Rp. 50.000,00 

    = Rp. 1.000.000,00 

2 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan pak Budi untuk membeli karpet 

adalah Rp 1.000.000,00. 
2 

5 m 

4 m 

D C 

B A 
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2. 

Diketahui: lapangan voli berbentuk persegi panjang dengan ukuran: 

keliling = 54 m; panjang = 2l. 

Ditanya: hitunglah luas lapangan voli tersebut! 

2 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

keliling lapangan voli = keliling persegi panjang; 

menghitung panjang dan lebar lapangan voli; 

menghitung luas lapangan voli= luas persegi panjang. 

4 

Keliling = 54 

 2 ( p +l ) = 54 

 2 (2l + l) = 54 

 2(3l) = 54 

 6l= 54 

l= 9 

Karena p = 2l, maka 

            p = 2 (9)=18 

Luas lapangan voli = luas persegi panjang 

= p  l  

= 18 9 

= 162 m
2
 

2 

Jadi luas lapangan voli tersebut 162 m
2
. 2 

 Total Skor 10 

 
 

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 

C D 

l 

2l 
B A 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 3 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran AIRdan pendekatan RME, serta berbantuan 

LKPD siswadapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling dan luas persegi. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi  

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Persegi 

 

2. Luas Persegi 
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Keterangan: 

 = keliling persegi 

  = luas persegi 

  = panjang sisi persegi 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :AIR (Auditory Intellectually Repetition) 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Persiapan 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

siswa  

 Siswa sudah menempatkan diri pada 

kelompoknya masing-masing. 

 Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan menyiapkan alat tulis 

 

Mandiri 

 

 

 

Religius 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR. (Intelectually) 5 menit  Konfirmasi 

6. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali pengertian persegi dengan sifat-

sifatnya. 

 

Eksplorasi 
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Kegiatan Inti 
60 

menit 
 

 

Fase 2: Penyampaian 

1. Guru mengingatkan kembali apa yang 

dimaksud keliling dan luas. 

 

 

10 

menit 

 

 

 

Peduli, 

cerdas 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

2. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 

bertanya. (Auditory) 

 

 

 

 

3. Guru menanggapi pertanyaan.(bila ada). Konfirmasi 

4. Guru membagikan LKPD pada setiap 

kelompok, dan  meminta siswa mengisi 

identitas anggota kelompok. 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Pelatihan 

5. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

(Auditory, Intelectually) 

 

Kerja 

keras,cerdas

,disiplin. 

 

 

Eksplorasi 

6. Guru berkeliling membimbing siswa 

berdiskusi. 

  

7. Beberapa kelompok maju mempresentasikan 

hasil diskusinya (komunikasi matematik 

lisan). (Auditory) 

 

 

15 

menit 

 

Percaya 

diri, berani 

 

Elaborasi 

 

8. Guru mempersilahkan kelompok lain 

menanggapi. (Auditory) 

  

9. Guru memberikan meluruskan materi 

mengenai keliling dan luas persegi. 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

10. Siswa mengerjakan kegiatan 3 secara 

berkelompok. (Auditory, Intelectually) 

 

 

15 

menit 

Kerja keras, 

tangguh, 

cerdas 

Elaborasi 

 

11. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai soal yang telah mereka kerjakan. 

(Auditory) 

 

 

 

 

12. Guru mempersilahkan siswa lain untuk 

menanggapi. (Auditory, Intelectually) 

Santun 



168 

 

 

 

 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , kuis 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

13. Guru meluruskan jawaban yang tepat.  Konfirmasi 

Fase 4:  Menyampaikan Hasil 

14. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara 

individu oleh siswa sebagai evaluasi 

pembelajaran (komunikasi matematik 

tertulis). (Repetition) 

 

5 menit 

 

 

 

Kerja kerja, 

kemandirian 

 

Elaborasi 

15. Siswa mengunpulkan hasil jawabannya. 

Kegiatan Penutup 
10 

menit 
 

 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. ( Auditory, Repetition) 

 

 

5 menit 

 

 

Komuni-

katif 

Interaktif 

Konfirmasi 

Elaborasi 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

 

 

 

 

3. Guru memberi PR.  

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

4. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling jajargenjang. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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Soal  : 

1. Sebuah ruangan akan dipasang lantai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 m 

x 5 m. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm x 30 

cm. Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai tersebut? Kemudian 

berapa biaya yang dibutuhkan jika harga tipe ubin Rp. 7.500,00? 

2. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  ukuran  sisinya  80  meter.  Di  

sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  per  

meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut?  

a.  Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal di atas!  

b.  Tuliskan langkah-langkah dan rumus yang akan kamu gunakan!  

c.  Selesaikan masalah sesuai strategi!  

d.  Cek dan simpulkan jawabanmu! 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

i.  Diketahui :   

Ruangan: p=8m=800cm, l=5m=500cm,  Ubin: s=8m 

Ditanya: Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup 

lantai tersebut? Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan jika 

harga tipa ubin Rp. 7.500,00? 

2 

Luas ruangan: p x l = 800 x500 = 400.000 cm
2
 

Luas ubin: s x s = 8 x 8= 64 cm
2
 

2 

Banyak ubin= L.ruangan : L.ubin = 400.000 : 64 = 6.250 2 

Jadi ubin yang dibutuhkan 6.250 ubin 1 

Biaya: 6.250 x 7.500 = 46.875.000 2 

Jadi biaya yang dibutuhkan adalah Rp 46.875.000,00 1 

(2) Diketahui  : s = 80 m  biaya = Rp. 135.000,00 per meter  

Ditanyakan : biaya pemasangan pagar seluruh halaman?  

2 

b. Langkah-Langkah  

Mencari Keliling Halaman  

3 



170 

 

 

 

K = 4s  

K = 4(80 m)  

K = 320 m  

c. Penyelesaian  

biaya pemasangan pagar seluruh halaman = Keliling x biaya 

pemasangan permeter   

320 m x Rp. 135.000,00 per meter = Rp. 43.200.000,00   

3 

d. Simpulan  

Jadi, biaya pemasangan pagar seluruh halaman adalah Rp. 

43.200.000,00 

2 

Skor total 20 

 

 

    

 Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 4 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran AIRdan pendekatan RME, serta berbantuan 

LKPD siswadapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling dan luas jajargenjang. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi  

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Jajargenjang 

 

2. Luas Jajargenjang 
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Keterangan: 

 = keliling jajargenjang 

  = luas jajargenjang 

  = alas jajargenjang 

  = sisi yang berdekatan dengan alas jajargenjang 

  = tinggi jajargenjang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :AIR (Auditory Intellectually Repetition) 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Persiapan 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

siswa  

 Siswa sudah menempatkan diri pada 

kelompoknya masing-masing. 

 Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan menyiapkan alat tulis 

 

Mandiri 

 

 

 

Religius 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR. (Intelectually) 5 menit  Konfirmasi 

6. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat  
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kembali pengertian  Jajargenjang dengan sifat-

sifatnya. 

Eksplorasi 

Kegiatan Inti 
60 

menit 
 

 

Fase 2: Penyampaian 

1. Guru mengingatkan kembali apa yang 

dimaksud keliling dan luas. 

 

 

10 

menit 

 

 

 

Peduli, 

cerdas 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

2. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 

bertanya. (Auditory) 

 

 

 

 

3. Guru menanggapi pertanyaan.(bila ada). Konfirmasi 

4. Guru membagikan LKPD pada setiap 

kelompok, dan  meminta siswa mengisi 

identitas anggota kelompok. 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Pelatihan 

5. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

(Auditory, Intelectually) 

 

Kerja 

keras,cerdas

,disiplin. 

 

 

Eksplorasi 

6. Guru berkeliling membimbing siswa 

berdiskusi. 

  

7. Beberapa kelompok maju mempresentasikan 

hasil diskusinya (komunikasi matematik 

lisan). (Auditory) 

 

 

15 

menit 

 

Percaya 

diri, berani 

 

Elaborasi 

 

8. Guru mempersilahkan kelompok lain 

menanggapi. (Auditory) 

  

9. Guru memberikan meluruskan materi 

mengenai keliling dan luas persegi. 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

10. Siswa mengerjakan kegiatan 3 secara 

berkelompok. (Auditory, Intelectually) 

 

 

15 

menit 

Kerja keras, 

tangguh, 

cerdas 

Elaborasi 

 

11. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai soal yang telah mereka kerjakan. 

(Auditory) 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , kuis 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

12. Guru mempersilahkan siswa lain untuk 

menanggapi. (Auditory, Intelectually) 

Santun 

13. Guru meluruskan jawaban yang tepat.  Konfirmasi 

Fase 4:  Menyampaikan Hasil 

14. Guru memberikan kuis yang dikerjakan secara 

individu oleh siswa sebagai evaluasi 

pembelajaran (komunikasi matematik 

tertulis). (Repetition) 

 

5 menit 

 

 

 

Kerja kerja, 

kemandirian 

 

Elaborasi 

15. Siswa mengunpulkan hasil jawabannya. 

Kegiatan Penutup 
10 

menit 
 

 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. ( Auditory, Repetition) 

 

 

5 menit 

 

 

Komuni-

katif 

Interaktif 

Konfirmasi 

Elaborasi 

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

 

 

 

 

3. Guru memberi PR.  

 

5 menit 

 

 

 

 

 

4. Guru mengumumkan pertemuan selanjutnya 

akan diadakan tes evaluasi. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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Soal  : 

1. Diketahui suatu jajargenjang dengan panjang alas 36 cm dan tingginya 6 cm. 

Tentukan mm
2
luas jajargenjang tersebut. 

2. Kebun Pak Tarno berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 m x 5 m. di 

bagian kebun Pak Tarno akan ditanami pohon pisang dengan bentuk jajargenjang 

seperti pada gambar di bawah ini. Berapa luas kebun Pak Tarno yang tidak 

ditanami pohon pisang? 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

1.  Luas jajargenjang = a x t 2 

                               = 36 x 6 1 

                               = 216 1 

Luas jajargenjang 21.600 mm
2 

2 

2. Luas jajargenjang = a x t 2 

                     = 6 x 5 = 30 1 

Luas persegi panjang = p x l 2 

                         = 10 x 5 = 50 1 

     L. tidak ditanami pisang = L. persegi panjang – luas 

jajargenjang 
2 

                                              =  50 - 30 = 20 1 

     Luas kebun yang tidak ditanami pisang 20 m
2 

 

 

1 

Skor total 20 

10 

m 

6 m 

5 m 
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        Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 1 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

6.3. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah 

ketupat dan layang-layang. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian segiempat. 

2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam segiempat. 

3. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan sifat sifat persegi, persegi panjang dan 

jajargenjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori siswadapat menjelaskan 

pengertian segiempat. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

E. Materi Pembelajaran 

1. Mengingat segi empat. 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat segi empat. 
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F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :Ekspositori 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1: persiapan (preparation). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik.Peserta didik diminta untuk 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat tulis 

Religius, 

Mandiri 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru memberikan apersepsi 

 Pernahkah melihat benda disekeliling yang 

berbentuk segiempat? 

 Sebutkan. 

 Mengapa dapat disebut segiempat? 

 

 

5 menit 

 

  

 

Eksplorasi 

Kegiatan Inti 
55 

menit 
 

 

Tahap 2: penyajian (presentation). 

1. Siswa memperhatikan garis besar materi dan 

 

35meni

 

Peduli, 

cerdas 

Konfirmasi 

Eksplorasi 
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mencatat materi yang disampaikan oleh guru. 

(lampiran 2) 

t 

 

 

 

 

Tahap 3: menghubungkan (correlation). 

2. Guru memberikan contoh soal dan petunjuk 

pada peserta didik mengenai langkah-langkah 

penyelesaian soal . 

20 

menit 

  

3. Siswa dipersilahkan maju untuk mengerjakan 

soal yang lain. 

Kerja keras Elaborasi 

 

4. Guru bersama siswa membahas jawaban yang 

benar 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup 
15 

menit 
 

 

Tahap 4: menyimpulkan (generalization). 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

 

5 menit 

Komuni-

katif, 

Interaktif 

Konfirmasi, 

Elaborasi 

Tahap 5: menerapkan (application). 

2. Guru memberikan penlilaian berupa Tugas 

Rumah untuk dikerjakan. 

 

5 menit 

 

Kerja keras 

 

Elaborasi 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

4. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling persegi panjang. 

 

 

 

 

 

5. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , kuis 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1.  

 

 

 

Pada gambar di atas, KLMN adalah sebuah persegi  panjang dan O adalah 

titik potong kedua diagonalnya. Jika panjang KO = 5 cm, tentukan 

a. panjang MO; 

b. panjang NO; 

c. panjang LO; 

d. panjang KM; 

e. panjang LN. 

2. Gambarlah sebuah segi empat ABCD jika panjang AB = 2 cm dan panjang BD = 

1,5 cm. Apakah gambar tersebut persegi? Kenapa? 

3. Pada setiap jajargenjang, tentukan kalimat-kalimat berikut benar atau salah. 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b. Besar sudut-sudut yang berhadapan adalah 90
o
. 

c. Jumlah semua sudutnya adalah 180
o
. 

d. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

1. MO = 5 cm 2 
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NO = 5 cm 2 

LO = 5 cm 2 

KM = 10 cm 2 

LN = 10 cm 2 

2.  

4 

Gambar  tersebut  bukan  gambar  persegi.  3 

Karena memiliki dua pasang sisi yang berbeda.   3 

3.  A. B 2 

B. S 3 

C. S 3 

D. B 2 

Skor total 30 

 

 
 

 

        

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 2 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori siswadapat menjelaskan 

pengertian segiempat. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi 

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Persegi Panjang 

 

2. Luas Persegi Panjang 
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Keterangan: 

 = keliling persegi panjang 

  = luas persegi panjang 

  = panjang persegi panjang 

   = lebar persegi panjang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :Ekspositori 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 15 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1: persiapan (preparation). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik.Peserta didik diminta untuk 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat tulis 

Religius, 

Mandiri 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR.  

10 

menit 

 Konfirmasi 

6. Guru menyampaikan prasyarat dalam 

pembelajaran hari ini  yaitu tentang pengertian 

persegi panjang dan sifat-sifat persegi panjang. 

Peduli, 

cerdas 

Eksplorasi 
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7. Guru melakukan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan prasyarat tentang pengertian dan 

sifar-sifat persegi panjang. Apersepsi 

dilakukan dengan serangkaian pertanyaan 

8. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan pengertian 

dan sifat-sifat persegi panjang. 

Kegiatan Inti 53 

menit 
 

 

Tahap 2: penyajian (presentation). 

1. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang keliling persegi panjang. 

 

 

 

15 

menit 

 

Komunika-

tif 

 

 

 

 

 

 

Ekplorasi 

 

2. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus keliling persegi panjang. 

Elaborasi 

 

3. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus 

keliling persegi panjang. 

Suatu persegi panjang jika p = panjang, l = 

lebar, K= keliling dan L= luas, maka keliling 

persegi panjang adalah K= 2 ( p +l). 

Konfirmasi 

 

4. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang luas persegi panjang 

 

 

18 

menit 

 

 

Ekplorasi 

 

5. Peserta didik dibimbing untuk menurunkan 

rumus luas persegi panjang dengan 

serangkaian pertanyaan 

Ekplorasi 

 

6. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus luas persegi panjang. 

Elaborasi 
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7. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus luas 

persegi panjang. 

Jika L adalah luas persegi panjang, p adalah 

panjang persegi panjang, dan l adalah lebarya, 

maka luas daerah persegi panjang = panjang x 

lebar. 

Konfirmasi 

 

 

8. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang telah di pelajari. 

 

Tahap 3: menghubungkan (correlation). 

9. Guru memberikan soal-soal permasalahan 

pada masing-masing kelompok kemudian tiap 

kelompok mengerjakan 1 soal dari 3 soal yang 

diberikan dan soal berbeda pada tiap 

kelompok. Guru memberikan petunjuk pada 

peserta didik mengenai langkah-langkah 

penyelesaian soal. 

20 

menit 

 Ekplorasi 

Informasi 

10. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk mengerjakan soal. 

Toleransi Elaborasi 

 

11. Peserta didik dari perwakilan beberapa 

kelompok menuliskan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

Percaya diri  

12. Guru membahas hasil diskusi dan 

mengkoreksi jika ada yang salah. 

 Konfirmasi 

Kegiatan Penutup 
12 

menit 
 

 

Tahap 4: menyimpulkan (generalization). 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

 

2 menit 

Komuni-

katif, 

Interaktif 

Konfirmasi, 

Elaborasi 

Tahap 5: menerapkan (application). 

2. Guru memberikan soal tes untuk dikerjakan 

 

5 menit 

Mandiri, 

kerja keras 

 

 

Elaborasi 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar soal 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1. Lantai ruang tamu rumah pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 m 

dan lebarnya 4 m. Lantai tersebut akan dipasang karpet Arab. Jika harga karpet 

setiap 1 m
2
 adalah Rp 50.000,00, maka berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan 

pak Budi untuk membeli karpet tersebut?  

2. Sebuah lapangan voli berbentuk persegi panjang. Luas lapangan tersebut adalah 

162 m
2
. Jika perbandingan panjang : lebarnya = 2 : 1. Hitunglah keliling lapangan 

voli tersebut! 

 

 

kemudian dikumpulkan 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

4. Guru memberi PR.  

 

 

 

 

 

 

5. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling persegi panjang. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

Diketahui: lantai ruang tamu berbentuk persegi panjang; 

panjang = 5 m; lebar     = 4 m; 

harga karpet tiap 1 m
2
 = Rp. 50.000,00 

Ditanya: Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 

karpet? 

2 

Sketsa gambar 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

3. Menghitung  luas lantai ruang tamu = luas persegi panjang. 

4. Biaya yang harus dikeluarkan = luas ruang tamu  harga karpet 

tiap m
2
. 

4 

Luas lantai ruang tamu = luas persegi panjang 

               = panjang  lebar 

               = 5  4     

               = 20 

Biaya yang harus dikeluarkan = luas ruang tamu  harga karpet tiap 

m
2
 

    = 20  Rp. 50.000,00 

    = Rp. 1.000.000,00 

2 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan pak Budi untuk membeli karpet 

adalah Rp 1.000.000,00. 
2 

2. 

Diketahui: lapangan voli berbentuk persegi panjang dengan ukuran: 

keliling = 54 m; panjang = 2l. 

Ditanya: hitunglah luas lapangan voli tersebut! 

2 

Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. 

sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

keliling lapangan voli = keliling persegi panjang; 

menghitung panjang dan lebar lapangan voli; 

menghitung luas lapangan voli= luas persegi panjang. 

4 

Keliling = 54 

 2 ( p +l ) = 54 

 2 (2l + l) = 54 

 2(3l) = 54 

 6l= 54 

2 

5 m 

4 m 

D C 

B A 

C D 

l 

2l 
B A 
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l= 9 

Karena p = 2l, maka 

            p = 2 (9)=18 

Luas lapangan voli = luas persegi panjang 

= p  l  

= 18 9 

= 162 m
2
 

Jadi luas lapangan voli tersebut 162 m
2
. 2 

 Total Skor 20 

 
 

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 3 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori siswadapat menjelaskan 

pengertian segiempat. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi 

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Persegi 

 

2. Luas Persegi 
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Keterangan: 

 = keliling persegi 

  = luas persegi 

  = panjang sisi persegi 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :Ekspositori 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 15 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1: persiapan (preparation). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik.Peserta didik diminta untuk 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat tulis 

Religius, 

Mandiri 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR.  

10 

menit 

 Konfirmasi 

6. Guru menyampaikan prasyarat dalam 

pembelajaran hari ini  yaitu tentang pengertian 

persegi dan sifat-sifat persegi. 

Peduli, 

cerdas 

Eksplorasi 
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7. Guru melakukan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan prasyarat tentang pengertian dan 

sifar-sifat persegi. Apersepsi dilakukan dengan 

serangkaian pertanyaan 

8. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan pengertian 

dan sifat-sifat persegi. 

Kegiatan Inti 53 

menit 
 

 

Tahap 2: penyajian (presentation). 

1. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang keliling persegi. 

 

 

 

15 

menit 

 

Komunika-

tif 

 

 

 

 

 

 

Ekplorasi 

 

2. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus keliling persegi. 

Elaborasi 

 

3. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus 

keliling persegi. 

Suatu persegi jika s =panjang sisi, K= 

keliling, maka keliling persegi adalah K= 4xs 

Konfirmasi 

 

4. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang luas persegi 

 

 

18 

menit 

 

 

Ekplorasi 

 

5. Peserta didik dibimbing untuk menurunkan 

rumus luas persegi dengan serangkaian 

pertanyaan 

Ekplorasi 

 

6. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus luas persegi. 

Elaborasi 

7. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus luas 

persegi. 

Jika L adalah luas persegi, s adalah panjang 

sisi, maka luas daerah persegi = sisi x sisi. 

Konfirmasi 
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8. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang telah di pelajari. 

 

Tahap 3: menghubungkan (correlation). 

9. Guru memberikan soal-soal permasalahan 

pada masing-masing kelompok kemudian tiap 

kelompok mengerjakan 1 soal dari 3 soal yang 

diberikan dan soal berbeda pada tiap 

kelompok. Guru memberikan petunjuk pada 

peserta didik mengenai langkah-langkah 

penyelesaian soal. 

20 

menit 

 Ekplorasi 

Informasi 

10. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk mengerjakan soal. 

Toleransi Elaborasi 

 

11. Peserta didik dari perwakilan beberapa 

kelompok menuliskan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

Percaya diri  

12. Guru membahas hasil diskusi dan 

mengkoreksi jika ada yang salah. 

 Konfirmasi 

Kegiatan Penutup 
12 

menit 
 

 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2 menit 

 

Komuni-

katif, 

Interaktif 

Konfirmasi, 

Elaborasi 

Tahap 4: menyimpulkan (generalization). 

2. Guru memberikan soal tes untuk dikerjakan 

kemudian dikumpulkan 

5 menit 

 

 

Mandiri, 

kerja keras 

 

 

Elaborasi 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

4. Guru memberi PR.   
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar soal 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1. Sebuah ruangan akan dipasang lantai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 m 

x 5 m. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm x 30 

cm. Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai tersebut? Kemudian 

berapa biaya yang dibutuhkan jika harga tipe ubin Rp. 7.500,00? 

2. Halaman  rumah  berbentuk  persegi  dengan  ukuran  sisinya  80  meter.  Di  

sekeliling halaman  itu,  akan  dipasang  pagar  dengan  biaya  Rp135.000,00  per  

meter.  Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut?  

a.  Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal di atas!  

b.  Tuliskan langkah-langkah dan rumus yang akan kamu gunakan!  

c.  Selesaikan masalah sesuai strategi!  

d.  Cek dan simpulkan jawabanmu! 

 

b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

1.  Diketahui :   

Ruangan: p=8m=800cm, l=5m=500cm,  Ubin: s=8m 

Ditanya: Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai tersebut? 

Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan jika harga tipa ubin Rp. 7.500,00? 

2 

5. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling persegi. 

 

 

 

 

 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 
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Luas ruangan: p x l = 800 x500 = 400.000 cm
2
 

Luas ubin: s x s = 8 x 8= 64 cm
2
 

2 

Banyak ubin= L.ruangan : L.ubin = 400.000 : 64 = 6.250 2 

Jadi ubin yang dibutuhkan 6.250 ubin 1 

Biaya: 6.250 x 7.500 = 46.875.000 2 

Jadi biaya yang dibutuhkan adalah Rp 46.875.000,00 1 

(2) Diketahui  : s = 80 m  biaya = Rp. 135.000,00 per meter  

Ditanyakan : biaya pemasangan pagar seluruh halaman?  

2 

b. Langkah-Langkah  

Mencari Keliling Halaman  

K = 4s  

K = 4(80 m)  

K = 320 m  

3 

c. Penyelesaian  

biaya pemasangan pagar seluruh halaman = Keliling x biaya pemasangan 

permeter   

320 m x Rp. 135.000,00 per meter = Rp. 43.200.000,00   

3 

d. Simpulan  

Jadi, biaya pemasangan pagar seluruh halaman adalah Rp. 43.200.000,00 

2 

Skor total 20 

 

       

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 
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Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah    : SMP Negeri 5 Blora 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Alokasi Waktu  : 2 x40 Menit 

Pertemuan ke-  : 4 

========================================================== 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6.  Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

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

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus keliling pesegi panjang. 

2. Siswa dapat menjelaskan dan menggunakan rumus luas persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori siswadapat menjelaskan 

pengertian segiempat. 

Karakter yang dikembangkan : 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Kerja keras 

5. Komunikatif 

6. Kemandirian 

7. Toleransi 

E. Materi Pembelajaran 

1. Keliling Jajargenjang 
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2. Luas Jajargenjang 

 

 

Keterangan: 

 = keliling jajargenjang 

  = luas jajargenjang 

  = alas jajargenjang 

  = sisi yang berdekatan dengan alas jajargenjang 

  = tinggi jajargenjang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab. 

 Model pembelajaran :Ekspositori 

 Pendekatan : RME (Realistic Mathematics Education) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah 

Menurut 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 15 menit   

1. Guru memasuki ruangan tepat waktu, 

memberi salam kepada peserta didik. 

5 menit 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1: persiapan (preparation). 

2. Guru mempersiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik.Peserta didik diminta untuk 

berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat tulis 

Religius, 

Mandiri 

 

 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran 

yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran. 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

4. Guru memberikan motivasi agar siswa 

semangat dalam mengikuti KBM. 

Memotivasi 

 

5. Guru membahas PR.   Konfirmasi 
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6. Guru menyampaikan prasyarat dalam 

pembelajaran hari ini  yaitu tentang pengertian 

jajar genjang dan sifat-sifat jajar genjang. 

10 

menit 

Peduli, 

cerdas 

Eksplorasi 

7. Guru melakukan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan prasyarat tentang pengertian dan 

sifar-sifat jajar genjang. Apersepsi dilakukan 

dengan serangkaian pertanyaan 

8. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan pengertian 

dan sifat-sifat jajar genjang. 

Kegiatan Inti 53 

menit 
 

 

Tahap 2: penyajian (presentation). 

1. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang keliling jajar genjang. 

 

 

 

15 

menit 

 

Komunika-

tif 

 

 

 

 

 

 

Ekplorasi 

 

2. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus keliling jajar genjang. 

Elaborasi 

 

3. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus 

keliling jajar genjang. 

Suatu jajargenjang jika p = alas, q = sisi 

miring, t = tinggi, K= keliling dan L= luas, 

maka keliling jajargenjang adalah K= 2 ( p 

+ q ). 

Konfirmasi 

 

4. Guru melibatkan peserta didik untuk mencari 

informasi tentang luas jajar genjang 

 

 

18 

menit 

 

 

Ekplorasi 

 

5. Peserta didik dibimbing untuk menurunkan 

rumus luas jajar genjang dengan serangkaian 

pertanyaan 

Ekplorasi 

 

6. Guru membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkanrumus luas jajar genjang. 

Elaborasi 
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7. Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik ketika menyimpulkan rumus luas 

jajar genjang. 

Jika L adalah luas jajargenjang, t adalah tinggi 

jajar genjang, dan a adalah alasnya, maka luas 

daerah jajargenjang = alas  tinggi. 

Konfirmasi 

 

 

8. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang telah di pelajari. 

 

Tahap 3: menghubungkan (correlation). 

9. Guru memberikan soal-soal permasalahan 

pada masing-masing kelompok kemudian tiap 

kelompok mengerjakan 1 soal dari 3 soal yang 

diberikan dan soal berbeda pada tiap 

kelompok. Guru memberikan petunjuk pada 

peserta didik mengenai langkah-langkah 

penyelesaian soal. 

20 

menit 

 Ekplorasi 

Informasi 

10. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk mengerjakan soal. 

Toleransi Elaborasi 

 

11. Peserta didik dari perwakilan beberapa 

kelompok menuliskan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

Percaya diri  

12. Guru membahas hasil diskusi dan 

mengkoreksi jika ada yang salah. 

 Konfirmasi 

Kegiatan Penutup 
12 

menit 
 

 

Tahap 4: menyimpulkan (generalization). 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

 

2 menit 

Komuni-

katif, 

Interaktif 

Konfirmasi, 

Elaborasi 

Tahap 5: menerapkan (application). 

2. Guru memberikan soal tes untuk dikerjakan 

kemudian dikumpulkan 

 

5 menit 

Mandiri, 

kerja keras 

 

 

Elaborasi 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

Nuharini, D. dan Wahyuni, T. 2008. Buku Sekolah Elektronik Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 

2. Media :Lembar soal 

 

I. Penilaian 

a. Soal tes 

Materi pokok : Segiempat 

Waktu  : 5 menit 

Soal  : 

1. Diketahui suatu jajargenjang dengan panjang alas 36 cm dan tingginya 6 cm. 

Tentukan mm
2
luas jajargenjang tersebut. 

2. Kebun Pak Tarno berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 m x 5 m. di 

bagian kebun Pak Tarno akan ditanami pohon pisang dengan bentuk jajargenjang 

seperti pada gambar di bawah ini. Berapa luas kebun Pak Tarno yang tidak 

ditanami pohon pisang? 

 

 

 

 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran: 

 Bagaimana menurut kalian pembelajaran 

yang telah kita lakukan hari ini? 

 Pada materi hari ini, bagian mana yang 

belum kalian pahami? 

  

 

 

 

 

4. Guru memberi PR.  

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu luas dan 

keliling jajar genjang. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Religius 

10 m 

6 m 

5 m 
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b. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

Jawaban Skor 

1.  Luas jajargenjang = a x t 2 

                               = 36 x 6 1 

                               = 216 1 

Luas jajargenjang 21.600 mm
2 

2 

2. Luas jajargenjang = a x t 2 

                     = 6 x 5 = 30 1 

Luas persegi panjang = p x l 2 

                         = 10 x 5 = 50 1 

     L. tidak ditanami pisang = L. persegi panjang – luas 

jajargenjang 
2 

                                              =  50 - 30 = 20 1 

     Luas kebun yang tidak ditanami pisang 20 m
2 

1 

Skor total 20 

 

      

Semarang, 18 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd.     Nana Umi Latifah 

NIP.197012141997021002     NIM. 4101410028 
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Lampiran 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP/MTS 

KELAS VII 
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Segiempat 

6. Memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian 

segiempat. 

 Siswa dapat menjelaskan macam-macam 

segiempat. 

 Siswa dapat menjelaskan pengertian dan 

sifat sifat persegi, persegi panjang dan 

jajargenjang. 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 

belah ketupat dan layang-layang. 
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Pengertian Segiempat 

 

 

 

Jenis-jenis segiempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat 

yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 

empat sudut siku-siku. 

 Jajargenjang; 

 Persegi panjang; 

 Persegi; 

 Layang-layang; 

 Belah ketupat; 

 Trapesium. 
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Pengertian Persegi Panjang 

 

 

 

 

Sifat-sifat Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A 

D C 

B 

Gambar Persegi PanjangABCD 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat 

yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 

empat sudut siku-siku. 

 mempunyai empat sisi, dengan sepasang sisi 

yang berhadapan sama panjang dan sejajar; 

 keempat sudutnya sama besar dan merupakan 

sudut siku-siku (900); 

 kedua diagonalnya sama panjang dan 

berpotongan membagi dua sama besar; dan 

 dapat menempati bingkainya kembali dengan 

empat cara. 
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Pengertian Persegi 

 

 

 

 

Sifat-sifat Persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persegi adalah bangun segiempat yang memiliki 

empat sisi sama panjang dan empat sudut siku-

siku. 

 semua sisi persegi adalah sama panjang; 

 sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama 

besar oleh digonal-diagonalnya; 

 diagonal-diagonal persegi saling berpotongan 

sama panjang membentuk sudut siku-siku; 

dan 

 suatu persegi dapat menempati bingkainya 

dengan delapan cara. 

 

A 

D C 

B 

Gambar Persegi ABCD 
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Pengertian Jajargenjang 

 

 

 

Sifat-sifat Jajargenjang 

 

 

Jajargenjang adalah bangun segiempat yang setiap 

pasang sisinya yang berhadapan sejajar. 

 setiap sisi-sisi yang berhadapan pada setiap 

jajargenjang sama panjang dan sejajar; 

 sudut-sudut yang berhadapan pada setiap 

jajargenjang sama besar; 

 jumlah pasangan sudut yang saling 

berdekatan pada setiap jajargenjang adalah 

1800; dan 

 pada setiap jajargenjang kedua diagonalnya 

saling membagi dua sama panjang. 

B A 

D C 

Gambar Jajargenjang ABCD 
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PERSEGI PANJANG 

6. Memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

SMP/MTS 

KELAS VII 

 Menemukan rumus keliling persegi panjang 

dengan cara mengukur panjang sisinya. 

 Menemukan luas persegi panjang 

menggunakan petak-petak. 

 Menggunakan rumus keliling dan luas persegi 

panjang untuk menyelesaikan masalah. 
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Keliling dan Luas Persegi Panjang 

A 

D C 

B 

Gambar Persegi PanjangABCD 

Keliling persegi panjang 

 

Luas persegi panjang 

 

 

Keterangan: 

 = keliling persegi panjang 

  = luas persegi panjang 

  = panjang persegi panjang 

   = lebar persegi panjang 
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SMP/MTS 

KELAS VII 
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PERSEGI 

6. Memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 Menemukan rumus keliling persegi dengan 

cara mengukur panjang sisinya. 

 Menemukan luas persegi menggunakan petak-

petak. 

 Menggunakan rumus keliling dan luas persegi 

untuk menyelesaikan masalah. 



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dan Luas Persegi 

 

 

 

 

Keliling persegi 

 

Luas persegi 

 

 

Keterangan: 

 = keliling persegi 

  = luas persegi 

  = panjang sisi persegi 

 

 

A 

D C 

B 

Gambar Persegi ABCD 
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SMP/MTS 

KELAS VII 
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JAJARGENJANG 

6. Memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 Menemukan rumus keliling jajargenjang dengan 

cara mengukur panjang sisinya. 

 Menemukan luas jajargenjang dengan 

pendekatan luas persegi panjang 

 Menggunakan rumus keliling dan luas 

jajargenjang panjang untuk menyelesaikan 

masalah. 
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Keliling dan Luas Jajargenjang 

 

Keliling jajargenjang 

 

Luas persegi panjang 

 

 

 Keterangan: 

 = keliling jajargenjang 

 = luas jajargenjang 

 = alas jajargenjang 

 = sisi yang berdekatan dengan alas 

jajargenjang 

 = tinggi jajargenjang 

 

 

 

B A 

D C 

Gambar Jajargenjang ABCD 
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216 

 

 

 



217 
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220 

 

 

 



221 

 

 

 



222 

 

 

 



223 
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Lampiran 21 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

KELAS KONTROL 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Nana Umi Latifah 

Pertemuan ke :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  ( ) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

     

2.  Menyiapkan buku pelajaran.        

3.  Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan  

  

     

4.  Memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  
     

5.  Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat. 

  
     

6.  Memperhatikan penjelasan materi.         

7.  Mencatat materi yang disampaikan.        

8.  Mengerjakan soal-soal dengan 

langkah yang sistematis dan rinci. 

  
     

9.  Berani menuliskan hasil jawaban di 

depan kelas. 

  
     

10.  Aktif dalam pembahasan jawaban.        
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11.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri. 

  

     

12.  Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran bersama 

guru. 

  

     

13.  Mencatat PR yang diberikan oleh 

guru.  

  
     

Skor total      

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 1 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan ≤  

Skor 2 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  
Skor 3 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  
Skor 4 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  
Skor 5 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan  
Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 65 

Persentase kegiatan peserta didik : 

 
  

 Blora,      April 2014  

Observer 

 

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd. 

NIP 197012141997021002 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Nana Umi Latifah 

Pertemuan ke :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  ( ) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

     

2.  Menyiapkan buku pelajaran.        

3.  Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

  

     

4.  Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

     

5.  Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
     

6.  Memperhatikan penjelasan materi         

7.  Bergabung dengan kelompoknya 

masing-masing. 

  
     

8.  Berdiskusi dengan kelompoknya        
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untuk mencari penyelesaian soal-

soal pada LKPD.  

9.  Menanyakan permasalahan yang 

belum dipahami. 

  
     

10.  Memberikan bantuan kepada teman 

dalam diskusi kelompok. 

  
     

11.  Mengerjakan soal-soal dengan 

langkah yang sistematis dan rinci. 

  
     

12.  Berani mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya di depan 

kelas. 

  

     

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasikelompok yang lain. 

  
     

14.  Mengerjakan lembar soal kuis 

secara individu dan 

mengumpulkannya tepat waktu.  

  

     

15.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri. 

  

     

16.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru. 

  

     

Skor Total      

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 1 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan ≤  

Skor 2 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  
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Skor 3 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  

Skor 4 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan persentase 

kegiatan peserta didik  

Skor 5 : Banyak peserta didik yang melakukan kegiatan  

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 80 

Persentase kegiatan peserta didik = 

 

  

 

  

Blora,      April 2014  

Observer 

  

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd. 

NIP 197012141997021002 
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Rekap Hasil Lembar Pengamatan Aktvitas Peserta Didik 

No Kelas eksperimen  

(Pertemuan ke-) 

Kelas kontrol  

(Pertemuan ke-) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3 3 3 4 3 3 3 3 

2 2 3 2 3 4 4 2 3 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 

4 3 2 3 4 2 2 2 2 

5 4 4 4 4 3 2 2 2 

6 3 3 3 4 2 3 2 2 

7 2 3 4 3 4 4 4 4 

8 2 3 3 4 3 2 3 3 

9 2 3 3 3 2 2 2 2 

10 3 3 3 2 3 2 2 3 

11 3 3 3 3 2 2 2 2 

12 3 3 4 4 2 3 2 2 

13 2 3 3 4 4 4 4 4 

14 3 3 4 3     

15 4 4 4 4     

16 0 2 2 3     

Jumlah 42 46 51 55 34 36 33 35 

Persentase (%) 52,5 57,5 73,7 68,7 52,3 55,3 50,7 53,8 

 

Tabel perolehan persentase aktivitas peserta didik 

Pertemuan ke- Persentase aktivitas peserta didik (%) 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

1 52,5 57,3 

2 57,5 55,3 

3 63,7 50,7 

4 68,7 53,8 
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Lampiran 22 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Nana Umi Latifah 

Pertemuan ke :  

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  ( ) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran. 

       

2. Menyiapkan kondisi peserta didik 

sebelum mengikuti pelajaran. (Fase 

1) 

       

3.  Menginformasikan model 

pembelajaran yang akan digunakan. 

       

4.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

5. Memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

       

6.  Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui tanya jawab 

       

7.  Menjelaskan materi kepada peserta 

didik (Fase 2) 

       

8.  Mengorganisasikan peserta didik ke        
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dalam kelompok-kelompok belajar. 

(Fase 3) 

9. Memantau diskusi kelompok dan 

memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

       

10. Meminta masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

       

11. Mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok. 

       

12. Memberikan lembar soal kuis kepada 

peserta didik untuk dikerjakan secara 

individu. (Fase 4) 

       

13. Membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan peserta didik. 

       

14. Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

       

15. Memberikan PR kepada peserta 

didik. 

       

16. Mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 

       

Skor total  

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 
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 Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 64 

Persentase keterampilan guru = 

 

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru  

2. Cukup baik :  persentase keterampilan guru  

3. Baik   :  persentase keterampilan guru  

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru  

 

 

 

Blora,      April 2014  

Observer 

  

 

Bambang Eko Subowo, S.Pd. 

NIP 197012141997021002 
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Rekap Hasil Lembar Pengamatan Guru Terhadap Model Pembelajaran AIR 

dengan pendekatan RME 

No (Pertemuan ke- 

1 2 3 4 

1 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 

3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

5 2 2 3 3 

6 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 

8 2 2 3 3 

9 4 4 4 4 

10 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 

12 4 4 4 4 

13 3 4 4 4 

14 3 3 3 3 

15 3 3 4 4 

16 3 0 4 4 

Jumlah 49 47 55 55 

Persentase (%) 76,5 73,4 85,9 85,9 

Rata-rata 80,425 
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Lampiran 23 

 

DATA NILAI TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

KODE SISWA NILAI KODE SISWA NILAI 

C-01 78 F-01 87 

C-02 91 F-02 68 

C-03 82 F-03 87 

C-04 78 F-04 73 

C-05 91 F-05 73 

C-06 83 F-06 71 

C-07 83 F-07 77 

C-08 65 F-08 82 

C-09 72 F-09 68 

C-10 93 F-10 79 

C-11 81 F-11 64 

C-12 76 F-12 79 

C-13 82 F-13 89 

C-14 69 F-14 66 

C-15 82 F-15 74 

C-16 88 F-16 72 

C-17 88 F-17 72 

C-18 79 F-18 94 

C-19 74 F-19 81 

C-20 81 F-20 92 

C-21 76 F-21 72 

C-22 74 F-22 94 

C-23 81 F-23 90 

C-24 80 F-24 72 

C-25 82 F-25 82 

C-26 72 F-26 68 

C-27 72 F-27 82 

C-28 84 F-28 91 

C-29 98 F-29 77 

C-30 78 F-30 82 

C-31 72 F-31 92 

C-32 88 F-32 91 

C-33 85 F-33 64 

C-34 76 F-34 77 
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C-35 80 F-35 60 

C-36 79 F-36 66 

C-37 98 F-37 94 
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Lampiran 24 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

A. 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

data_akhir .080 74 .200
*
 .976 74 .179 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

B. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  data_akhir 

N 74 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 80.24 

Std. Deviation 9.264 

Most Extreme Differences Absolute .080 

Positive .074 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .687 

Asymp. Sig. (2-tailed) .732 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hipotesis: 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian:  
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1.  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov lebih dari 5% (Sukestiyarno, 2010:73).  

2. H0 ditolak jika  (Siegel, 1994: 60). 

Pengujian Hipotesis: 

3. Berdasarkan output A diketahui bahwa nilai signifikansi diperoleh 0,200 = 

20%. Karena 20%.> 5%. maka H0 diterima. 

4. Berdasarkan output B Nilai D hitung (absolute most extreme difference) 

diperoleh 0,080 dan N=74. Karena  maka H0 

diterima. 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 25 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

data_akhir Based on Mean 3.854 1 72 .053 

Based on Median 3.707 1 72 .058 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.707 1 71.602 .058 

Based on trimmed mean 3.869 1 72 .053 

Hipotesis: 

 :  (kelompok eksperimen dan kontrol variansnya sama/homogen). 

 : (kelompok eksperimen dan kontrol variansnya tidak sama) 

Kriteria pengujian:  

1.  diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas Levene‟s 

Test lebih dari 5% (Sukestiyarno, 2010: 118). 

2. H0 ditolak jika  Olkin et.al (1960: 280). 

Pengujian Hipotesis: 

1. Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi Levene‟s Test 

(based on means) diperoleh 0,053 = 5,3%. Karena 5,3%.> 5%, maka H0 

diterima. 

2. Nilai W = 3,854 dikonsultasikan dengan tabel distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 74, diperoleh F tabel 3,98. 

Karena maka Ho diterima. 

Jadi, kelompok eksperimen dan kontrol variansnya sama/homogen.
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Lampiran 26 

 

UJI HIPOTESIS 1 (UJI KETUNTASAN BELAJAR) 

A. KKM individual 

Hipotesis: 

H0: µ1 ≤ 76(Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME 

kurang dari atau sama dengan 76). 

H1: µ1 > 76 (Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RMElebih 

dari 76). 

Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

  

Kriteria pengujian:  

H0 ditolak jika thitung> t(1- )(n-1)  (Sudjana, 2005:230). 

 
Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata menggunakan One-

Sample Testdiperoleh nilai thitung = 3,483>t(0,95)(36) =  2,042 yang berarti  ditolak 

dan H1 diterima. Jadi Rata-rata kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran AIR dengan pendekatan RME akhir lebih 

dari 76. 

B. KKM klasikal 
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Hipotesis: 

H0: π ≥ 75% (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas lebih besar 

atau sama dengan 75%), 

H1: π < 75% (persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas kurang dari 

75%). 

Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

  

Kriteria pengujian:  

H0 diterima jika (Sudjana, 2005:234). 

Hasil skor peserta didik setelah diurutkan dari besar ke kecil. 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

1 C-37 98 

2 C-29 84 

3 C-15 96 

4 C-10 78 

5 C-01 93 

6 C-05 91 

7 C-34 91 

8 C-02 91 

9 C-32 88 

10 C-17 88 

11 C-16 88 

12 C-28 85 

13 C-06 84 

14 C-03 83 

15 C-13 83 
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16 C-25 82 

17 C-11 82 

18 C-33 82 

19 C-20 81 

20 C-23 81 

21 C-24 81 

22 C-36 80 

23 C-04 80 

24 C-12 79 

25 C-07 79 

26 C-35 78 

27 C-30 78 

28 C-18 76 

29 C-22 76 

30 C-09 74 

31 C-21 74 

32 C-19 74 

33 C-31 72 

34 C-26 72 

35 C-27 72 

36 C-14 69 

37 C-08 65 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

 
    = 0,47 

Pada , z tabel = 1,64. 

Karena maka diterima. 
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Hal ini menyatakan bahwa persentase ketuntasan belajar peserta didik yang tuntas 

lebih besar atau sama dengan 75%, Jadi, siswa pada kelompok eksperimen telah 

mencapai ketuntasan belajar. 
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Lampiran 27 

 

UJI HIPOTESIS 2 (UJI KESAMAAN RATA-RATA ) 

 

Hipotesis: 

H0 : μ1 ≤ μ2 (rata-rata kemampuan  komunikasi  matematika  kelompok  

eksperimen kurang dari atau sama dengan kelompok kontrol) 

H1 : μ1 > μ2 (rata-rata kemampuan komunikasi matematika kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol)  

Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
t i  

Kriteria pengujian:  

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika thitung> t(1- )(dk) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2 (Sugiyono, 2012: 102). 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

2.771 .100 1.703 72 .093 3.622 2.126 -.617 7.861 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.703 69.696 .093 3.622 2.126 -.620 7.863 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan Independent 

Sample Test(tabel 4.9) diketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means 

diperoleh nilai thitung = 1,703>t(0,95)(72) = 1,645 yang berarti  ditolak dan H1 

diterima. Jadirata-rata kemampuan komunikasi matematika kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol.  
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Lampiran 28 

 

UJI HIPOTESIS 3,4,5 (UJI KESAMAAN RATA-RATA BERDASARKAN 

TINGKAT KEMAMPUAN AWAL) 

Hipotesis: 

H0 : μ1 ≤ μ2 (rata-rata kemampuan  komunikasi  matematika  kelompok  

eksperimen kurang dari atau sama dengan kelompok kontrol) 

H1 : μ1 > μ2 (rata-rata kemampuan komunikasi matematika kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol)  

Pengujian Hipotesis: 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
t i  

Kriteria pengujian:  

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika thitung> t(1- )(dk) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2 (Sugiyono, 2012: 102). 
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1. Kemampuan Rendah 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

.852 .366 .000 22 1.000 .000 3.103 -6.436 6.436 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.000 20.564 1.000 .000 3.103 -6.462 6.462 

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji Independent 

Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means diperoleh 

nilai thitung = 0<t(0,95)(22) = 1,717 yang berarti  diterima. Jadi rata-rata 

kemampuan komunikasi  matematika  kelompok  eksperimen kurang dari atau 

sama dengan kelompok kontrol pada peserta didik berkemampuan awal rendah. 
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2. Kemampuan Sedang 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

.768 .390 -.071 24 .944 -.308 4.332 -9.249 8.634 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.071 23.797 .944 -.308 4.332 -9.253 8.638 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji Independent 

Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means diperoleh 

nilai thitung = -0,071<t(0,95)(24) = 1,711 yang berarti  diterima. Jadi rata-rata 

kemampuan komunikasi  matematika  kelompok  eksperimen kurang dari atau 

sama dengan kelompok kontrol pada peserta didik berkemampuan awal sedang. 
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3. Kemampuan Tinggi 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

.420 .524 3.765 22 .001 11.500 3.055 5.165 17.835 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.765 21.208 .001 11.500 3.055 5.151 17.849 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji Independent 

Sample Testdiketahui bahwa pada tabel t-test for Equality of Means diperoleh 

nilai thitung = 3,765>t(0,95)(22) = 1,717 yang berarti  ditolak dan H1 diterima. Jadi 

rata-rata kemampuan komunikasi matematika kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol berkemampuan awal tinggi. 
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Lampiran 29 
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Lampiran 30 
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Lampiran 31 
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Lampiran 32 

 

Dokumentasi Penelitian 
 

 

 

 
 

Kelas Eksperimen sedang berdiskusi 

 

 

 

 
 

Guru sedang memberikan penjelasan  Pesertta didik mengerjakan tes kemampuan 

komunikasi 

 


