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ABSTRAK 
 

Zakaria, Feri. 2014. Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Ilmiah 

berbantuan LKPD untuk Meningkatkan Karakter Jujur dan Pemecahan Masalah 

bagi Siswa SMP. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Isti Hidayah, 

M.Pd,  

 

Kata kunci: Karakter Jujur, Kemampuan Pemecahan Masalah, Keterampilan 

Pemecahan Masalah, LKPD, Pendekatan Ilmiah 

 

Permasalahan pembelajaran matematika antara lain, kemampuan dan 

keterampilan pemecahan masalah di Indonesia yang masih rendah, serta 

pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika juga belum 

maksimal. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan menerapkan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD. Tujuan penelitian ini 

adalah: (1) mengetahui hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat 

mencapai kriteria ketuntasan belajar klasikal; (2) mengetahui pembelajaran 

matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat meningkatan 

karakter jujur peserta didik dan (3) mengetahui pembelajaran matematika dengan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat meningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Jati Kudus. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik 

simple random sampling, dengan teknik tersebut diperoleh kelas VIIE sebagai 

kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan ikmiah berbantuan LKPD dan 

kelas VIIF sebagai kelas kontrol dengan menggunakan pendekatan ilmiah.. 

Hasil perhitungan data penelitian menunjukkan bahwa hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas eksperimen mencapai kriteria ketuntasan klasikal 

dengan persentase sebesar 80,5%. Hasil uji beda rata-rata karakter jujur dan 

keterampilan pemecahan masalah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

karakter jujur peserta didik dan terdapat peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik di kelas eksperimen Berdasarkan kriteria gain 

ternormalisasi, karakter jujur meningkat dalam kriteria sedang sebesar 0,3 dan 

keterampilan pemecahan masalah meningkat dalam kriteria sedang sebesar 0,6. 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan 

ilmiah berbantuan LKPD mencapai kriteria ketuntasan, dapat meningkatkan 

karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Peneliti 

menyarankan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat digunakan sebagai salah 

satu implementasi kurikulum 2013 dalam mengajar dan sebagai salah satu 

pembelajaran alternatif untuk meningkatkan karakter jujur dan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia. Pembelajaran matematika membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan 

pemecahan masalah.  

Di Indonesia, kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah. 

Dibandingkan dengan negara lain, mutu pendidikan Indonesia dalam bidang 

matematika masih berada pada ranking bawah. Salah satu indikator yang 

menunjukkan hal tersebut adalah, hasil penilaian mutu akademik antar bangsa 

melalui PISA (programme for international student assessment) dalam bidang 

matematika, pada tahun 2006 Indonesia menduduki peringkat 50 dari 57 negara 

peserta (OECD, 2006), sedangkan pada tahun 2009 Indonesia menduduki 

peringkat ke 61 dari 65 negara peserta (OECD, 2009), kemudian pada tahun 2012 

Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara peserta terhadap hasil belajar 

matematika (OECD, 2012). Dari ketiga periode penilaian PISA tersebut, 

Indonesia selalu menempati peringkat terbawah. Sementara itu, hasil penelitian 

berbagai strategi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran yang terkait telah 

diterapkan pada tiap satuan pendidikan, namun kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik masih belum memenuhi harapan. 



2 
 

 

Pembelajaran matematika yang merupakan bagian dari proses pendidikan 

selain bertanggungjawab terhadap kemampuan matematika peserta didik juga 

memiliki tanggung jawab untuk pembangunan karakter. Pendidikan di Indonesia 

dituntut untuk mampu membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan 

berkarakter sehingga nantinya dapat membangun kemajuan Indonesia. Dalam 

kurikulum 2013, karakter bangsa sudah terintegrasikan dalam kompetensi inti 

sikap spiritual dan kompetensi inti sikap sosial. 

Salah satu karakter bangsa yang terintegrasi dalam kompetensi inti yaitu 

karakter jujur. Data Balitbang Kemendikbud menunjukkan bahwa pengaduan 

kecurangan ujian nasional 2012 adalah 258, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 

13 pengaduan kecurangan. Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan 

pengaduan kecurangan yang signifikan, namun sudah menjadi rahasia umum 

bahwa kecurangan saat ujian nasional biasa dilakukan dan hanya sebagian kecil 

yang dilaporkan. Banyaknya kecurangan yang terjadi pada ujian nasional 

menunjukkan bahwa karakter jujur yang dimiliki oleh komponen pendidikan di 

Indonesia rendah. Kondisi yang memprihatinkan itu tentu saja menggelisahkan 

semua komponen bangsa. Untuk itu, karakter jujur perlu ditumbuhkembangkan 

peserta didik sejak usia dini. Hal ini mendorong pemerintah mengembangkan 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan 

karakter. 

Sesuai dengan kurikulum 2013, proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu 

setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan (Permendikbud, 2013). 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga ranah kompetensi tersebut 

memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh 

melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh 

melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta”. Aktivitas tersebut dinamakan pendekatan ilmiah atau scientific 

approach. Untuk mendorong kemampuan peserta didik dengan pendekatan ilmiah 

yang menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok maka 

sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis kemampuan pemecahan masalah (project based learning) 

(Permendikbud, 2013). 

Pada dasarnya matematika adalah pemecahan masalah (problem solving). 

Orang yang belajar matematika senantiasa terlibat dalam pemecahan masalah, 

misalnya ingin membeli suatu barang dengan harga termurah, mencari perbedaan 
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kualitas dua barang, memperkirakan laba, dan sebagainya. Pemecahan masalah 

matematika merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting 

karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, peserta didik 

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah. 

Sementara itu sebagian besar guru tidak menuntut peserta didik dari 

kemampuan bernalar, melihat keterkaitan antar konsep atau materi, 

berkomunikasi dan memecahkan masalah (Rochmad, 2009). Peserta didik masih 

belum memahami pentingnya belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk itu, implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika harus 

diterapkan, guru dituntut mengajar dengan pendekatan ilmiah secara kontekstual, 

mulai dari memperkenalkan materi harus konstekstual, pemahaman konsep juga 

kontekstual, pemberian masalah juga kontekstual, dan penyelesaian masalah juga 

harus kontekstual.  

Kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan 

diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan 

pendidikan, dan peserta didik (Permendikbud, 2013). Pengembangan dan 

pengimplementasian kurikulum tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang 

mendukung dan memfasilitasi model, perencanaan maupun strategi pembelajaran. 

Media dimanfaatkan sebagai sarana yang mendukung model pembelajaran 

dan membantu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam memahami, menggali 

dan mengembangkan ilmu yang sedang dipelajari. “Apabila media itu membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 
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maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran” 

(Arsyad, 2004). Salah satu media pembelajaran yang digunakan guna mendukung 

tujuan pembelajaran adalah media LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik). Suatu 

pembelajaran yang memanfaatkan LKPD diharapkan dapat membantu peserta 

didik saat menghubungkan informasi lama dan informasi baru serta dapat 

mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi melalui suatu lembar 

kegiatan. 

Dengan demikian, penerapan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD diharapkan dapat menumbuhkembangkan karakter jujur siswa 

dan memudahkan siswa dalam pemecahan masalah. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul: “Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Ilmiah berbantuan LKPD untuk 

Meningkatkan Karakter Jujur dan Pemecahan Masalah bagi Siswa SMP“. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diajarkan dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD 

dapat mencapai kriteria ketuntasan? 

(2) Apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD dapat meningkatkan karakter jujur peserta didik? 
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(3) Apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui apakah hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD dapat mencapai kriteria ketuntasan. 

(2) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

ilmiah berbantuan LKPD dapat meningkatkan karakter jujur peserta didik. 

(3) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

ilmiah berbantuan LKPD dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

(1) Bagi peserta didik, penerapan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat 

membantu peserta didik mengembangkan karakter jujur, meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah, mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang baik, mencapai kriteria ketuntasan pada materi segiempat, 

memperoleh kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, 

serta menumbuhkan semangat belajar. 
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(2) Bagi guru, penerapan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat menjadi 

salah satu contoh penerapan kurikulum 2013 dalam mengajar. Dalam 

jangka panjang, bila guru mampu menerapkan hasil penelitian ini, 

merasakan hasil atau dampak selama proses dan produk pembelajaran, 

guru diharapkan mampu mengembangkan strategi/metode pembelajaran 

serupa untuk materi yang lain. Hal ini akan membuat guru semakin 

mampu berkreasi dan berinovasi untuk melaksanakan pembelajaran 

matematika khususnya sesuai kebutuhan peserta didik, dan sudah barang 

tentu mutu pendidikan semakin kuat. 

(3) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung dalam  

memilih dan menerapkan model pembelajaran. Di samping itu, peneliti 

memperoleh bekal tambahan untuk menjadi guru matematika kelak. 

(4) Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait, dapat dijadikan 

referensi penelitian. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar terjadi kesatuan pandangan dan 

kesamaan penafsiran pada judul skripsi ini. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika merupakan proses belajar-mengajar mata 

pelajaran matematika. Pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan secara logis dan sistematis. 
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1.5.2. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang dipopulerkan oleh 

kurikulum 2013 dalam melaksanakan proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan. Pendekatan ilmiah terdiri atas aktivitas “mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, menyaji dan mencipta” (Permendikbud, 2013). Keterampilan 

tersebut harus dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. 

1.5.3. LKPD 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) atau dalam kata lain Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) atau worksheet merupakan suatu media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. LKPD adalah lembaran kertas 

yang intinya berisi informasi dan instruksi dari guru kepada peserta didik agar 

dapat mengerjakan sendiri suatu kegiatan belajar melalui praktik atau 

mengerjakan tugas dan latihan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran (Zulfikar, 2011). 

1.5.4. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan nilai minimal yang harus 

diperoleh siswa dalam tes hasil belajar agar dapat dikatakan tuntas dalam 

mengikuti pembelajaran tentang suatu kompetensi dasar tertentu. Indikator 

mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan individual dan ketuntasan 

klasikal. Ketuntasan individual didasarkan pada KKM. KKM di SMP 1 Jati 

Kudus untuk kemampuan pemecahan masalah pada materi Segiempat adalah 65. 

Sementara ketuntasan klasikal yaitu persentase peserta didik yang mencapai 
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ketuntasan individual minimal yang ditentukan sebesar 75% dari seluruh siswa. 

Dalam hal ini yang diukur adalah uji ketuntasan belajar secara klasikal. 

1.5.5. Karakter Jujur 

Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpateri dalam diri dan 

terejawantahkan dalam perilaku (Kemendiknas, 2010a). Karakter yang akan 

ditingkatkan dalam penelitian ini adalah karakter jujur. Deskripsi dari karakter 

jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan perbuatan 

(Kemendiknas, 2010b). Peningkatan karakter jujur yang dimaksud dalam rumusan 

masalah diukur melalui peningkatan skor pretes dan postes yang dihitung 

menggunakan gain ternormalisasi. 

1.5.6. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah didefinisikan oleh Polya (dalam Hudojo, 2005) 

sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan 

yang tidak dengan segera dapat dicapai, biasanya dari permasalahan yang tidak 

rutin. John Dewey (dalam Kuswana, 2012) mengistilahkan “pemecahan masalah” 

sebagai dua hal yang terpisah, yaitu “kemampuan” dan “keterampilan” intelektual 

(pemecahan masalah). Istilah keterampilan disamakan sebagai seni dan 

kemampuan sebagai pengetahuan. 

1.5.6.1. Kemampuan pemecahan Masalah 

Menurut Polya (dalam Hudojo, 2005) bahwa pemecahan masalah 

merupakan usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan 

yang tidak dengan segera dapat dicapai, biasanya dari permasalahan yang tidak 
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rutin. Jadi kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan dalam mencari 

usaha jalan keluar dari permasalahan yang bersifat tidak rutin. Kemampuan 

pemecahan masalah pada penelitian ini tidak diukur peningkatannya, tetapi hanya 

diukur apakah mencapai kriteria ketuntasan atau tidak. 

1.5.6.2. Keterampilan Pemecahan Masalah 

Menurut Skeel (dalam Rimpang & Gunansyah, 2011), keterampilan 

pemecahan  masalah ialah proses dimana individu mengidentifikasi masalah, 

merumuskan jawaban sementara, memverifikasi hipotesis dengan mengumpulkan 

dan menganalisis data, menjawab hipotesis dan mengambil kesimpulan. Melalui 

pengembangan keterampilan pemecahan masalah ini, peserta didik secara 

bertahap dan sistematis memahami dan mengorganisir masalah. Keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik diketahui melalui analisis kualitatif dari hasil 

observasi pengerjaan soal peserta didik. 

Terampil adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. 

Seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah tidak dapat 

dikatakan terampil. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan sesuatu 

dengan benar tetapi lambat, juga tidak dapat dikatakan terampil. Dalam penelitian 

ini, keterampilan yang diteliti hanya ketepatan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah, kecepatan keterampilan pemecahan masalah tiap peserta 

didik dibatasi dengan waktu yang sama, yaitu 60 menit dalam pengerjaan soal. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini, 

penulis memberikan sistematika skripsi berikut ini: 
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1.6.1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini berisi : halaman judul, pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto, persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran.  

1.6.2. Bagian Isi 

Bagian isi berisi beberapa bab yakni : 

(a) Bab Pendahuluan 

 Bab pertama ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

(b) Bab Tinjauan Pustaka 

 Bab kedua ini berisi bebagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terkait, tinjauan materi, kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 

(c) Bab Metode Penelitian 

 Bab ketiga ini meliputi desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, 

variabel penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penyusunan instrumen, analisis instrumen penelitian, teknik analisis data.  

(d) Bab Hasil dan Pembahasan 

 Bab keempat ini berisi hasil analisis data penelitian dan pembahasannya. 

(e) Bab Penutup 

 Bab kelima atau yang terakhir ini berisi kesimpulan penelitian dan saran. 

1.6.3. Bagian Akhir 

    Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan sesuai 

dengan kurikukum yang berlaku saat itu. Saat ini Kurikulum 2013 berlaku mulai 

tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia 

(Permendikbud, 2013). 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan (Permendikbud, 2013). 

12 
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Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, dan standar pembiayaan. Sesuai dengan kurikulum 2013, standar 

kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Permendikbud, 2013).  

Kompetensi lulusan SMP/MTS memiliki kualifikasi kemampuan dari 

dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, sebagai berkut: 

1. Sikap: Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

2. Pengetahuan: Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 

dan kejadian yang tampak mata. 

3. Keterampilan: Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain yang sejenis (Permendikbud, 2013). 

Sebagaimana pembelajaran pada umumnya, pembelajaran matematika 

juga dituntut dilaksanakan memenuhi standar proses. Pembelajaran yang 

diharapkan terjadi adalah pembelajaran yang bermakna. Setiap pengetahuan atau   

kemampuan hanya bisa diperoleh atau dikuasai oleh seseorang apabila orang itu 
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secara aktif selalu mengkontruksi pengetahuan atau kemampuan itu di dalam 

pikirannya (Hidayah, 2013). 

Sesuai dengan teori pembelajaran menurut Piaget, Brunner, dan Ausuble, 

pembelajaran Matematika hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kondisi mental 

peserta didik. Matematika adalah ilmu yang abstrak, sedangkan peserta didik di 

SD pada umumnya masih berpikir operasional konkrit, peserta didik akan mampu 

berpikir bila dibantu dengan benda-benda konkrit. Di samping itu, pembelajaran 

akan bermakna bila anak mengalami pola berpikir dari konkrit menuju abstrak, 

yang oleh Bruner disebut tahapan enaktif-ikonik-simbolik (Hidayah, 2013).  

Tahap Enaktif, yaitu suatu tahap penyajian yang dilakukan melalui tindakan 

anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada 

tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari 

secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi 

yang nyata, pada penyajian ini anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-

kata. Ia akan memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu. Tahap 

Ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sedemikian hingga pengetahuan 

direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual (visual imaginery), 

gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret 

yang terdapat pada tahap enaktif.  Tahap Simbolis, pada tahap ini bahasa adalah 

pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang 

objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap 

sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran 
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direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract symbols), yaitu 

simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam 

bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, 

kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambang-

lambang abstrak yang lain. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu 

menuliskan rumus-rumus yang berlaku pada segiempat (Sugiarto, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka teori Bruner mendukung penelitian ini. 

Keterkaitan antara teori Bruner dengan penelitian ini adalah pembelajaran 

bermakna yang sesuai dengan implementasi dari kurikulum 2013 dan penggunaan 

media dalam pembelajaran serta tahapan yang dilewati anak dalam proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, media tersebut adalah LKPD. 

Satu hal lagi yang menjadikan Brunner terkenal karena dia lebih peduli 

terhadap proses belajar dari pada hasil belajar. Oleh karena itu, menurut Bruner 

metode belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran 

dibandingkan dengan pemerolehan khusus. Metode yang sangat didukungnya 

yaitu metode penemuan (discovery). Discovery learning dari Brunner tersebut, 

merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada 

pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. Di 

dalam discovery learning peserta didik didorong untuk belajar secara mandiri. 

Peserta didik belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan prinsip dalam 

memecahkan masalah, dan guru mendorong peserta didik agar mendapatkan 

pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan peserta didik 
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menemukan sendiri konsep/prinsip yang mereka pelajari untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah (Hawa, 2007). 

2.1.2 Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran 

diterapkan berdasarkan teori tertentu (Noviyanti, 2013). Oleh karena itu banyak 

pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan sama artinya dengan metode. 

Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific teaching) merupakan bagian dari 

pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas 

yang  melandasi penerapan metode ilmiah dan identik dengan pembelajaran yang 

kontekstual.  

Pendekatan ilmiah yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan pada 

kurikulum 2013 mempunyai sasaran pembelajaran yang mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran 

sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan 

ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan 

kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan.  

Ketiga ranah kompetensi lulusan tersebut memiliki lintasan perolehan 

(proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan 

diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 
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mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta” (Permendikbud, 2013). 

Aktivitas tersebut dinamakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses pembelajaran Kurikulum 2013 

Sumber: Sony, Kurikulum Dikti, Slide 55 

Pada tahapan analisis atau menalar, diharapkan peserta didik telah mampu 

membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata. Konsep 

pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran 

dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata merupakan hakikat dari 

konsep pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual juga termasuk 

dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan 

materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi peserta didik 
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sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia 

kerja, sehingga peserta didik mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, (Jumadi, 2003) 

dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yakni : kontruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), menyelidiki (inquiry), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan 

penilaian autentik (authentic assessment) (Jumadi, 2003). 

Nurhadi (dalam Sugiyanto, 2012) mengemukakan pentingnya lingkungan 

belajar dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut: (a) Belajar efektif itu 

dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Dari “akting di 

depan kelas, peserta didik menonton” ke “peserta didik aktif bekerja dan berkarya, 

guru mengarahkan”, (b) Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara peserta 

didik menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan 

daripada hasilnya, (c) Umpan balik amat penting bagi peserta didik, yang berasal 

dari proses penilaian (assesment) yang benar, (d) Menumbuhkan komunitas 

belajar dalam bentuk kerja kelompok itu  penting. 

Pembelajaran dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual jika materi 

pembelajaran tidak hanya kontekstual melainkan dikaitkan dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di lingkungan keluarga, masyarakat, 

alam sekitar, dan dunia kerja, dengan melibatkan ketujuh komponen utama 

tersebut sehinggga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Model 

pembelajaran apa saja yang memenuhi persyaratan tersebut, pembelajaran tersebut 

dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang kontekstual.  
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Alasan perlu diterapkannya pembelajaran kontekstual  adalah:  

1. Sebagian besar waktu belajar sehari-hari di sekolah masih didominasi kegiatan 

penyampaian pengetahuan oleh guru, sementara peserta didik ”dipaksa” 

memperhatikan dan menerimanya, sehingga tidak menyenangkan dan kurang 

memberdayakan bagi peserta didik  

2. Materi pembelajaran bersifat abstrak-teoritis-akademis, tidak terkait dengan 

masalah-masalah yang dihadapi peserta didik sehari-hari di lingkungan 

keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia kerja 

3. Penilaian hanya dilakukan dengan tes yang menekankan pengetahuan, tidak 

menilai kualitas dan kemampuan belajar peserta didik yang autentik pada 

situasi yang autentik  

4. Sumber belajar masih terfokus pada guru dan buku. Lingkungan sekitar belum 

dimanfaatkan secara optimal (Jumadi, 2003). 

Landasan filosofi pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme yang 

menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke peserta didik 

seperti halnya mengisi botol kosong, sebab otak peserta didik tidak kosong 

melainkan sudah berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya 

(Jumadi, 2003). Hal ini selaras dengan karakteristik kurikulum 2013. Peserta 

didik tidak hanya ”menerima” pengetahuan, namun ”mengkonstruksi” sendiri 

pengetahuannya melalui proses intra-individual (asimilasi dan akomodasi) dan 

inter-individual (interaksi sosial). 
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2.1.3 Karakter Jujur 

Karakter adalah nilai-nilai unik baik yang terpateri dalam diri dan 

terjawantahkan dalam perilaku (Kemendiknas, 2010a). Karakter yang baik terdiri 

dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal 

yang baik, yang meliputi kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan 

kebiasaan dalam tindakan.  

Menurut Zuchdi (dalam Damayanti, 2013) secara akademis, pendidikan 

karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak, atau pendidikan akhlak yang tujuannya 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-

buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Secara praktis, pendidikan karakter 

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai kebaikan kepada warga sekolah atau 

kampus yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik dalam berhubungan Tuhan 

Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, maupun nusa dan bangsa.  

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa, pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari 

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Kemendiknas, 2011). 

Nilai karakter yang dimaksud yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) 

Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin 

Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai  
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Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, 

(16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab. 

Jujur dimasukkan kedalam nilai yang akan dibentuk dalam pendidikan 

karakter. Kompetensi inti sikap sosial dalam kurikulum 2013 berbunyi 

“Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya” (Permendikbud, 2013). Jadi, karakter jujur merupakan sikap 

pertama yang dicantumkan pada Kompetensi Inti Sikap Sosial dalam kurikulum 

2013. Jujur dideskripsikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan (Kemendiknas, 2010b). 

Pengembangan karakter jujur peserta didik dapat dilakukan melalui empat 

tahapan, yaitu (1) membangun pengetahuan peserta didik tentang karakter jujur, 

(2) memotivasi peserta didik untuk mengembangkan karakter jujurnya, (3) 

membiasakan peserta didik melaksanakan indikator karakter jujur melalui 

kegiatan pembelajaran yang mendukung, dan (4) melakukan penilaian dan 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan karakter jujur peserta 

didik sehingga dapat menentukan tindakan yang sesuai (Damayanti, 2013). 

Membangun pengetahuan dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk 

melakukan penghayatan terhadap nilai-nilai karakter jujur yang telah dia lakukan 

atau yang belum dia lakukan. Motivasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

misalnya dengan penyampaian pentingnya karakter jujur, ajakan untuk 
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berperilaku sesuai karakter jujur, dan pujian terhadap peserta didik yang telah 

berperilaku sesuai indikator karakter jujur. Motivasi dimaksudkan agar peserta 

didik berkomitmen untuk mengembangkan karakter dari dirinya sendiri. 

Membiasakan peserta didik melaksanakan indikator karakter jujur dilakukan 

dengan merancang kegiatan pembelajaran yang memuat nilai-nilai kejujuran. 

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter didasarkan 

pada indikator. Adapun indikator karakter jujur untuk kelas VII-IX 

(Kemendiknas, 2010b) yaitu, (1) tidak menyontek ataupun menjadi plagiat dalam 

mengerjakan setiap tugas, (2) mengemukakan pendapat tanpa ragu tentang suatu 

pokok diskusi, (3) mengemukakan rasa senang atau tidak senang terhadap 

pelajaran, (4) menyatakan sikap terhadap suatu materi diskusi kelas, (5) 

membayar barang yang dibeli di toko sekolah dengan jujur, (6) mengembalikan 

barang yang dipinjam atau ditemukan di tempat umum. Salah satu strategi dalam 

pengembangan karakter adalah mengintregasikan pendidikan karakter ke dalam 

materi pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, 

karena pengamatan dilakukan selama pembelajaran matematika, maka yang 

diukur hanya indikator 1 sampai 4. 

2.1.4 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Menurut Muhsetyo (dalam Sugiarto, 2010), peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka 

dengan berbagai sumber belajar (aliran ini dikenal sebagai aliran kontruktivisme). 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah satu tugas guru adalah 
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menyediakan perangkat pembelajaran (termasuk LKPD) yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan teori Brunner mengenai pemanfaatan LKPD dalam 

proses pembelajaran bahwa proses internalisasi dalam belajar matematika akan 

terjadi dengan sungguh-sungguh (artinya proses belajar secara optimal) apabila 

pengetahuan yang sedang dipelajari oleh peserta didik tersebut difasilitasi  melalui 

3 (tiga) tahap yaitu Enaktif, Ikonik dan Simbolik (EIS). Tahap enaktif  yaitu tahap 

belajar dengan memanipulasi benda atau obyek konkret, tahap ikonik yaitu tahap 

belajar dengan menggunakan gambar (dengan memanfaatkan LKS), dan tahap 

simbolik yaitu tahap belajar matematika melalui manipulasi lambang atau simbol 

(Sugiarto, 2010). 

Lembar Kegiatan Peserta Didik atau Lembar Kegiatan Siswa (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Penggunaan LKPD sebagai sumber belajar merupakan suatu 

fasilitas belajar guna mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, memotivasi untuk berpartisipasi aktif dan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan 

elaborasi. LKPD akan memuat paling tidak; judul, KD yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan dan laporan yang 

harus dikerjakan (Sugiarto, 2010). 

 



24 
 

 

Menurut Steffen-Pearch (dalam Sugiarto, 2010), bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, 

jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 

2. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

3. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf 

yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks terstruktur, 

mudah dibaca. 

2.1.5 Pemecahan Masalah Matematika 

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta 

didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara logis dan sistematis. 

Permasalahan yang dikaji dalam pembelajaran matematika pada umumnya 

disajikan dalam bentuk soal-soal pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan soal-

soal pemecahan masalah tersebut diperlukan adanya kemampuan pemecahan 

masalah matematik. 

John Dewey (dalam Kuswana, 2012) mengistilahkan “pemecahan 

masalah” sebagai dua hal yang terpisah, yaitu “kemampuan” dan “keterampilan” 

intelektual (pemecahan masalah). Istilah keterampilan disamakan sebagai seni dan 

kemampuan sebagai pengetahuan. Sejalan dengan harus terpenuhinya ketiga ranah 

pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan, dalam penelitian ini, 

aspek keterampilan yang dipilih adalah keterampilan pemecahan masalah. 
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Menurut Skeel (dalam Rimpang & Gunansyah, 2011) keterampilan 

pemecahan  masalah ialah proses dimana individu mengidentifikasi masalah, 

merumuskan jawaban sementara, memverifikasi hipotesis dengan mengumpulkan 

dan menganalisis data, menjawab hipotesis dan mengambil kesimpulan. Melalui 

pengembangan keterampilan pemecahan masalah ini, peserta didik secara 

bertahap dan sistematis memahami dan mengorganisir masalah. 

Suatu soal dapat dianggap sebagai suatu masalah bagi seseorang, namun 

bagi orang lain mungkin sudah merupakan hal yang rutin. Ciri dari pertanyaan 

atau penugasan berbentuk pemecahan masalah adalah: (1) ada tantangan dalam 

materi tugas atau soal, (2) masalah tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan 

prosedur rutin yang sudah diketahui penjawab (Wardhani, 2008). Dengan 

demikian guru perlu teliti dalam menentukan soal yang akan disajikan sebagai 

pemecahan masalah. 

Pentingnya pemilikan kemampuan pemecahan masalah oleh peserta didik 

dalam matematika dikemukakan oleh Branca 1980 (dalam Syaiful, 2002) sebagai 

berikut: (1) kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran 

matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika; (2) pemecahan masalah 

meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam 

kurikulum matematika; dan (3) pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar 

dalam belajar matematika. Sebagai implikasi dari pendapat di atas, maka 

kemampuan pemecahan masalah hendaknya dimiliki oleh semua anak yang 

belajar matematika mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan 

Tinggi. Selain itu, untuk meminimalkan kesulitan peserta didik dalam 
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mengerjakan soal dengan langkah pemecahan masalah terutama pada langkah 

memeriksa hasil, guru hendaknya memberikan contoh penyelesaian secara benar, 

tepat dan sistematis sehingga peserta didik lebih memahami cara menyelesaikan 

soal pemecahan masalah (Asihandani, 2013). 

Polya menguraikan secara rinci empat langkah pemecahan masalah 

disertai dengan ilustrasi masalah, pertanyaan yang membimbing pemahaman tiap 

langkah, soal latihan, dan menyelesaikannya dalam matematika. Keempat langkah 

itu adalah; (1) memahami masalah; (2) merencanakan pemecahan atau mencari 

alternatif pemecahan; (3) melaksanakan rencana atau perhitungan; dan (4) 

memeriksa atau menguji kebenaran perhitungan atau penyelesaian (Asihandani, 

2013). Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (dalam Asihandani, 

2013) yaitu: 

1. Langkah Pertama (Memahami Masalah) 

Pada langkah pertama peserta didik harus dapat memahami masalah atau 

soal dengan cara menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

soal, selain itu peserta didik juga harus dapat membuat model matematika yang 

tepat dan sesuai dengan masalah atau soal yang ditanyakan.  

2. Langkah Kedua (Merencanakan Penyelesaian)  

Pada langkah kedua peserta didik harus dapat merencanakan penyelesaian 

dengan cara menuliskan dalil atau rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan masalah atau soal pada tes. 
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3. Langkah Ketiga (Melakukan Perhitungan)  

Pada langkah ketiga  peserta didik harus dapat melakukan perhitungan 

secara benar dan bertahap berdasarkan rencana penyelesaian yang telah dibuat 

pada langkah kedua. 

4. Langkah Keempat (Memeriksa Kembali Hasil)  

Pada langkah keempat peserta didik harus dapat memeriksa kembali setiap 

langkah pemecahan masalah yang dilakukan dan hasil atau jawaban yang 

diperoleh. 

Kemampuan pemecahan masalah berhubungan dengan kemampuan 

spasial. Adanya konseptualisasi spasial yang baik merupakan aset untuk 

memahami konsep-konsep matematika (Tambunan, 2006). Piaget & Inhelder 

(dalam Tambunan, 2006) menyebutkan bahwa kemampuan spasial merupakan 

konsep abstrak yang di dalamnya meliputi hubungan spasial (kemampuan untuk 

mengamati hubungan posisi objek dalam ruang), kerangka acuan (tanda yang 

dipakai sebagai patokan untuk menentukan posisi objek dalam ruang), hubungan 

proyektif (kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang), 

konservasi jarak (kemampuan untuk memperkirakan jarak antara dua titik), 

representasi spasial (kemampuan untuk merepresentasikan hubungan spasial 

dengan memanipulasi secara kognitif), rotasi mental (membayangkan perputaran 

objek dalam ruang). 

Tambunan menyarankan guru dalam mata pelajaran matematika dan IPA, 

disarankan lebih banyak memberikan peragaan spasial dalam usaha membantu 

anak untuk menguasai konsep matematika. Selain itu, sebaiknya digunakan 



28 
 

 

metode pengajaran yang memasukkan berpikir spasial yang meliputi membuat 

bagan dan membaca grafik. Dalam menjelaskan bentuk-bentuk geometris 

dianjurkan agar memakai alat peraga dan pengalaman langsung pada setiap anak 

dengan objek-objek dalam dunia fisiknya. Bila belajar yang sesungguhnya akan 

terjadi, maka ide matematika harus diabstrasikan dari dunia fisik. Anak harus 

mengembangkan konsep-konsep matematika dari operasi-operasi yang mereka 

lakukan terhadap objek-objek fisik. Oleh karena itu, teori pembelajaran Bruner 

yang mengenai anak dalam mengalami pola berpikir dari konkrit menuju abstrak 

sangat diperlukan dalam strategi dan perencanaan pembelajaran. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik yang 

diberi pembelajaran konteksual lebih baik daripada peserta didik yang diberi 

pembelajaran konvensional (Bahri, 2012). Bahri menyarankan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual hendaknya memberikan masalah yang 

menyangkut benda-benda yang real di sekitar tempat belajar, agar peserta didik 

lebih cepat memahami pelajaran yang sedang dipelajari. Pembelajaran kontekstual 

merupakan pembelajaran yang sudah terintegrasi di kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Dari penjelasan di atas, 

pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah yang terintegrasi dengan 

teori bruner yang kontekstual akan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. 
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2.1.6 Tinjauan Materi 

Menemukan keliling dan luas segiempat 

2.1.6.1 Keliling dan luas persegi panjang 

Gambar di samping menunjukkan persegipanjang 

KLMN dengan sisi-sisinya KL, LM, MN, dan KN. 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 

Tampak bahwa panjang KL= NM= 5 satuan panjang dan panjang LM= 

KN= 3 satuan panjang. 

Keliling KLMN= KL + LM + MN + NK= (5 + 3 + 5 + 3) satuan panjang= 

16 satuan panjang 

Selanjutnya, garis KL disebut panjang (p) dan KN disebut lebar (l). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang dengan 

panjang p dan lebar l adalah     K = 2(p + l) atau K = 2p + 2l 

Untuk menentukan luas persegi panjang, perhatikan kembali gambar 

tersebut. 

Luas  persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. 

Luas persegi panjang KLMN = KL x LM= (5 x 3) satuan luas = 15 satuan luas 

Jadi, luas persegi panjang dengan panjang p dan lebar l adalah     L = p x l = pl 

(Nuharini, 2008). 

Contoh:  

Halaman rumah berbentuk persegipanjang berukuran panjang 90 meter 

dan lebar 65 meter. Di sekeliling halaman itu, akan dipasang pagar dengan biaya 
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Rp135.000,00 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan 

pagar tersebut? 

Penyelesaian: 

Panjang rumah 90 meter dan lebar 65 meter. 

Biaya pagar 135.000 per meter. 

Keliling rumah= 2 (90 + 65)= 2 x 155= 310. 

Maka biaya pemasangan pagar= 310 x 135.000= 41.850.000 

Jadi, biaya pemasangan pagar rumah tersebut adalah Rp. 41.850.000,00. 

2.1.6.2 Keliling dan luas persegi 

Gambar di samping menunjukkan bangun persegi KLMN 

dengan panjang sisi = KL = 4 satuan. 

Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 

   = (4 + 4 + 4 + 4) satuan= 16 satuan panjang. 

Selanjutnya, panjang KL = LM = MN = NK disebut sisi (s). 

Jadi, secara umum keliling persegi dengan panjang sisi s adalah      K = 4s 

Luas persegi KLMN = KL x LM= (4 x 4) satuan luas= 16 satuan luas 

Jadi, luas persegi dengan panjang sisi s adalah     L = s x s= s
2 

Contoh: 

Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon 

pinus dengan jarak antarpohon 3 m. Panjang sisi taman itu adalah 60 m. 

Berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan? 

Penyelesaian: 

Panjang sisi taman berbentuk persegi dengan sisi 60 m. 
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Keliling taman tersebut= 4 x 60= 240. 

Maka banyak pohon pinus= 240 : 3= 80. 

Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 80 buah. 

2.1.6.3 Keliling dan luas jajargenjang 

Telah kalian ketahui bahwa keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-

sisinya. 

Hal ini juga berlaku pada jajargenjang.  

Pada gambar di samping, 

keliling jajargenjang KLMN = KL + LM + MN + KN 

= KL + LM + KL + LM 

   = 2(KL + LM) 

Agar memahami konsep luas jajargenjang, lakukan kegiatan berikut ini. 

(i) Buatlah jajargenjang ABCD, kemudian buatlah garis dari titik 

D yang memotong tegak lurus (90
o
) garis AB di titik E.  

(ii) Potonglah jajargenjang ABCD menurut garis DE, sehingga 

menghasilkan dua bangun, yaitu bangun segitiga AED dan  

bangun segi empat EBCD. 

(iii) Gabungkan/tempelkan bangun AED sedemikian sehingga sisi BC 

berhimpit dengan  sisi AD (Gambar 8.42 (iii)). Terbentuklah 

bangun baru yang berbentuk persegi panjang dengan panjang CD 

dan lebar DE. 

Luas ABCD = panjang x lebar= CD x  DE 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jajargenjang yang mempunyai alas a 

dan tinggi t, luasnya (L) adalah  L = alas x tinggi = a x t 

Contoh: 

Pada sebuah jajargenjang diketahui luasnya 250 cm
2
. Jika panjang alas 

jajargenjang tersebut 5x dan tingginya 2x, tentukan 

a. nilai x; 

b. panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut; 

Penyelesaian: 

a. L= alas x tinggi= 5x x 2x = 250 

   10x
2
 = 250 

       x
2
 = 25 

         x = 5 

jadi, nilai x adalah 5. 

b. alas= 5x= 5. 5 = 25 

tinggi= 2x= 2. 5= 10 

jadi, panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut adalah 25 cm dan 10 cm. 

 

2.1.6.4 Keliling dan luas belah ketupat 

Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi s maka keliling belah ketupat adalah 

K = AB + BC + CD + DA 

K = s + s + s + s = 4 s 

Pada gambar di samping menunjukkan belah ketupat ABCD dengan 

diagonal-diagonal AC dan BD berpotongan di titik O.  
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Luas belah ketupat ABCD = Luas  ABC + Luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

Contoh: 

Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm dan 

(2x + 3) cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm, tentukan 

a. nilai x; 

b. panjang diagonal yang kedua 

Penyelesaian: 

a. Luas belahketupat = 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

81 =
1

2
× 18 × (2𝑥 + 3) 

81 = 9 x (2x + 3) 

9 = 2x + 3 

6 = 2x 

3 = x 

Jadi, nilai x = 3. 

b. Diagonal yang kedua 2x+3 = 2. 3 + 3 = 9 

Jadi, panjang diagonal yang kedua adalah 9 cm. 
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2.1.6.5 Keliling dan luas layang-layang  

Keliling (K) = AB + BC + CD + DA 

= x + x + y + y 

= 2x + 2y 

= 2(x + y) 

Layang-layang ABCD pada gambar di samping dibentuk dari dua segitiga sama 

kaki ABC dan ADC. 

Luas layang-layang ABCD = luas  ABC + luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

Contoh: 

Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm. Jika diagonal d1 dan d2 

memiliki perbandingan d1 : d2 = 2 : 3. Tentukan panjang diagonal-diagonalnya. 

Penyelesaian: 

Luas = 
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2  192 = 

1

2
× 2𝑥 × 3𝑥 

384 = 6x
2 

64 = x
2 

8 = x 
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Maka diagonal pertama= 2x = 2.8 = 16 dan diagonal kedua= 3x= 3. 8= 24 

Jadi, panjang diagonal-diagonal tersebut adalah 16 cm dan 24 cm. 

 

2.1.6.6 Keliling dan luas trapesium 

Keliling trapesium ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan 

keliling bangun datar yang lain, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi 

yang membatasi trapesium. 

Gambar di samping menunjukkan bahwa trapesium ABCD 

dipotong menurut diagonal BD, sehingga tampak bahwa 

trapesium ABCD dibentuk dari  ABD dan  BCD yang masing-masing alasnya 

AD dan BC serta tinggi t (DE). 

Luas trapesium ABCD = Luas  ABD + Luas  BCD 

=
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝐹𝐵 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝐷𝐸 

=
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝑡 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝑡 

=
1

2
× 𝑡 ×  𝐴𝐷 + 𝐵𝐶  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Luas trapesium =       
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Contoh: 

Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang 

sisi yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 
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panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 324 cm, maka hitunglah 

tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut. 

Penyelesaian: 

Panjang sisi yang sejajar (a) sama dengan 2 kali sisi sejajar yang lainnya (b) 

 a=x dan b= 2x 

Tinggi sama dengan rata-rata sisi yang sejajar  t = 
𝑥+2𝑥

2
=

3𝑥

2
 

Luas trapezium = 
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

324 = 
1

2
× (𝑥 + 2𝑥) ×

3𝑥

2
 

324 x 4 = 3x . 3x 

1296 = 9x
2
 

144 = x
2
 

12 = x 

Maka sisi sejajar adalah 12 dan 2x= 2. 12 = 24. 

Tinggi =  
3𝑥

2
=

3.12

2
= 18. 

Jadi sisi-sisi yang sejajar adalah 12 cm dan 24 cm, tingginya 18 cm. 

 

2.1.7 Penelitian terkait 

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada 

beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan telaah oleh peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Taulia Damayanti “Pembelajaran Pendekatan BBL 

Berbantuan Sirkuit Matematika untuk Meningkatkan Karakter dan Pemecahan 

Masalah Kelas VIII Materi Geometri”. Skripsi pada tahun 2013, Jurusan 
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Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Negeri Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembelajaran dengan 

pendekatan BBL (Brain Based Learning) berbantuan  Sirkuit Matematika 

digunakan sebagai pembelajaran alternatif untuk meningkatkan karakter jujur dan 

keterampilan pemecahan masalah. Pendekatan BBL juga merupakan 

pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, sedangkan pembelajaran 

konstrukstivisme selaras dengan pendekatan ilmiah dalam Kurikulum 2013. Hal 

ini menunjukkan pendekatan ilmiah dapat meningkatkan karakter jujur dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful pada tahun 2002 menunjukkan 

bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan PMR (Pembelajaran Matematika 

Realistik)  lebih baik daripada peserta didik yang mendapat pembelajaran dengan 

PMB (Pembelajaran Matematika Biasa) ditinjau dari keseluruhan peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri pada tahun 2012, peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik yang diberi pembelajaran 

konteksual lebih baik daripada peserta didik yang diberi pembelajaran 

konvensional. Bahri menyarankan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

hendaknya memberikan masalah yang menyangkut benda-benda yang real 

disekitar tempat belajar, agar peserta didik lebih cepat memahami pelajaran yang 

sedang dipelajari. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang sudah 

terintegrasi di kurikulum 2013 dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

ilmiah. Dari penjelasan diatas, pembelajaran matematika dengan pendekatan 
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ilmiah yang terintegrasi dengan teori bruner yang kontekstual akan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Data Balitbang Kemendikbud menunjukan bahwa masih banyak terjadi 

kecurangan pada saat Ujian Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa karakter jujur 

yang dimiliki oleh komponen pendidikan di Indonesia rendah. Pendidikan di 

Indonesia dituntut untuk mampu membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas 

dan berkarakter sehingga nantinya dapat membangun kemajuan Indonesia. Salah 

satu strategi penanaman karakter kepada peserta didik dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan ke dalam materi pembelajaran, termasuk pembelajaran 

matematika. Pembelajaran matematika juga membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan 

pemecahan masalah. 

 Kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik di Indonesia 

masih rendah, sementara kemampuan pemecahan masalah merupakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harusnya dikuasai peserta didik sejak dini 

agar Indonesia mampu berjajar dengan negara lain. Salah satu yang dimungkinkan 

sebagai penyebab adalah pembelajaran matematika yang diselenggarakan belum 

sesuai dengan hak-hak atau kebutuhan peserta didik. 

 Salah satu pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan karakter jujur 

dan pemecahan masalah adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah berbantuan LKPD. Pembelajaran matematika yang dilaksanakan sesuai 

dengan hak-hak atau kebutuhan peserta didik akan melibatkan emosional peserta 
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didik sebagai kunci kesiapan belajar dan keberhasilan akademik. Hal ini didukung 

dengan adanya bimbingan (stimulus) guru melalui pendekatan ilmiah (scientific 

approach), dengan aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyaji 

dan mencipta maka pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna.  

 Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna harus dilaksanakan 

secara kontekstual, mulai dari pengenalan materi, pemahaman konsep hingga 

pemecahan masalah harus dilaksanakan dengan cara konstekstual sehingga guru 

tidak lagi mengalami kesulitan menyelenggarakan pembelajaran matematika 

sesuai hak-hak dan kebutuhan peserta didik, demikian juga peserta didik sejak 

dini tidak lagi mengalami kesulitan dalam menghadapi setiap soal cerita atau 

pemecahan masalah. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila pembelajaran 

yang dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta didik 

sehari-hari. 

 Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan 

materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi peserta didik 

sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia 

kerja, sehingga peserta didik mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Landasan filosofi 

pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme yang menyatakan bahwa 

pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke peserta didik seperti halnya 

mengisi botol kosong, sebab otak peserta didik tidak kosong melainkan sudah 

berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya (Jumadi, 2003). 
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Hal ini selaras dengan karakteristik kurikulum 2013. Peserta didik tidak hanya 

”menerima” pengetahuan, namun ”mengkonstruksi” sendiri pengetahuannya. 

 Selain penerapan model atau strategi pembelajaran yang sesuai, 

pemanfaatan media pembelajaran juga diperlukan dalam membangun karakter, 

kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Dalam penelitian 

ini media yang dimaksud adalah LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik). LKPD 

merupakan salah satu media yang mendukung dan memfasilitasi kebutuhan 

peserta didik dalam memahami, menggali dan mengembangkan ilmu yang sedang 

dipelajari. 

 Hal ini sesuai dengan teori Brunner mengenai pemanfaatan LKPD dalam 

proses pembelajaran bahwa proses internalisasi dalam belajar matematika akan 

terjadi dengan sungguh-sungguh (artinya proses belajar secara optimal) apabila 

pengetahuan yang sedang dipelajari oleh peserta didik tersebut difasilitasi  melalui 

3 (tiga) tahap yaitu Enaktif, Ikonik dan Simbolik (EIS). Tahap enaktif  yaitu tahap 

belajar dengan memanipulasi benda atau obyek konkret, tahap ikonik yaitu tahap 

belajar dengan menggunakan gambar (dengan memanfaatkan LKPD), dan tahap 

simbolik yaitu tahap belajar matematika melalui manipulasi lambang atau simbol 

(Sugiarto, 2010). 

 Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis menyatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah  berbantuan LKPD dapat 

meningkatkan karakter dan pemecahan masalah pada materi segitiga dan 

segiempat. Adapun bagan kerangka berpikir yang disajikan sebagai berikut.  
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

(1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diajarkan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat mencapai 

kriteria ketuntasan. 

(2) Terdapat peningkatan karakter jujur peserta didik dalam pembelajaran 

matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD. 

(3) Terdapat peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD. 

 Pembelajaran matematika belum bermakna 

 Karakter jujur peserta didik masih rendah 

 Kemampuan pemecahan masalah matematika masih  

rendah 

 Pembelajaran 

Konstruktivisme 

 Pembelajaran 

Kontekstual 

 Kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD  mencapai 

ketuntasan klasikal. 

 Pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD dapat meningkatkan karakter jujur. 

 Pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. 

Teori belajar 

Bruner 
Pendekatan Ilmiah LKPD 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Rancangan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pretest Posttest-Only Control Design. Adapun gambaran 

desain penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest Posttest-Only Control Design 

Kelas                    Pretest          Tahap Perlakuan       Posttest 

Eksperimen               T1                   X                             T2 

Kontrol                     T1                    K                            T2 

Keterangan : 

T1 : Test pemecahan masalah, lembar angket dan lembar observasi 

sebelum perlakuan (pretes) 

T2  : Test pemecahan masalah, lembar angket dan lembar observasi 

setelah perlakuan (postes) 

 X : Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD 

 K : Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

 

3.2. Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 1 Jati Kudus Tahun Pelajaran 

2013/2014. Kelas VII terbagi menjadi 7 kelas yaitu kelas VIIA, VIIB, VIIC, 

VIID, VIIE, VIIF dan VIIG dengan total populasi 245 siswa.  

42 
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3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan secara simple random sampling yaitu teknik  pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Hal tersebut dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri relatif 

yang dimiliki oleh populasi, yaitu siswa mendapatkan materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, buku sumber yang sama, jam pelajaran yang sama, dan 

siswa yang menjadi subjek penelitian duduk pada tingkat yang sama. 

Pertimbangan lainya adalah bahwa pengelompokan siswa dalam kelas-kelas 

dilakukakan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin, dan 

golongan siswa sehingga data populasi tersebar merata pada siswa yang tersebar 

acak dalam kelas yang ditentukan (Sugiyono, 2010). Dari populasi tersebut 

diambil dua kelompok sampel dengan teknik simple random sampling, yakni 

kelas VIIE dan VIIF. Kelas VIIE dipilih sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIF 

dipilih sebagai kelas kontrol.  

 

3.3. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 
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Variabel dalam penelitian ini adalah : 

a) Variabel bebas, yakni : pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD. 

b) Variabel terikat, yakni : karakter jujur, kemampuan pemecahan masalah dan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Jati 

Kudus  tahun pelajaran 2013 / 2014. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1)   Menentukan populasi yaitu kelas VII SMP Negeri 1 Jati Kudus 

(2)  Meminta data nilai UTS semester gasal tahun pelajaran 2013/2014 

peserta didik kelas VII SMP N 1 Jati Kudus untuk uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata 

(3)  Memilih kelas uji coba diluar kelas sampel yaitu kelas VIIA; untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda. 

(4)  Menyusun instrumen penelitian dan mengambil beberapa soal dari 

soal sudah diujicobakan yang sesuai kriteria untuk mengevaluasi 

peserta didik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(5)  Memberikan soal pretes serta lembar angket kepada kelas eksperimen 

dan soal pretes serta lembar angket kepada kelas kontrol. 

(6) Memberikan materi segiempat dengan menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD pada peserta didik kelas 
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eksperimen, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

pada peserta didik kelas kontrol. 

(7) Memberikan soal postes dengan soal yang sama untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah serta lembar angket pada peserta 

didik kelas eksperimen dan postes dengan soal yang sama saat pretes 

pada kelas kontrol.  Soal tes yang diberikan adalah soal yang telah 

diujicobakan pada kelas uji coba. 

(8)   Menganalisis data hasil tes dan observasi 

(9)   Menyusun hasil penelitian. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Metode Dokumentasi 

Metode ini untuk memperoleh data awal tentang kemampuan peserta didik 

yang dijadikan objek penelitian. Data tersebut berupa daftar nama peserta didik  

kelas VIIE dan VIIF SMP N 1 Jati Kudus dan daftar nilai UTS semester gasal  

tahun pelajaran 2013/2014. Daftar nilai UTS tersebut dianalisis untuk mengetahui 

rata-rata kemampuan awal antar peserta didik kelas sampel.  

3.5.2. Metode Tes 

Setelah semua pelajaran diberikan pada peserta didik, maka langkah 

berikutnya adalah pengukuran kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan 

mengadakan tes kemampuan pemecahan masalah yang berisi semua materi pada 

pokok bahasan keliling dan luas segiempat. Bentuk soal yang digunakan adalah 

bentuk uraian. 
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3.5.3. Metode Observasi  

Metode ini untuk mengumpulkan data angket karakter jujur saat pretes dan 

postes serta lembar observasi keterampilan (portofolio) pemecahan masalah saat 

pretes dan postes dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD. 

 

3.6. Metode Penyusunan Instrumen  

Untuk kepentingan penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrumen tes dan instrument non tes.  

3.6.1. Instrumen Tes 

Materi pada penelitian ini adalah segiempat. Soal tes yang digunakan 

berbentuk soal uraian untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. 

Penulisan butir soal mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut: (1) 

melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini materi yang 

diujikan adalah materi segiempat; (2) menentukan tipe soal, dalam penelitian ini 

tipe soal yang digunakan adalah soal uraian; (3) menentukan jumlah butir soal; (4) 

menentukan alokasi waktu; (5) membuat kisi-kisi soal; (6) menulis butir soal; (7) 

menulis kunci jawaban dan pedoman penskoran; (8) mengujicobakan instrumen; 

(9) menganalisis hasil uji coba dalam hal reliabilitas, validitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda tiap-tiap butir soal; (10) memilih item soal yang sudah teruji 

berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. 
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3.6.2. Instrumen Non Tes 

3.6.2.1. Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman ketika melakukan 

pengamatan (observasi) secara langsung untuk mendapatkan data. Lembar 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket karakter jujur 

dan lembar observasi keterampilan pemecahan masalah.  

Lembar obeservasi karakter jujur menggunakan angket yang diberikan ke 

peserta didik pada awal pertemuan dan akhir pertemuan untuk memperoleh 

peningkatan karakter. Lembar observasi karakter jujur ini terdiri dari dua 

kelompok item, yaitu item yang mendukung pertanyaan atau favorable dan item 

yang tidak mendukung pertanyaan atau unfavorable. Pada setiap pertanyaan 

disediakan tiga kemungkinan jawaban, yaitu Sering, Jarang, dan Tidak Pernah. 

Skala Likert yang digunakan dalam rubrik penskoran adalah skor tertinggi tiap 

butir adalah 3 untuk sering, 2 untuk jarang dan terendah adalah 1 untuk tidak 

pernah. Cara penilaian lembar observasi karakter jujur menggunakan skala Likert 

sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Cara Penskoran Karakter Jujur 

Kategori 
Pilihan jawaban 

Favorable Unfavorable 

Sering 3 1 

Jarang 2 2 

Tidak Pernah 1 3 

Lembar observasi keterampilan pemecahan masalah berupa pedoman 

pengamatan (portofolio) hasil ujian peserta didik. Untuk keterampilan pemecahan 
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masalah menggunakan skala Likert dengan tertinggi 4 dan terendah 1. Langkah-

langkah untuk menyusun lembar observasi adalah (1) merumuskan tujuan 

observasi, (2) menentukan indikator, (3) membuat lembar observasi, dan (4) 

membuat rubrik penskoran. Instrumen yang telah dibuat dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing untuk selanjutnya dilakukan analisis instrumen untuk 

memperbaiki instrumen. 

 

3.7. Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat yang digunakan untuk 

mengambil data penelitian. Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data, 

perlu dilakukan analisis instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang telah 

diuji cobakan sudah memenuhi standar kelayakan. 

3.7.1. Analisis Instrumen Kognitif (Soal Tes) 

Sebelum soal tes digunakan, maka diadakan uji instrumen soal tes terlebih 

dahulu yang meliputi: 

3.7.1.1. Validitas  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mengetahui validitas item soal 

digunakan rumus: 

     2222 







YYNXXN

YXXYN
rXY
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Keterangan: 

XYr  = koefisien korelasi tiap item 

N  = banyaknya subjek uji coba 

X
 = jumlah skor item 

Y
 = jumlah skor total 

 2X  = jumlah kuadrat skor item 

 2Y  = jumlah kuadrat skor total 

XY  = jumlah perkalian skor item dan skor total 

Kemudian  hasil  XYr  dikonsultasikan dengan tabelr product moment dengan 

=5%. Jika XYr > tabelr  maka alat ukur dikatakan valid (Arikunto: 2006). Hasil 

perhitungan indeks kesukaran soal disajikan dalam Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Valid 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 9 

Tidak Valid 2, 3 dan 11 3 

 

Butir soal yang dinyatakan tidak valid ada tiga, yaitu nomor 2 untuk 

indikator soal ke-2, nomor 3 untuk indikator soal ke-1 dan nomor 11 untuk 

indicator soal ke-4, sedangkan untuk mewakili indikator soal ke-1, 2 dan 4 

tersebut sudah ada soal yang dinyatakan valid yaitu nomor 1 yang mewakili 

indikator soal ke-1, nomor 4 yang mewakili indikator soal ke- 2 dan nomor 12 

yang mewakili indikator soal ke-4. Sehingga untuk nomor soal yang dinyatakan 

tidak valid tidak menyebabkan adanya indikator soal yang hilang. 
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3.7.1.2. Reliabilitas 

Realibilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi 

dalam mengukur. Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan 11r  dengan harga tabelr  yang sesuai pada tabel harga product 

moment maka dikatakan soal yang diujikan reliabel. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal bentuk tes 

uraian adalah rumus alpha, yaitu: 
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

2

i = jumlah varians skor tiap-tiap item 

total
2 = varians total 

Kriteria pengujian reliabilitas tes dikonsultasikan dengan harga r product 

moment pada tabel, jika rhitung > rtabel maka  item tes yang diuji cobakan reliable 

(Arikunto, 2003). 

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil r11 = 0,715 sedangkan rtabel 

didapatkan harga = 0,339 dengan taraf nyata 5% dan n = 36. Karena r11 > rtabel 

maka instrumen tes tersebut reliabel.  

3.7.1.3. Tingkat Kesukaran soal 

Indeks kesukaran soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 
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tidak terlalu sukar. Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks kesukaran soal 

bentuk uraian adalah sebagai berikut: 

(a) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 

(b) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

(c) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah          (Arifin, 2012) 

Hasil perhitungan indeks kesukaran soal disajikan dalam Tabel 3.4 

berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Sukar 2 1 

Sedang 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dan 11 8 

Mudah 4, 7 dan 12 3 

 

3.7.1.4. Daya Pembeda  

 Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda bagi tes bentuk 

uraian adalah dengan menghitung dua rata-rata (mean) yaitu antara rata-rata dari 

kelas atas dengan rata-rata kelas bawah dari tiap-tiap soal. Untuk menghitung 

daya pembeda soal uraian dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menghitung jumlah skor tiap peserta didik. 

(2) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 
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(3) Menetapkan kelas atas dan kelas bawah. Jika jumlah peserta didik banyak 

(lebih dari 30) dapat ditetapkan 27%. 

(4) Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelas (kelas atas maupun 

kelas bawah). 

(5) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

𝐷𝑃 =
(𝑋 𝐾𝐴 − 𝑋 𝐾𝐵)

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan: 

DP      : daya beda 

𝑋 𝐾𝐴   : rata-rata dari kelas atas 

𝑋 𝐾𝐵  : rata-rata dari kelas bawah 

Skor maks  : skor maksimum 

(6) Membandingkan daya pembeda dengan kriteria berikut: 

0,40 ke atas  : sangat baik 

0,30 – 0,39  : baik 

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

0,19 ke bawah  : kurang baik, soal harus dibuang          (Arifin, 2012). 

Hasil perhitungan daya beda soal disajikan dalam Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Daya Beda Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Kurang baik 2, 3 dan 11 3 

Cukup 1, 4 dan 9 3 

Baik 7 dan 8 2 

Sangat Baik 5, 6, 10 dan 12 4 
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3.7.1.5 Hasil Uji Coba Soal 

Uji coba soal dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jati Kudus dengan 

mengambil subjek kelas VIIA yang berjumlah 34 siswa. Hasil uji coba kemudian 

dianalisis secara bertahap melalui penyaringan pada tingkat kesukaran, daya beda, 

uji reliabilitas dan uji validitas. Dari proses perhitungan analisis validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal, maka butir soal uji coba yang 

digunakan untuk mengambil data pada penelitian ini sebanyak 6 butir soal. Soal-

soal yang digunakan sebagai instrumen tes disajikan dalam Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Uji coba Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Soal dipakai 1, 4, 6, 7, 10 dan 12 6 

Soal tidak dipakai 2, 3, 5, 8, 9 dan 11 6 

 

Butir soal nomor 1 mewakili indikator ke-2, nomor 4 mewakili indikator 

ke-1, nomor 6 mewakili indikator ke-3, 7 mewakili indikator ke-5, 10 mewakili 

indikator ke-6 dan 12 mewakili indikator ke-4. Butir-butir soal-soal yang dipakai 

tersebut sudah mewakili setiap indikator yang telah ditentukan sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

3.8.1. Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal digunakan untuk melihat kondisi awal populasi 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel yang meliputi uji normalitas, 

homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata. 
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3.8.1.1.    Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

peserta didik berdistribusi  normal atau tidak. Hipotesis statistik yang diuji adalah  

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Untuk menghitung normalitas hasil belajar peserta didik digunakan rumus chi 

kuadrat, yaitu 

 






k

i I

II

E

EO
x

1

2

2

 

Keterangan: 

k = jumlah kelas interval 

O = frekuensi hasil pengamatan 

E = frekuensi yang diharapkan 

 Kriteria pengujiannya adalah jika dengan derajat kebebasan dk = k – 1 dan 

taraf signifikan 5% maka jika hitungx2
 lebih kecil dari 

2x  pada tabel chi-kuadrat 

berarti Ho diterima sehingga populasi berdistribusi normal, dan apabila hitungx2



2x  pada tabel chi-kuadrat maka Ho ditolak. 

3.8.1.2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah k kelompok 

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

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Untuk menguji 

homogenitas k buah (k   2) maka digunakan uji bartlett.  
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Hipotesis statistik yang diuji adalah: 

Ho : 
2

2

2

1    

Ha : 
2

2

2

1    

Adapun langkah-langkah pengujiannya sabagai berikut. 

a. menentukan varians gabungan dari setiap kelas 
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b. menentukan harga satuan B 

      1log 2

insB  

c. menentukan statistik chi kuadrat ( 2x ) 

     
22 log110ln ii snBx  

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat 

dengan peluang (1 - ) untuk  = 5% dan dk = k – 1. Kriteria pengujiannya 

adalah jika    11
22

 khitung xx   maka Ho diterima sehingga populasi dikatakan 

homogen, dan apabila   11
22

 khitung xx   maka Ho ditolak  (Sudjana, 2002).  

3.8.1.3. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata hasil belajar 

yang sama. Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah : 

H0 : µ1 = µ2 (kemampuan awal peserta didik sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (kemampuan awal peserta didik tidak sama) 
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maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan 𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
  

Keterangan :  

𝑥1    : nilai rata-rata hasil ujian kelas eksperimen 

𝑥2    : nilai rata – rata hasil ujian kelas kontrol 

𝑛1 : banyaknya subyek kelas eksperimen 

𝑛2 : banyaknya subyek kelas kontrol 

s : simpangan baku 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠1
2 : varians kelas kontrol 

 Kriteria pengujian adalah : terima H0 jika −𝑡1−1/2  <  𝑡 < 𝑡1−1/2, di 

mana 𝑡1−1/2 didapat dari daftar distribusi t dengan 𝑑𝑘 =  (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan 

peluang (1 − 1/2). Untuk harga-harga t lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2002:239). 

 

3.8.2. Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir digunakan untuk menghitung dan menganalisis data 

yang telah diperoleh selama di lapangan. Berikut tahapan dalam analisis tahap 

akhir. 

3.8.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang 

diajukan dalam uji ini adalah: 
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Ho: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat (χ2) , persamaannya adalah 

sebagai berikut : 

χ2 =   (Sudjana, 2002) 

Keterangan: 

χ2 : chi kuadrat 

Oi : frekuensi Hasil pengamatan 

Ei : frekuensi Harapan 

k    : banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian:  terima 𝐻0  jika χ2 ≤ χ2
 1−∝ (𝐾−3)

 dengan taraf nyata 

5%. Dalam hal lainnya H0 ditolak. 

3.8.2.2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) 

Uji kesamaan dua varians dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil 

belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika memiliki varians 

yang sama atau tidak. Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah: 

H0 : 1 = 2 artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol variannya sama. 

H1: 1 ≠ 2 artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol variannya berbeda. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sabagai berikut. 

a. menentukan varians gabungan dari setiap kelas 

 

 







1

1
2

2

i

ii

n

sn
x

 

 2

1




k

i i

ii

E

EO



58 
 

 

b. menentukan harga satuan B 

      1log 2

insB  

c. menentukan statistik chi kuadrat ( 2x ) 

     
22 log110ln ii snBx  

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat 

dengan peluang (1 - ) untuk  = 5% dan dk = k – 1. Kriteria pengujiannya 

adalah jika    11
22

 khitung xx   maka Ho diterima sehingga populasi dikatakan 

homogen, dan apabila   11
22

 khitung xx   maka Ho ditolak  (Sudjana, 2002). 

3.8.2.3. Analisis Kategori Karakter Jujur 

Untuk mengetahui arti dari nilai angket pretes karakter jujur, dilakukan 

proses kategorisasi. Kategorisasi dapat dilakukan secara normatif dengan 

memanfaatkan statistik deskriptif untuk menginterpretasi skor skala. Kategorisasi 

didasarkan pada asumsi bahwa skor subjek dalam kelompoknya merupakan 

estimasi skor subjek dalam populasinya terdistribusi secara normal (Azwar, 

2007). 

Norma kategorisasi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

                𝑥 ≤ −1,5𝜎      kategori sangat rendah 

−1,5𝜎 < 𝑥 ≤ −0,5𝜎      kategori rendah 

−0,5𝜎 < 𝑥 ≤ 0,5𝜎         kategori sedang 

   0,5𝜎 < 𝑥 ≤ 1,5𝜎         kategori tinggi 

   1,5𝜎 < 𝑥                     kategori sangat tinggi 

(Azwar, 2007) 
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Untuk mengetahui kategori tingkat karakter jujur peserta didik dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

(1) Menentukan banyaknya pilihan jawaban beserta skornya. 

Dalam penelitian ini terdapat 36 responden, tiga pilihan jawaban dengan 

skor masing-masing 3, 2, dan 1 serta banyak item 10 pernyataan. 

(2) Menentukan skor terendah. 

Skor terendah = 1 x 10 = 10. 

(3) Menentukan skor tertinggi. 

Skor tertinggi = 3 x 10 = 30.  

(4) Menentukan selisih skor tertinggi dan skor terendah. 

Selisih = 30 – 10 = 20. 

(5) Menentukan interval kriteria (𝜎) 

Nilai 𝜎 =
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖   𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑑𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 

5
=

20

5
= 4. 

(6) Mengubah skor yang diperoleh responden kedalam bentuk presentase. 

Persentase skor terendah = 
10−10

20
× 100% = 0%. 

Persentase skor tertinggi = 
30−10

20
× 100% = 100%. 

Persentase kategori karakter jujur peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.7 Kategori Tingkat Karakter Jujur 

Skor Presentase Skor Kriteria 

10 ≤ Skor  14 0% < Skor ≤ 20% Sangat Rendah 

14 < Skor  18 20% < Skor ≤  40% Rendah 

18 <  Skor  22 40% <  Skor ≤  60% Sedang 

22 <  Skor  26 60% < Skor ≤ 80% Tinggi 

26 <  Skor  30 80% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 
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3.8.2.4. Uji hipotesis 

3.8.2.4.1. Uji Hipotesis ke-1  

Uji hipotesis ke-1 adalah uji ketuntasan belajar yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika yang menggunakan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD mencapai ketuntasan belajar atau tidak. 

Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan individual dan 

ketuntasan klasikal. Ketuntasan individual didasarkan pada Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). KKM di SMP 1 Jati Kudus untuk kemampuan pemecahan 

masalah pada materi Segiempat adalah 65. Sementara kriteria ketuntasan klasikal 

yaitu persentase peserta didik yang mencapai ketuntasan individual minimal yang 

ditentukan sebesar 75%. Dalam hal ini yang diukur adalah uji ketuntasan belajar 

secara klasikal. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal digunakan uji 

proporsi  : uji satu pihak (pihak kanan). Pasangan hipotesis yang akan diuji 

adalah: 

H0 : π ≤ 0,75  

H1 : π > 0,75  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

 

Keterangan : 

z  : nilai z yang dihitung 

x  : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individu 
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𝜋0        : nilai yang dihipotesiskan 

𝑛  : jumlah anggota sampel 

Dengan kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika 𝑧 ≥  − 𝑧0,5−𝛼  di mana 

𝑧0,5−𝛼  didapat dari normal baku menggunakan peluang (0,5 – α). Dalam hal 

lainnya H0 diterima (Sudjana, 2002). 

3.8.2.4.2. Uji Hipotesis ke-2 dan ke-3 

Hipotesis kedua dan ketiga meliputi uji beda rata-rata karakter jujur dan 

keterampilan pemecahan masalah pretes dan postes, kriteria gain ternormalisasi, 

dan uji beda rata-rata karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah kelas 

eksperimen dan kontrol. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah karakter jujur 

dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik meningkat. Setelah itu diuji 

lagi dengan gain ternormalisasi untuk menguji sejauh mana karakter jujur dan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik meningkat. 

(1) Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur dan Keterampilan Pemecahan Masalah 

Pretes Dan Postes 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik 

nilai rata-rata antara pretes atau postes karakter jujur dan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen. Hipotesisnya sebagai berikut.  

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata pretes karakter jujur dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kurang dari atau sama dengan rata-rata 

postes karakter jujur dan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen) 
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𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2  (rata-rata pretes karakter jujur dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik lebih dari rata-rata postes karakter jujur dan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen) 

Rumus uji t yang digunakan adalah: 

𝑡 =
𝐵 

𝑆𝐵
 𝑛

, dengan 𝐵 =
 𝐵𝑖

𝑛
 dan 𝑆𝐵

2 =
𝑛  𝐵1

2−  𝐵𝑖 
2

𝑛 𝑛−1 
. 

        (Sudjana, 2002) 

 Keterangan: 

 𝐵 = rata-rata selisih postes dan pretes tiap siswa di kelas; 

 𝑆𝐵 = simpangan baku; 

 𝑛 = banyaknya siswa. 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼  dengan 

𝑑𝑘 =  𝑛 − 1  dan peluang 1 − 𝛼 (Sudjana, 2002). 

(2) Kriteria Gain Ternormalisasi 

Kriteria gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

peningkatan karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. 

Data yang digunakan adalah skor pretes dan postes dari lembar angket, dan skor 

observasi dari nilai tes pretes dan postes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen, yakni kelas yang dikenai pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD. 

 Kriteria gain ternormalisasi yang digunakan pada sampel hasilnya berlaku 

pada sampel, bukan pada populasi. Melalui kriteria gain ternormalisasi dapat 

diketahui seberapa besar peningkatan karakter jujur dan keterampilan pemecahan 

maalah peserta didik kelas eksperimen pada penelitian ini.  
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 Rumus gain ternormalisasi dalam (Hake, 1998) yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut. 

 𝑔 =
% 𝑆𝑓  −% 𝑆𝑖 

100−% 𝑆𝑖 
   

Keterangan: 

 𝑔 = gain ternormalisasi; 

 𝑆𝑓 = nilai rata-rata postes; 

 𝑆𝑖 = nilai rata-rata pretes. 

 Besarnya peningkatan ada tiga kategori, dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

  Tabel 3.8 Kriteria Gain  Ternormalisasi 

Interval  𝑔  Gain 

 𝑔 ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤  𝑔 < 0,7 Sedang 

 𝑔 < 0,3 Rendah 

       (Sumber: Hake, 1998) 

Gain ternormalisasi  𝑔  merupakan metode yang cocok untuk 

menganalisis hasil pretes dan postes. Gain ternormalisasi merupakan metode yang 

tepat untuk menganalisis hasil pretes dan postes dan merupakan indikator yang 

lebih baik dalam menunjukkan tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan postes 

(Hake, 1998). 

(3) Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur dan Keterampilan Pemecahan 

Masalah Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui rata-rata selisih antara 

pretes dan postes karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen (𝜇1) dengan rata-rata selisih antara pretes dan postes 
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karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol 

(𝜇2) apakah ada perbedaan atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata peningkatan karakter jujur dan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen kurang dari atau sama 

dengan rata-rata peningkatan karakter jujur dan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata peningkatan karakter jujur dan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

peningkatan karakter jujur dan keterampilan pemecahan masalah 

peserta didik kelas kontrol) 

Untuk varians sama menggunakan rumus uji statistik sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan  𝑠2 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dan 𝐻0 ditolak 

apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼  (Sudjana, 2005). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 sampai dengan 12 

Mei 2014 di SMP Negeri 1 Jati Kudus yang beralamat di Jalan Getas Pejaten Jati 

Kudus. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jati 

Kudus yang terdiri atas VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF dan VIIG. Dari 

populasi tersebut diambil dua kelompok sampel dengan teknik simple random 

sampling. Kelas yang terambil sebagai sampel adalah kelas VIIE dan VIIF. Kelas 

VIIE terambil sebagai kelas eksperimen dikenai pembelajaran dengan pendekatan 

ilmiah berbantuan LKPD. Kelas VIIF terambil sebagai kelas kontrol dikenai 

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. 

Uraian kegiatan penelitian sebagai berikut: 

1. Pengambilan data awal berupa daftar nama siswa dan nilai Ulangan 

Tengah Semester genap mata pelajaran matematika siswa kelas VII tahun 

pelajaran 2013/2014. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2014. 

Daftar nama dan rekapitulasi nilai terdapat pada Lampiran 1, 2, 3 dan 4, 

serta bukti kegiatan berupa surat ijin penelitian terdapat pada Lampiran 41. 

2. Pelaksanaan tes uji coba di kelas uji coba yaitu kelas VIIA pada tanggal 19 

April 2014. Kisi-kisi soal, Soal uji coba dan pedoman penskorannya 

terdapat pada Lampiran 9-11. 

65 
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3. Kegiatan analisis hasil tes uji coba meliputi analisis validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang dilaksanakan pada tanggal 19-

21 April 2014. Analisis soal uji coba selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 13. 

4. Pemberian pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 April - 12 Mei 2014. 

Tabel 4.1 Jadwal Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Kegiatan Materi Tanggal Jam ke- 

Eksperimen 

Pertemuan 1 Pretes 23 April 2014 1 – 2 

Pertemuan 2 
Keliling dan luas persegi 

dan persegipanjang 
25 April 2014 4 – 5 

Pertemuan 3 
Keliling dan luas 

jajargenjang dan trapesium 
26 April 2014 5 – 6 

Pertemuan 4 
Keliling dan luas belah 

ketupat dan layang-layang 
30 April 2014 1 – 2 

Pertemuan 5 Postes 2 Mei 2014 4 – 5 

Kontrol 

Pertemuan 1 Pretes 22 April 2014 3 - 4 

Pertemuan 2 
Keliling dan luas persegi 

dan persegipanjang 
28 April 2014 6 – 7 

Pertemuan 3 
Keliling dan luas 

jajargenjang dan trapesium 
29 April 2014 3 – 4 

Pertemuan 4 
Keliling dan luas belah 

ketupat dan layang-layang 
2 Mei 2014 4 – 5 

Pertemuan 5 Postes 12 Mei 2014 6 – 7 

 

4.2. Hasil Penelitian  

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jati Kudus 

pada materi Keliling dan Luas Segiempat diperoleh hasil sebagai berikut. 

4.2.1. Analisis Data Tahap Awal 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah semua data sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Data awal yang digunakan untuk menguji 
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kenormalan kedua kelompok sampel adalah nilai Ujian Tengah Semester 1. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.  

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Data dinyatakan normal jika 𝜒2 ≤ 𝜒2
 1−∝ (𝐾−1)

 dengan 𝑑𝑘 =  𝐾 –  1  dan 

α = 5 %. Hasil uji normalitas data awal disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Kelas χ
2
 Dk 𝝌𝟐

 𝟏−∝ (𝑲−𝟏)
 Kriteria 

Eksperimen 4,867 6 – 1 = 5 11,07 Beristribusi Normal 

Kontrol 8,756 6 – 1 = 5 11,07 Beristribusi Normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa data awal kelas eksperimen 

χ2
hitung = 4,867, sedangkan χ2

tabel = 11,07. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 

χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga  data awal kelas eksperimen berasal 

dari populasi berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5.   

Hasil perhitungan normalitas data awal kelas kontrol χ2
hitung = 8,756, 

sedangkan χ2
tabel = 11,07. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai χ2

hitung < χ2
tabel. 

Jadi, H0 diterima sehingga  data awal kelas kontrol berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Karena kedua data sampel berdistribusi normal maka untuk analisis selanjutnya 

dapat digunakan teknik statistik parametrik. 

4.2.1.2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians)  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai tingkat varians yang sama (homogen) 
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atau tidak. Untuk menguji homogenitas k buah (k   2) maka digunakan uji 

bartlett. Hipotesis statistik yang diuji adalah : 

Ho : 
2

2

2

1    

Ha : 
2

2

2

1    

Data yang ada dinyatakan memiliki homogenitas yang sama jika χ
2

 < 𝜒2
 1− (𝑘−1)

 

dengan dk = 2-1 dan α = 5 %. 

Hasil uji homogenitas data awal diperoleh χ
2

 = 1,401 sedangkan 

𝜒2
 1− (𝑘−1) = 3,841. Karena χ

2
 < 𝜒2

 1− (𝑘−1)
 maka H0 diterima atau dapat 

disimpulkan bahwa data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

tingkat varians yang sama (homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

4.2.1.3. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 Uji kesamaan dua rata-rata kelas sampel dilakukan untuk mengetahui 

bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen berangkat dari keadaan pengetahuan 

yang sama. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data awal peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan homogen, maka uji 

kesamaan dua rata-rata menggunakan uji t yaitu uji dua pihak. Hipotesisnya 

adalah sebagai berikut. 

Ho: 1 = 2  (kemampuan awal peserta didik sama) 

Ha: 1 ≠ 2 (kemampuan awal tidak sama) 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata (uji dua pihak) diperoleh nilai  

thitung sebesar -1,641 dan 𝑡1−1/2 = 1,995. Karena  -1,995 < -1,641 < 1,995 atau 
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−𝑡1−1/2  <  𝑡 < 𝑡1−1/2, maka H0  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

4.2.2. Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang 

diajukan. Analisis tahap akhir menggunakan data hasil pretest dan postes 

kemampuan pemecahan masalah.  

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:  

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian H0 diterima jika χ2 ≤ χ2
 1−∝ (𝐾−1)

dengan dk = 6 – 1  

dan α = 5 %. Normalitas data hasil tes kemampuan pemahaman konsep disajikan 

dalam tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas χ
2
 

𝛘𝟐
 𝟏−∝ (𝑲−𝟏) Kriteria 

Pretest Eksperimen 8,149 11,07 Berdistribusi Normal 

Pretes Kontrol 6,24 11,07 Berdistribusi Normal 

Postes Eksperimen 9,54 11,07 Berdistribusi Normal 

Postest Kontrol 10,31 11,07 Berdistribusi Normal 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa data pretes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen χ2
hitung = 8,149, sedangkan χ2

tabel = 11,07. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga 

data pretes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen berasal dari 
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populasi berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 30. 

Hasil perhitungan normalitas data pretest kemampuan pemecahan masalah 

kelas kontrol χ2
hitung = 6,24, sedangkan χ2

tabel = 11,07. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga data pretes kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 31. 

  Hasil perhitungan normalitas data posttest kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen χ2
hitung = 9,54, sedangkan χ2

tabel = 11,07. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga data postes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 32. 

Hasil perhitungan normalitas data posttest kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol χ2
hitung = 10,31, sedangkan χ2

tabel = 11,07. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga data postes 

kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 33. 

4.2.2.2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) 

(1) Uji Homogenitas data pretes kemampuan pemecahan masalah 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pretest 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

tingkat varians yang sama (homogen) atau tidak. Untuk menguji homogenitas k 

buah (k   2) maka digunakan uji bartlett. 
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Hipotesis statistik yang diuji adalah : 

Ho : 
2

2

2

1    

Ha : 
2

2

2

1    

Data yang ada dinyatakan memiliki homogenitas yang sama jika χ
2

 < 

𝜒2
 1− (𝑘−1)

 dengan dk = 2-1 dan α = 5 %. Hasil uji kesamaan dua varians atau 

homogenitas pretest kemampuan pemecahan masalah disajikan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji homogenitas pretest kemampuan pemecahan masalah 

𝜒2 α Dk 𝝌𝟐
 𝟏−∝ (𝑲−𝟏)

 Kesimpulan 

3,413 5% 1 3,84 Data homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa data pretes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen χ2
hitung = 3,413, sedangkan χ2

tabel = 3,84. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga 

data pretes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kontrol 

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

pada Lampiran 34. 

(2) Uji Homogenitas data postes kemampuan pemecahan masalah 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data postes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

tingkat varians yang sama (homogen) atau tidak. Untuk menguji homogenitas k 

buah (k   2) maka digunakan uji bartlett. Hipotesis statistik yang diuji adalah : 

Ho : 
2

2

2

1    

Ha : 
2

2

2

1    
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Data yang ada dinyatakan memiliki homogenitas yang sama jika χ
2

 < 

𝜒2
 1− (𝑘−1)

 dengan dk = 2-1 dan α = 5 %. Hasil uji kesamaan dua varians atau 

homogenitas posttest kemampuan pemecahan masalah disajikan dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji homogenitas posttest kemampuan pemecahan masalah 

𝜒2 α Dk 𝝌𝟐
 𝟏−∝ (𝑲−𝟏)

 Kesimpulan 

0,320 5% 1 3,84 Data Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa data posttes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen χ2
hitung = 0,320, sedangkan χ2

tabel = 3,84. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai χ2
hitung < χ2

tabel. Jadi, H0 diterima sehingga 

data postes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kontrol 

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

pada Lampiran 35. 

4.2.2.3. Uji Hipotesis 

4.2.2.3.1. Uji Hipotesis ke-1 (Uji Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil posttes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen dapat mencapai kriteria 

ketuntasan klasikal atau tidak. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

kemampuan pemecahan masalah materi Segiempat adalah 65. Sementara kriteria 

ketuntasan klasikal yaitu persentase peserta didik yang mencapai ketuntasan 

individual minimal sebesar 75%. Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara 

klasikal digunakan uji proporsi  : uji satu pihak (pihak kanan). Pasangan 

hipotesis yang akan diuji adalah: 
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H0 : π ≤ 0,75 (Persentase ketuntasan peserta didik pada materi segiempat dengan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD kurang dari atau sama 

dengan 75%) 

H1 : π > 0,75  (Persentase ketuntasan peserta didik pada materi segiempat dengan 

pendekatan ilmiah lebih dari 75%) 

Berdasarkan analisis uji proporsi data akhir, diperoleh z hitung = 0,833 

dan z table = 1,64 dengan taraf signifikansi 5%. Karena z hitung < z tabel maka H0 

diterima. Secara uji statistik, persentase ketuntasan siswa pada materi segiempat 

dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD tidak mencapai 75% atau 

pembelajaran ini tidak mencapai KKM klasikal. Namun berdasarkan 

penghitungan, diperoleh data dalam Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Ketuntasan Belajar Klasikal dalam perhitungan 

Kelas Jumlah Rerata Tuntas % Tuntas Kriteria 

Eksperimen 36 78 29 80,5 % Tuntas 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh persentase siswa yang mencapai KKM 

individu sebesar 80,5%. Hal ini berarti pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD mencapai KKM klasikal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 36. 

4.2.2.3.2. Uji Hipotesis ke-2 (Peningkatan Karakter Jujur) 

4.2.2.3.2.1. Kategori karakter Jujur 

Untuk mengetahui arti dari nilai angket pretest karakter jujur, dilakukan 

proses kategorisasi. Persentase kategori karakter jujur peserta didik yang sudah 

dihitung di Bab 3 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.7 Kategori Tingkat Karakter Jujur 

Skor Presentase Skor Kriteria 

10 ≤ Skor  14 0% < Skor ≤ 20% Sangat Rendah 

14 < Skor  18 20% < Skor ≤  40% Rendah 

18 <  Skor  22 40% <  Skor ≤  60% Sedang 

22 <  Skor  26 60% < Skor ≤ 80% Tinggi 

26 <  Skor  30 80% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 

Berdasarkan proses kategori tersebut, diperoleh data karakter jujur awal 

kelas eksperimen mencapai 3 siswa dengan kategori sangat tinggi, 23 siswa 

dengan kategori tinggi, 10 siswa dengan kategori sedang dan 0 untuk kategori 

rendah dan sangat rendah. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37. 

4.2.2.3.2.2. Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Pretes dan Postes Kelas 

Eksperimen 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik 

nilai rata-rata antara pretes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen atau 

postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan rata-rata pretes karakter jujur 

peserta didik kelas eksperimen) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2  (rata-rata postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen 

lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas 

eksperimen) 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼  dengan 

𝑑𝑘 =  𝑛 − 1  dan peluang 1 − 𝛼 (Sudjana, 2002). 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Pretes dan Postes 

T hitung Α (n-1) (1- α) T table Kriteria Kesimpulan 

7,89 5% 35 0,95 1,69 t hitung > t tabel Ha diterima 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa t hitung = 7,89 sedangkan 

dengan dk = (36-1) = 35 diperoleh  t tabel = 1,69. Jadi berlaku thitung > ttabel dan 

H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata postes karakter jujur 

peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta 

didik kelas eksperimen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37. 

4.2.2.3.2.3. Kriteria Gain Ternormalisasi 

Kriteria gain ternormalisasi dilakukan untuk mengukur besarnya 

peningkatan karakter jujur pada kelas eksperimen. Data yang digunakan adalah 

pretes dan postes angket karakter jujur peserta didik kelas eksperimen.  

Gain ternormalisasi  𝑔  merupakan metode yang cocok untuk 

menganalisis hasil pretes dan postes. Gain ternormalisasi merupakan metode yang 

tepat untuk menganalisis hasil pretes dan postes dan merupakan indikator yang 

lebih baik dalam menunjukkan tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan postes 

(Hake, 1998). 

Perhitungan kriteria gain ternormalisasi diperoleh hasil sebagai berikut. 

 𝑔 =
% 𝑆𝑓 − % 𝑆𝑖 

100 − % 𝑆𝑖 
=

78,7 − 69,5

100 − 69,5
= 0,3 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  𝑔 = 0,3. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa 0,3 ≤  𝑔 < 0,7. Jadi gain ternormalisasi termasuk kedalam kriteria 

sedang. Artinya, karakter jujur peserta didik kelas eksperimen meningkat dengan 
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kriteria sedang. Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 37.  

4.2.2.3.2.4. Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui rata-rata selisih antara 

pretes dan postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen (𝜇1) dengan rata-

rata selisih antara pretes dan postes karakter jujur peserta didik kelas kontrol (𝜇2) 

apakah ada perbedaan atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan rata-rata peningkatan karakter jujur 

peserta didik kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata peningkatan karakter jujur didik kelas eksperimen lebih 

dari rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik kelas kontrol) 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dan 𝐻0 ditolak 

apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼   (Sudjana, 2005). 

Tabel 4.8 Hasil Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Kelas Eksperimen dan Kontrol 

T hitung α T table Kriteria Kesimpulan 

7,66 5% 1,995 thitung > ttabel Ha diterima 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa thitung = 7,66 sedangkan 

dengan α = 5% diperoleh  ttabel = 1,995. Jadi berlaku thitung > ttabel dan H0 ditolak. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata peningkatan karakter jujur didik kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik kelas 

kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37. 
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4.2.2.3.3. Uji Hipotesis ke-3 (Peningkatan Keterampilan Pemecahan Masalah) 

4.2.2.3.3.1. Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah Pretes dan 

Postes Kelas Eksperimen 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik 

nilai rata-rata antara pretes keterampilan pemecahan masalah atau postes 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen. Hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇𝐵 ≤ 0  (rata-rata postes keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata pretes 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen) 

𝐻1: 𝜇𝐵 > 0  (rata-rata postes keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta 

didik kelas eksperimen) 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼  dengan 

𝑑𝑘 =  𝑛 − 1  dan peluang 1 − 𝛼 (Sudjana, 2002). 

Tabel 4.9 Hasil Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah 

Pretes dan Postes Kelas Eksperimen 

T hitung α (n-1) (1- α) T tabel Kriteria Kesimpulan 

13,45 5% 35 0,95 1,69 t hitung > t tabel Ha diterima 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa t hitung = 13,45 sedangkan 

dengan dk = (36-1) = 35 diperoleh  t tabel = 1,69. Jadi berlaku thitung > ttabel dan 

H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata postes keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes 
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keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38. 

4.2.2.3.3.2. Kriteria Gain Ternormalisasi 

Kriteria gain ternormalisasi dilakukan untuk mengukur besarnya 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan peningkatan setiap indicator 

keterampilan pemecahan masalah pada kelas eksperimen. Data yang digunakan 

adalah pretes dan postes hasil ujian kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen.  

Gain ternormalisasi  𝑔  merupakan metode yang cocok untuk 

menganalisis hasil pretes dan postes. Gain ternormalisasi merupakan metode yang 

tepat untuk menganalisis hasil pretes dan postes dan merupakan indikator yang 

lebih baik dalam menunjukkan tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan postes 

(Hake, 1998). 

Perhitungan kriteria gain ternormalisasi diperoleh hasil sebagai berikut. 

 𝑔 =
% 𝑆𝑓 − % 𝑆𝑖 

100 − % 𝑆𝑖 
=

73,6 − 33,4

100 − 33,4
= 0,6 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  𝑔 = 0,6. Hal tersebut menunjukan 

bahwa 0,3 ≤  𝑔 < 0,7. Jadi gain ternormalisasi termasuk kedalam kriteria 

sedang. Artinya keterampilan pemecahan masalah kelas eksperimen meningkat 

dengan kriteria sedang. Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 38. 

Kriteria gain ternormalisasi tiap indikator keterampilan pemecahan 

masalah dihitung untuk mengetahui besarnya peningkatan tiap indikator. Hasil 

perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 Kriteria Gain Ternormalisasi Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Indikator Keterampilan Pemecahan Masalah 

Nomor butir Indikator Pretes Postes  𝑔  Kriteria 

1,2 Memahami masalah 31,9 67,3 0,52 Sedang  

3 Merencanakan penyelesaian 38,1 75 0,59 Sedang  

4 Melakukan perhitungan 35,4 77 0,64 Sedang  

5,6 Memeriksa kembali 31,5 77,4 0,67 Sedang  

Berdasarkan data  yang disajikan pada Tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada indikator memahami 

masalah kelas eksperimen meningkat dengan kriteria sedang dimana  

 𝑔 = 0,52. Keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada indikator 

merencanakan penyelesaian meningkat dengan kriteria sedang dimana  𝑔 = 0,59. 

Keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada indikator melakukan 

perhitungan meningkat dengan kriteria sedang dimana  𝑔 = 0,64. Keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik pada indikator memeriksa kembali meningkat 

dengan kriteria sedang dimana  𝑔 = 0,67. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 38. 

4.2.2.3.3.3. Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui rata-rata selisih antara 

pretes dan postes keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas 

eksperimen (𝜇1) dengan rata-rata selisih antara pretes dan postes keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol (𝜇2) apakah ada perbedaan atau 

tidak. 
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Hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan keterampilan 

peserta didik kelas kontrol) 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dan 𝐻0 ditolak 

apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼   (Sudjana, 2005). 

Tabel 4.11 Hasil Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

T hitung Α T tabel Kriteria Kesimpulan 

7,417 5% 1,995 thitung > ttabel Ha diterima 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa thitung = 7,417 sedangkan 

dengan α = 5% diperoleh  ttabel = 1,995. Jadi berlaku thitung > ttabel dan H0 ditolak. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38. 
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Hasil Kriteria Ketuntasan Klasikal Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

pada postes peserta didik kelas eksperimen sebesar 78 sedangkan kelas kontrol 

sebesar 71. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol.  

Setelah dilakukan analisis hasil postes kemampuan pemecahan masalah, 

nilai tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen telah 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal. Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi 

satu pihak (kanan) diperoleh zhitung < z(0.45) maka Ho diterima. Hal ini berarti 

bahwa secara statistik, persentase ketuntasan peserta didik tidak mencapai 75%. 

Namun berdasarkan penghitungan secara manual, diperoleh persentase siswa yang 

mencapai KKM individu sebesar 80,5%. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah berbantuan LKPD mencapai KKM klasikal. 

4.3.2. Hasil Peningkatan Karakter Jujur Peserta Didik 

Setelah dilakukan analisis hasil pretes dan postes angket karakter jujur, 

kelas eksperimen mempunyai karakter jujur yang cukup baik. Berdasarkan 

perhitungan, rata-rata postes karakter jujur kelas kontrol sebesar 71,07 dan kelas 

eksperimen sebesar 78,7. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata karakter jujur 

peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD lebih 

tinggi dari peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan ilmiah. 
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Berdasarkan perhitungan uji beda rata-rata karakter jujur pretes dan postes 

menunjukkan bahwa rata-rata postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen 

lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan karakter jujur peserta didik kelas 

eksperimen yang dikenai pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD. Peningkatan tersebut dengan kriteria sedang berdasarkan 

perhitungan gain ternormalisasi, yaitu sebesar 0,3.  

Berdasarkan perhitungan uji beda rata-rata karakter jujur kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan karakter jujur peserta 

didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik 

kelas kontrol. Artinya, pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD dapat meningkatkan karakter jujur peserta didik lebih baik dari 

pada pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah. 

4.3.3. Hasil Peningkatan Keterampilan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh rata-rata postes keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol sebesar 58,3 dan kelas eksperimen 

sebesar 73,6. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD lebih tinggi dari peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan ilmiah. 

Setelah dilakukan analisis hasil pretes dan postes keterampilan pemecahan 

masalah, uji beda rata-rata keterampilan pemecahan masalah pretes dan postes 

menunjukkan bahwa rata-rata postes keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes keterampilan pemecahan 
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masalah peserta didik kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen 

yang dikenai dengan pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD. Peningkatan tersebut dalam kriteria sedang berdasarkan 

perhitungan gain ternormalisasi, yaitu sebesar 0,6. Hasil peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah secara indikator keterampilan pemecahan 

masalah juga meningkat dengan baik, diperoleh pada indikator memahami 

masalah kelas eksperimen meningkat dengan kriteria sedang dimana  𝑔 = 0,52, 

indikator merencanakan penyelesaian meningkat dengan kriteria sedang dimana 

 𝑔 = 0,59, indikator melakukan perhitungan meningkat dengan kriteria sedang 

dimana  𝑔 = 0,64, indikator memeriksa kembali meningkat dengan kriteria 

sedang dimana  𝑔 = 0,67. 

Berdasarkan perhitungan uji beda rata-rata keterampilan pemecahan 

masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa rata-rata 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen 

lebih dari rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas kontrol. Artinya, pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta 

didik lebih baik dari pada pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

(1) Hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD mencapai kriteria 

ketuntasan pada materi pokok segiempat dengan persentase peserta didik 

yang mencapai KKM individu sebesar 80,05%. 

(2) Pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD 

meningkatkan karakter jujur peserta didik dengan indeks gain sebesar 0,3 

yaitu kriteria sedang. 

(3) Pembelajaran matematika dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik dengan 

indeks gain sebesar 0,6 yaitu kriteria sedang. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penyusun sumbangkan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi Peserta didik  

Peserta didik dapat membangun motivasi dari dalam diri untuk selalu 

menjunjung nilai-nilai kejujuran. Keterampilan pemecahan masalah dapat 
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ditingkatkan dengan konsisten mengerjakan latihan soal pemecahan masalah 

dengan perasaan senang.   

2. Bagi Guru  

Penerapan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD dapat menjadi salah satu 

contoh penerapan kurikulum 2013 dalam mengajar. Sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran dalam upaya perbaikan pembelajaran di kelas dan mengefektifkan 

pembelajaran matematika khususnya dalam mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Penggunaan LKPD dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran, agar anak-anak tidak berlebihan dalam keaktifan maka guru 

harus menguasai keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan 

dengan baik. Karakter jujur peserta didik dalam bersikap harus diinstruksikan 

dengan benar melalui bimbingan guru. 

Keterampilan pemecahan masalah dapat ditingkatkan dengan latihan soal 

pemecahan masalah dengan kuantitas dan kualitas yang cukup. Buat peserta didik 

merasa senang dalam mengerjakan soal latihan dengan variasi pembelajaran atau 

penggunaan media pembelajaran seperti menggunakan pendekatan ilmiah 

berbantuan LKPD. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat bekerja sama dengan guru untuk menentukan 

karakter apa yang cocok untuk mata pelajaran/materi tertentu. Setiap mata 

pelajaran/materi tertentu difokuskan untuk mengembangkan satu atau dua 

karakter. 
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Lampiran 1 

Daftar Siswa Kelas Eksperimen (VII E) 

NO NAMA SISWA KODE SISWA 

1 Ade Fitria Damayanti E – 01 

2 Aditya Okta Pratama E – 02 

3 Afrizal Fikrian Furqoni E – 03 

4 Ainun Nafi Nurul Fadhilah E – 04 

5 Amalia Nurhandayani E – 05 

6 Annisa Rizky Madina E – 06 

7 Ardi Bayu Prakoso E – 07 

8 Dwi Indah Lestari E – 08 

9 Eka Vina Rahmawati E – 09 

10 Endah Lestantuningtyas P E – 10 

11 Evi Qomaria E – 11 

12 Fatchuddin Haidar Kamal E – 12 

13 Hafiz Alfan Nafalah E – 13 

14 Inne Yurika Fitrixi E – 14 

15 Linda Putri Viviani E – 15 

16 Martina Yulias Tantri E – 16 

17 Maylina Ayu Putri Mustofa E – 17 

18 Muhammad Ilham E – 18 

19 Muhammad Taufiq Musthofa E – 19 

20 Mustofa Abdul Malik E – 20 

21 Nabilla Avriscila Firdinta E – 21 

22 Putri Anggun Paradia E – 22 

23 Rafi Putra Rasyid Wijaya E – 23 

24 Rahma Azaar Muntawa E – 24 

25 Ria Putri Pertiwi E – 25 

26 Rifka Rizkiana E – 26 
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27 Rina Sintyaningsih E – 27 

28 Risky Agung Nan Fitri E – 28 

29 Sela Widiyani E – 29 

30 Sidik Wahyu Prasetyo E – 30 

31 Silvia Putri E – 31 

32 Siti Maryanti E – 32 

33 Tegar Sofyanadjie E – 33 

34 Verdiyanti Yuni Rahayu E – 34 

35 Widia Ulianti E – 35 

36 Yuda Adhistira  
 

E – 36 
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Lampiran 2 

Daftar Siswa Kelas Kontrol (VIIF) 

NO NAMA SISWA KELAS 7F KODE SISWA 

1 Afan Jinan Herlangga K – 01 

2 Agung Rizqi Prastyo K – 02 

3 Agustina Silvi Damayanti K – 03 

4 Alifa Lusita Kurnia Ramadhani K – 04 

5 Alvina Fitri Anggraini K – 05 

6 Ananda Adityo Putri K – 06 

7 Anas Riva Amarullah K – 07 

8 Arlinda Stevani Wijayanti K – 08 

9 Chairun Nisak K – 09 

10 Daffadya Dhamar K – 10 

11 David Eko Putranto K – 11 

12 Dilla Anggita Damarani K – 12 

13 Gresia Widyartini K – 13 

14 Hapsari Weningtyas K – 14 

15 Indra Nova Setiaji K – 15 

16 Izzah Zulaikha K – 16 

17 Laila Kurniyawati K – 17 

18 Laily Zidny Hidayah K – 18 

19 Luhur Afif Prasetiya K – 19 

20 Miftakhul Jannah K – 20 

21 Milka Meliana Mulyanto K – 21 

22 Mohhammad Anis Maulana K – 22 

23 Muhammad Alfian Saputra K – 23 

24 Muhammad Zaki Mubarok K – 24 

25 Mukhlasin Mukhlis K – 25 

26 Nandya Yulia Citra Ayu Setia K – 26 
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27 Nashrul Ummah K – 27 

28 Nida Auliya K – 28 

29 Noor Inayah K – 29 

30 Prasetyo Hadi Kuncoro K – 30 

31 Rama Arbi Armanda Pratama K – 31 

32 Sasa Violla Ocktavia K – 32 

33 Tsalitsa Khoirina K – 33 

34 Veni Ardianti K – 34 
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Lampiran 3 

Daftar Siswa Kelas Uji Coba (VII A) 

No Nama Siswa Kode 

1 Adli Amrullah UC-1 

2 Ahmad Safiqur Rohman UC-2 

3 Alfiyatur Rohmah UC-3 

4 Ali Salmanto UC-4 

5 Alvin Maulana Firza Yanuar UC-5 

6 Anisa Amalia Zulva UC-6 

7 Annisa Nia Kristanti UC-7 

8 Aqsha Aninayka UC-8 

9 Dwiky Hared Darmawan UC-9 

10 Faizal Aditya Ardiansyah UC-10 

11 Fajeri Woro Hapsari UC-11 

12 Farrel Alif Putra Mustafa UC-12 

13 Fauziah Noor Khalifah UC-13 

14 Gita Rama Mahardhika UC-14 

15 Harsya Fikri Ananda UC-15 

16 Hilba Wahyu Satria UC-16 

17 Kartika Intan Abdillah UC-17 

18 Moh Harun Arrosyid UC-18 

19 Muhamad Nur Ramadhan UC-19 

20 Muh. Akbar Kurnia Ramadhan UC-20 

21 Muhammad Haris Alfarisi UC-21 

22 Mutiara Indah Septiani UC-22 

23 Nilam Az Zahra UC-23 

24 Noviana UC-24 

25 Nurul Halimah UC-25 
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26 Pangestika Chairina UC-26 

27 Regita Dwi Ardyassari UC-27 

28 Reinaya Tifa Pratiwi UC-28 

29 Renita Damayanti UC-29 

30 Resa Riskiani UC-30 

31 Sherly Nilam Sari UC-31 

32 Syafana Ayu Kusumaningtyas UC-32 

33 Sylvia Salsa Choirunnisa UC-33 

34 Yudha Pramukti Wibowo UC-34 

35 Yut Alifah Mila Rosanti UC-35 
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Lampiran 4 

NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN 

MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

KELAS EKSPERIMEN (VII E)  KELAS KONTROL (VII F) 

NO KODE SISWA NILAI  KODE SISWA NILAI 

1 E – 01 94  K – 01 54 

2 E – 02 51  K – 02 52 

3 E – 03 56  K – 03 92 

4 E – 04 94  K – 04 93 

5 E – 05 74  K – 05 69 

6 E – 06 79  K – 06 94 

7 E – 07 55  K – 07 46 

8 E – 08 100  K – 08 86 

9 E – 09 56  K – 09 91 

10 E – 10 91  K – 10 86 

11 E – 11 96  K – 11 95 

12 E – 12 48  K – 12 62 

13 E – 13 44  K – 13 68 

14 E – 14 73  K – 14 82 

15 E – 15 53  K – 15 60 

16 E – 16 82  K – 16 93 

17 E – 17 74  K – 17 63 

18 E – 18 45  K – 18 88 

19 E – 19 90  K – 19 61 

20 E – 20 69  K – 20 70 

21 E – 21 62  K – 21 90 

22 E – 22 87  K – 22 80 
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23 E – 23 65  K – 23 86 

24 E – 24 89  K – 24 82 

25 E – 25 70  K – 25 80 

26 E – 26 94  K – 26 70 

27 E – 27 87  K – 27 76 

28 E – 28 67  K – 28 87 

29 E – 29 82  K – 29 89 

30 E – 30 48  K – 30 86 

31 E – 31 79  K – 31 76 

32 E – 32 65  K – 32 69 

33 E – 33 55  K – 33 90 

34 E – 34 88  K – 34 81 

35 E – 35 74    

36 E – 36 77    
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Lampiran 5 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 100    Panjang kelas  = 10 

Nilai minimal  = 44    Rata-rata  = 72,6 

Rentang  = 56    s   = 16,56 

Banyak kelas  = 6     n  = 36 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

41 – 50 40,5 -1,94 0,4738 0,0656 2,3616 4 1,136668 

51 – 60 50,5 -1,33 0,4082 0,1409 5,0724 6 0,169632 

61 – 70 60,5 -0,73 0,2673 0,2156 7,7616 6 0,399819 

71 – 80 70,5 -0,13 0,0517 0,1327 4,7772 7 1,034254 

81 – 90 80,5 0,48 0,1844 0,1755 6,318 7 0,073619 

91 - 100 90,5 1,08 0,3599 0,0936 3,3696 6 2,053361 

 

100,5 1,68 0,4535 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  4,867353 



100 
 

100 
 

 

Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 4,867353. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

4,867 11,07 
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Lampiran 6 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 95     Panjang kelas  = 9 

Nilai minimal  = 46    Rata-rata  = 77,9 

Rentang  = 49    s   = 13,5 

Banyak kelas  = 6     n  = 34 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

43 – 51 42,5 -2,62 0,4956 0,0206 0,7004 1 0,128156 

52 – 60 51,5 -1,96 0,4750 0,0735 2,499 3 0,100441 

61 – 69 60,5 -1,29 0,4015 0,1691 5,7494 6 0,010923 

70 – 78 69,5 -0,62 0,2324 0,2164 7,3576 4 1,532222 

79 – 87 78,5 0,04 0,0160 0,2692 9,1528 10 0,078418 

88 - 96 88,5 0.79 0,2852 0,1310 4,454 10 6,905729 

 

96,5 1,38 0,4162 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  8,755888 
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Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 8,755888. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

8,7555 11,07 
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Lampiran 7 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

KELOMPOK SAMPEL 

Hipotesis: 

H0: 1
2
 = 2

2 
(kedua kelas memiliki varians yang homogen) 

H1: 1
2
 ≠ 2

2
 (kedua kelas memiliki varians yang tidak homogen) 

 

Rumus yang digunakan: 

(1) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

(2) Harga satuan B dengan rumus: 

 

(3) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

 

Dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10 

Keterangan 

𝑠2  : varians gabungan 

𝑠𝑖
2  : varians data ke-i 

𝑛𝑖   : banyaknya data ke i 

(Sudjana, 2002: 263) 

 

Kriteria pengujian:  

Tolak H0 jika 𝜒2 ≥  𝜒2
 1− (𝑘−1)

 

 

 

 

 

 

 







1

1
2

2

i

ii

n

sn
s

    1log2 insB

    
22 log110ln ii snB

𝜒2
 ∝ (𝑘−1) 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  
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Perhitungan: 

Kelas 𝑛𝑖  𝑑𝑘 = 𝑛𝑖 − 1 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑠𝑖

2 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖

2 

Kontrol 34 33 182,493 6022,26 2,261 85,351 

Eksperimen 36 35 274,536 9608,75 2,439 74,621 

Jumlah 70 68 
 

15631,015 4,700 159,972 

 

 

1) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

𝑠2 =
  𝑛1 − 1 𝑠𝑖

2

  𝑛1 − 1 
=

15631,015

68
= 229,868 

2) Harga satuan B dengan rumus: 

𝐵 =  𝑙𝑜𝑔 𝑠2   𝑛1 − 1 = log 229,868 × 68 = 2,361 × 68 = 160,581 

3) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

𝜒2 =  ln 10  𝐵 −   𝑛1 − 1 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2  

𝜒2 = 2,3026 ×  160,581 − 159,972  

𝜒2 = 2,3026 × 0,608 

𝜒2 = 1,401 

Diperoleh χ2 hitung sebesar 1,401 

Untuk  = 5% dan dk = 2  1 = 1 diperoleh χ2 tabel = 3,84 

 

 

 

 

Karena  𝜒2 ≤ 𝜒2
 1−∝ (𝑘−1)

, maka H0 diterima 

 

Simpulan: 

Jadi kedua kelas memiliki varians yang homogen (sama) 

  

1,401 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  

3,84 
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Lampiran 8 

 

UJI KESAMAAN RATA-RATA 

KELOMPOK SAMPEL 

Hipotesis: 

H0 : µ1 = µ2 (kemampuan awal siswa sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (kemampuan awal siswa tidak sama) 

 

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

Dengan  𝑠 =  
 𝑛1−1 𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
  

Keterangan :  

𝑥1    : nilai rata-rata hasil ujian kelas eksperimen 

𝑥2    : nilai rata – rata hasil ujian kelas kontrol 

𝑛1 : banyaknya subyek kelas eksperimen 

𝑛2 : banyaknya subyek kelas control 

S : simpangan baku 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠1
2 : varians kelas kontrol 

(Sudjana, 2002: 239) 

Kriteria pengujian:  

Terima H0 jika −𝑡
1−

1

2𝛼

 <  𝑡 < 𝑡
1−

1

2𝛼

 

 

Perhitungan: 

Kelas 𝑛𝑖  𝑠𝑖
2 S 𝑥𝑖  

Eksperimen  36 274,536 
15,161 

72,58 

Kontrol 34 182,493 78,5 
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𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

=
72,58 − 78,5

15,161 
1

36
+

1

34

= −1,641 

  

Dengan taraf signifikansi 5% dan 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 36 + 34 − 2 = 68, 

diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995. 

Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 <  𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ⇔ −1,995 < −1,641 < 1,995, maka 𝐻0 

diterima 

 

Simpulan: 

kemampuan awal siswa pada kedua kelas sama 
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Lampiran 9 

KISI – KISI SOAL UJI COBA 

NAMA SEKOLAH : SMP N 1 Jati Kudus 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VII/2 

JUMLAH SOAL  : 12 

ALOKASI WAKTU : 2 x 30 menit 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Jenis Bentuk soal No soal 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling persegipanjang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian  3 dan 4 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling persegi. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 1 dan 2 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling jajargenjang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 5 dan 6 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling trapesium. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 11 dan 

12 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling belah ketupat. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 7 dan 8 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling layang-layang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 9 dan 

10 

Penilaian 

1
07
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Lampiran 10 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 8508112 

Website  : http://mipa.unnes.ac.id ,  Email : mipa@unnes.ac.id 

 

PRETES 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Materi Pokok : Segiempat 

Waktu : 60 menit 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah identitas dengan lengkap pada lembar jawaban. 

3. Kerjakan soal menggunakan pulpen atau pensil dilembar jawab yang tersedia. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah. 

5. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

Jawbalah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan cermat! 

1. Ani mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk 

persegi dengan panjang sisinya 20 cm Ani akan membuat 

mainan seperti pada gambar disamping. Berapakan luas 

karton yang terpakai (gambar yang diarsir) 

 

2. Ayah membeli sebidang tanah yang berbentuk persegipanjang dengan ukuran 

panjang   30 m dan lebar 20 m. Jika harga tiap m
2
 tanah adalah Rp50.000,00 

maka berapakah uang yang harus dibayarkan ayah untuk membeli tanah 

tersebut? 

3. Seorang atlet sedang berlari mengelilingi lapangan. Lapangan tersebut 

berukuran panjang 160 meter dan lebar 80 meter. Bila atlet berlari mengelilingi 

lapangan satu kali, berapa meterkah jarak  yang ditempuh atlet tersebut? 

4. Panjang sisi-sisi sebuah foto diperbesar menjadi 3 kali panjang semula. 

Berapakah perbandingan luas foto semula dengan luas foto setelah diperbesar? 

5. Lahan kosong berbentuk persegipanjang dengan ukuran 4 x 3 m, lahan tersebut 

akan dipasangi paving berbentuk jajargenjang dengan alas 20 cm dengan tinggi 

mailto:mipa@unnes.ac.id
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10 cm. berapa banyak paving yang diperlukan untuk menutupi lahan kosong 

tersebut? 

6. Sebuah jalan berbentuk seperti gambar dibawah ini. Berapakah luas jalan 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

7. Sebuah kertas dipotong berbentuk belahketupat dengan panjang masing-masing 

diagonal 6 cm dan 8 cm. berapakah keliling kertas tersebut? 

8. Terdapat kertas berbentuk belah ketupat dengan luas 212 cm
2
. Bila salah satu 

diagonalnya adalah 8 cm, tentukanpanjang diagonal salah satunya! 

9. Andi membuat sebuah layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya 

adalah 30 cm dan 50 cm. Berapakah luas daerah layang-layang yang dibuat 

Andi? 

10. Diketahui sebuah layang-layang dengan ukuran masing-masing sisi adalah 16 

cm dan     7 cm. Layang-layang tersebut disusun seperti gambar dibawah ini. 

Berapa keliling benda tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

11. Berapakah luas wilayah yang ditunjukkan oleh luas 

daerah peta pada gambar disamping! 

 

12. Siti memotong kertas berbentuk seperti trapezium siku-siku dengan tinggi 6 cm 

dan panjang sisi sejajar 18 cm dan 10 cm. Berapakah keliling kertas tersebut? 

 

17  m 

14 m 
13 m 

17  m 
13 m 

14 m 

4 m 

3 m 

4 m 

16 cm 

7 cm 
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Lampiran 11 

Kunci jawaban 

1.  Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan: luas daerah yang diarsir? 

Luas 1 = 
1

2
× 20 × 𝑥 = 10𝑥 

Luas 2 = 
1

2
× 20 ×  20 − 𝑥 = 200 − 10𝑥 

Maka luas yang diarsir = 10x + (200 - 10x) 

         = 200 

Atau 

Luas 3= 
1

2
× 20 × 20 = 200 

Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 200 cm
2
. 

Skor: 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

Total:10 

2. Diketahui: 

Tanah berbentuk persegipanjang dengan p= 30, l=20 

Harga tanah tiap meter
2
 adalah 50.000. 

Ditanyakan: total harga tanah yang harus dibayarkan? 

Luas= p x l = 30 x 20 = 600 

Harga tanah seluruhnya= 600 x 50.000 = 30.000.000 

Jadi, total harga tanah yang harus dibayarkan adalah Rp. 30.000.000,- 

Skor: 

 

2 

2 

 

4 

2 

Total:10 

3. Diketahui: 

Lapangan dengan panjang 160 meter dan lebar 80 meter 

Ditanyakan: jarak yang ditempuh atlit? 

K = 2 (p+l) = 2 (160 + 80) = 2. 240 = 480 

Jadi, jarak yang ditempuh atlit untuk mengelilingi lapangan adalah 480 

 

2 

1 

5 

2 

20 cm 

x cm 

20 - x cm 

1 

2 

3 
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meter. total: 10 

4.  Diketahui: 

Panjang sisi-sisi foto diperbesar 3 kali. 

Ditanyakan: perbandingan foto sebelum dan sesudah diperbesar? 

Luas foto sebelum diperbesar= s x s = s
2 

Luas foto sesudah diperbesar= 3s x 3s = 9s
2
 

Maka perbandingannya adalah s
2 

: 9s
2
 = 1 : 9 

Jadi perbandingan luas foto sebelum dan diperbesar adalah 1 : 9. 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

Total:10 

5. Diketahui: 

Lahan kosong persegipanjang ukuran 4 x 3 m= 400 x 300 cm 

Ukuran paving jajargenjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. 

Ditanyakan: berapa banyak paving untuk menutup seluruh lahan tersebut? 

Luas lahan kosong= p x l = 400 x 300 = 120.000 

Luas paving = a x t = 20 x 10 = 200 

Maka banyaknya paving = 120.000 : 200 = 600. 

Jadi, banyaknya paving untuk menutup seluruh lahan kosong sebanyak 

600 buah. 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

Total:10 

6. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan: berapakah luas jalan tersebut? 

Luas jajargenjang 1 = a x t = 4 x 17 = 68 

Luas jajargenjang 2 = a x t = 3 x 13 = 39 

Luas jajargenjang 2 = a x t = 4 x 14 = 56 

Total luas jalan tersebut = luas 1 + luas 2 + luas 3 = 68 + 39 + 56 = 163. 

Jadi, luas jalan tersebut adalah 163 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

1 

Total:10 

1 

2 

3 
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7. Diketahui: 

Kertas berbentuk belahketupat dengan diagonalnya 6 cm dan 8 cm. 

Ditanyakan: berapakah keliling kertas tersebut? 

AB
2
= oB

2
 + oA

2
 = 3

2
 + 4

2
 = 9 + 16 = 25 = 5 

keliling ABCD= AB + BC + CD + DA 

= 5 + 5 + 5 + 5 

= 20 

Jadi, keliling kertas tersebut adalah 25 cm. 

 

 

 

1 

1 

4 

 

 

3 

1 

Total:10 

8. Diketahui: 

Kertas belahketupat dengan luas 212 cm
2
. 

Salah satu diagonal 8 cm. 

Ditanyakan: panjang salah satu diagonal? 

Luas belahketupat = 
1

2
𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 

212 = 
1

2
× 8 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙2 

212 = 4 x diagonal 2 

212

4
= 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 

Diagonal 2 = 53 

Jadi, panjang salah satu diagonal adalah 53 cm. 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

5 

1 

Total:10 

9. Diketahui: 

Layang-layang dengan diagonal 30 cm dan 50 cm. 

Ditanyakan: berapa luas laying-layang tersebut? 

Luas laying-layang = 
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 =

1

2
× 30 × 50 = 750. 

Jadi, luas laying-layang tersebut adalah  750 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

6 

1 

Total:10 

3 

4 

4 

3 

A 

D 

C 

B o 
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10. Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan: keliling benda tersebut? 

K = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 16 + 16 = 74 

Jadi, keliling benda tersebut adalah 74 cm. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

4 

2 

Total:10 

11. Diketahui: 

 

 

 

 

Ditanyakan: berapakah luas daerah tersebut? 

Luas trapezium = 
 𝑎+𝑏 

2
× 𝑡 =

107+85

2
× 51 =

192

2
× 51 = 4896 

Jadi, luas daerah tersebut adalah 4.896 km
2
. 

 

 

 

2 

 

1 

6 

1 

Total:10 

12. Diketahui: 

Trapesium siku-siku dengan tinggi 6 cm dan panjang sisi sejajar 12 cm 

dan 10 cm 

Ditanyakan: keliling kertas tersebut? 

BC
2
 = oB

2 
+ oC

2
 = 8

2
 + 6

2
 = 64 + 36 = 100 = 10 

keliling trapezium = AB + BC + CD + DA  

= 6 + 18 + 10 + 10  

= 44 

Jadi, keliling trapezium tersebut adalah 44 cm
2
. 

 

2 

 

1 

4 

 

 

2 

1 

Total:10  

 

 

  

7 cm 7 cm 

16 cm 16 cm 

10 cm 

18 cm 

6 cm 

D 

A B 

C 

o 
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Lampiran 12 

Daftar Nilai Uji Coba (VIIA) 

Kode Nilai 

UC-01 70 

UC-02 58 

UC-03 65 

UC-04 73 

UC-05 53 

UC-06 48 

UC-07 70 

UC-08 70 

UC-09 36 

UC-10 52 

UC-11 75 

UC-12 43 

UC-13 55 

UC-14 79 

UC-15 29 

UC-16 48 

UC-17 84 

UC-18 60 

UC-19 40 

UC-20 44 

UC-21 34 

UC-22 57 

UC-23 65 

UC-24 72 

UC-25 36 

UC-26 52 

UC-27 64 

UC-28 49 

UC-29 78 

UC-30 59 

UC-31 72 

UC-32 - 

UC-33 72 

UC-34 47 

UC-35 53 

UC-36 - 
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Lampiran 13 

Analisis Soal Uji Coba 

- Menggunakan ms. excel 

Kode 
Soal Uraian Skor 

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

UC-01 7 7 7 7 7 5 7 7 7 1 1 7 70 

UC-02 7 7 7 1 1 7 0 7 7 7 7 0 58 

UC-03 7 9 1 1 7 1 7 5 6 7 7 7 65 

UC-04 7 7 8 1 7 7 0 8 7 7 7 7 73 

UC-05 7 9 8 9 7 1 1 7 1 1 1 1 53 

UC-06 0 8 8 0 7 1 1 7 7 1 7 1 48 

UC-07 9 8 8 8 7 7 1 1 7 7 0 7 70 

UC-08 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 70 

UC-09 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 36 

UC-10 0 8 8 1 7 1 4 1 7 7 7 1 52 

UC-11 9 8 1 1 8 8 1 8 8 7 8 8 75 

UC-12 7 3 7 0 2 1 1 7 7 1 7 0 43 

UC-13 3 7 9 1 7 1 1 9 1 7 1 8 55 

UC-14 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 8 79 

UC-15 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 0 29 

UC-16 7 7 8 0 1 2 0 0 7 7 1 8 48 

UC-17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

UC-18 7 7 7 7 7 7 1 1 7 1 7 1 60 

UC-19 7 7 7 1 1 7 0 1 7 0 1 1 40 

UC-20 5 7 1 7 7 1 1 0 7 0 7 1 44 

UC-21 7 7 7 0 7 1 1 1 1 1 0 1 34 

UC-22 7 7 7 7 1 7 0 0 7 7 7 0 57 

1
15
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UC-23 7 7 7 7 1 7 0 7 7 7 7 1 65 

UC-24 7 7 7 0 7 7 8 7 7 7 7 1 72 

UC-25 0 8 9 0 1 0 1 1 7 1 7 1 36 

UC-26 7 7 8 1 1 0 0 7 7 7 7 0 52 

UC-27 7 7 7 7 1 7 0 7 7 7 7 0 64 

UC-28 5 6 7 0 1 0 7 7 7 1 7 1 49 

UC-29 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 78 

UC-30 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 0 59 

UC-31 7 8 8 9 8 8 1 1 8 7 0 7 72 

UC-32                         0 

UC-33 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 72 

UC-34 7 7 7 0 7 1 1 7 1 1 7 1 47 

UC-35 7 9 9 0 3 1 7 7 1 1 7 1 53 

UC-36                         0 

JUMLAH 207 245 234 102 165 134 83 165 203 158 164 102 1962 

 

T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
 Mean 6.09 7.21 6.88 3.00 4.85 3.94 2.44 4.85 5.97 4.65 4.82 3.00 

skor Maksimum 10 

P 0.61 0.72 0.69 0.30 0.49 0.39 0.24 0.49 0.60 0.46 0.48 0.30 

Tingkat 

Kesukaran 
sedang mudah sedang sukar sedang Sedang sukar sedang sedang sedang sedang sukar 

 

rxy 0.489 0.173 -0.117 0.431 0.522 0.655 0.468 0.497 0.395 0.622 0.243 0.605 

rxy(0,05;25) 0.339 

Validitas ( 

rhitung > r tabel )  valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid valid valid Valid valid valid valid valid 

tidak 

valid valid 

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

1
1

5
 

1
16
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si
2
 5.80871 0.94508 3.84091 11.3977 8.71023 9.9678 8.2178 9.98485 4.92235 9.12689 9.56439 10.9962 

∑ si
2
 93.48295455 

st
2
 305.3413547 

n 34 

n-1 33 

r11 0.714866651 

rxy(0,05;34) 0.339 
Reliabilitas ( 

rhitung > r tabel )  
reliabel 

 

Nama 
Soal Uraian Skor 

Total 

 

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

UC-17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

K
EL

O
M

P
O

K
 A

TA
S 

UC-14 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 8 79 

UC-29 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 78 

UC-11 9 8 1 1 8 8 1 8 8 7 8 8 75 

UC-04 7 7 8 1 7 7 0 8 7 7 7 7 73 

UC-24 7 7 7 0 7 7 8 7 7 7 7 1 72 

UC-31 7 8 8 9 8 8 1 1 8 7 0 7 72 

UC-33 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 72 

UC-07 9 8 8 8 7 7 1 1 7 7 0 7 70 

UC-16 7 7 8 0 1 2 0 0 7 7 1 8 48 

K
EL

O
M

P
O

K
 

B
A

W
A

H
 

UC-34 7 7 7 0 7 1 1 7 1 1 7 1 47 

UC-20 5 7 1 7 7 1 1 0 7 0 7 1 44 

UC-12 7 3 7 0 2 1 1 7 7 1 7 0 43 

UC-19 7 7 7 1 1 7 0 1 7 0 1 1 40 
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UC-09 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 36 

UC-25 0 8 9 0 1 0 1 1 7 1 7 1 36 

UC-21 7 7 7 0 7 1 1 1 1 1 0 1 34 

UC-15 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 0 29 

 

D
a
y
a
 P

em
b

ed
a

 

mean kelompok 

atas 
7.44 7.33 6.67 3.89 7.22 6.56 4.33 5.89 7.22 7.00 4.89 6.56 

mean kelompok 

bawah 
5.33 6.67 6.67 1.11 3.11 1.67 0.78 2.11 5.00 2.11 3.56 1.56 

Mean KA - Mean 

KB 
2.11 0.67 0.00 2.78 4.11 4.89 3.56 3.78 2.22 4.89 1.33 5.00 

skor Maksimum 10 

D 0.21 0.07 0.00 0.28 0.41 0.49 0.36 0.38 0.22 0.49 0.13 0.50 

Daya Pembeda cukup 

kurang 

baik 

kurang 

baik cukup 

sangat 

baik 

sangat 

baik cukup cukup cukup 

sangat 

baik 

kurang 

baik 

sangat 

baik 

 

KESIMPULAN 

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

RELIABILITAS reliabel 

VALIDITAS valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid valid valid Valid valid valid valid valid 

tidak 

valid valid 

DAYA 

PEMBEDA cukup 

kurang 

baik 

kurang 

baik cukup 

sangat 

baik 

sangat 

baik cukup cukup cukup 

sangat 

baik 

kurang 

baik 

sangat 

baik 

TINGKAT 

KESUKARAN sedang mudah sedang sukar sedang Sedang sukar sedang sedang sedang sedang sukar 

  dipakai tidak tidak dipakai tidak dipakai dipakai tidak tidak dipakai tidak dipakai 

 

  

1
18
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Lampiran 14 

KISI – KISI SOAL UJI COBA 

NAMA SEKOLAH : SMP N 1 Jati Kudus 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER : VII/2 

JUMLAH SOAL  : 6 

ALOKASI WAKTU : 2 x 30 menit 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Jenis Bentuk soal No soal 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

Segitiga dan 

segiempat 
 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling persegipanjang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian  4 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling persegi. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 1 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling jajargenjang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 6 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling trapesium. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 12 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling belah ketupat. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 7 

 Siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan keliling layang-layang. 

Ulangan 

pretest dan 

postest 

Uraian 10 

 

  

Penilaian 

1
19
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Lampiran 15 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229 Telp. (024) 8508112 

Website  : http://mipa.unnes.ac.id ,  Email : mipa@unnes.ac.id 

 

PRETES 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Materi Pokok : Segiempat 

Waktu : 60 menit 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah identitas dengan lengkap pada lembar jawaban. 

3. Kerjakan soal menggunakan pulpen atau pensil dilembar jawab yang tersedia. 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah. 

5. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

Jawbalah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan cermat! 

1. Ani mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk 

persegi dengan panjang sisinya 20 cm Ani akan membuat 

mainan seperti pada gambar disamping. Berapakan luas 

karton yang terpakai (gambar yang diarsir) 

 

2. Panjang sisi-sisi sebuah foto diperbesar menjadi 3 kali panjang semula. Berapakah 

perbandingan luas foto semula dengan luas foto setelah diperbesar? 

3. Sebuah jalan berbentuk seperti gambar dibawah ini. Berapakah luas jalan tersebut? 

 

 

 

 

 

 

17  m 

14 m 
13 m 

17  m 
13 m 

14 m 

4 m 

3 m 

4 m 

mailto:mipa@unnes.ac.id
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4. Sebuah kertas dipotong berbentuk belahketupat dengan panjang masing-masing diagonal 

6 cm dan 8 cm. berapakah keliling kertas tersebut? 

5. Diketahui sebuah layang-layang dengan ukuran masing-masing sisi adalah 16 cm dan     

7 cm. Layang-layang tersebut disusun seperti gambar dibawah ini. Berapa keliling benda 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Siti memotong kertas berbentuk seperti trapezium siku-siku dengan tinggi 6 cm dan 

panjang sisi sejajar 18 cm dan 10 cm. Berapakah keliling kertas tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan  

Kerjakan dengan jujur dan bertanggungjawab 

  

16 cm 

7 cm 
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Lampiran 16 

Kunci jawaban 

1.  Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan: luas daerah yang diarsir? 

Luas 1 = 
1

2
× 20 × 𝑥 = 10𝑥 

Luas 2 = 
1

2
× 20 ×  20 − 𝑥 = 200 − 10𝑥 

Maka luas yang diarsir = 10x + (200 - 10x) 

         = 200 

Atau 

Luas 3= 
1

2
× 20 × 20 = 200 

Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 200 cm
2
. 

Skor: 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

Total:10 

2.  Diketahui: 

Panjang sisi-sisi foto diperbesar 3 kali. 

Ditanyakan: perbandingan foto sebelum dan sesudah diperbesar? 

Luas foto sebelum diperbesar= s x s = s
2 

Luas foto sesudah diperbesar= 3s x 3s = 9s
2
 

Maka perbandingannya adalah s
2 

: 9s
2
 = 1 : 9 

Jadi perbandingan luas foto sebelum dan diperbesar adalah 1 : 9. 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

Total:10 

 

 

 

 

20 cm 

x cm 

20 - x cm 

1 

2 

3 
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3. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan: berapakah luas jalan tersebut? 

Luas jajargenjang 1 = a x t = 4 x 17 = 68 

Luas jajargenjang 2 = a x t = 3 x 13 = 39 

Luas jajargenjang 2 = a x t = 4 x 14 = 56 

Total luas jalan tersebut = luas 1 + luas 2 + luas 3 = 68 + 39 + 56 = 163. 

Jadi, luas jalan tersebut adalah 163 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

1 

Total:10 

4. Diketahui: 

Kertas berbentuk belahketupat dengan diagonalnya 6 cm dan 8 cm. 

Ditanyakan: berapakah keliling kertas tersebut? 

AB
2
= oB

2
 + oA

2
 = 3

2
 + 4

2
 = 9 + 16 = 25 = 5 

keliling ABCD= AB + BC + CD + DA 

= 5 + 5 + 5 + 5 

= 20 

Jadi, keliling kertas tersebut adalah 25 cm. 

 

 

 

1 

1 

4 

 

 

3 

1 

Total:10 

5. Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

A 

D 

C 

B o 

7 cm 7 cm 

16 cm 16 cm 
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Ditanyakan: keliling benda tersebut? 

K = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 16 + 16 = 74 

Jadi, keliling benda tersebut adalah 74 cm. 

 

1 

4 

2 

Total:10 

6. Diketahui: 

Trapesium siku-siku dengan tinggi 6 cm dan panjang sisi sejajar 12 cm 

dan 10 cm 

Ditanyakan: keliling kertas tersebut? 

BC
2
 = oB

2 
+ oC

2
 = 8

2
 + 6

2
 = 64 + 36 = 100 = 10 

keliling trapezium = AB + BC + CD + DA  

= 6 + 18 + 10 + 10  

= 44 

Jadi, keliling trapezium tersebut adalah 44 cm
2
. 

 

2 

 

1 

4 

 

 

2 

1 

Total:10  

 

  

10 cm 

18 cm A B o 



125 
 

 

Lampiran 17 

 

SILABUS PENELITIAN 

 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ 2 

Kompetensi Inti *  

Kompetensi Inti 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Kompetensi Inti 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi Inti 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 

 

 1
25

 



126 
 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Instrumen 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

070204 Menunjukkan 

perilaku disiplin dalam 

melakukan aktivitas di 

rumah, sekolah, dan 

masyarakat sebagai 

wujud implementasi 

pelaksanakan prosedur 

dalam menggambar 

segitiga, garis tinggi, 

garis bagi, garis berat, 

dan garis sumbunya 

menggunakan penggaris, 

jangka, dan busur 

 

070306 Memahami sifat-

sifat bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan 

luas 

Segitiga dan 

Segiempat 

Mengamati 

- Mengamati gambar/foto/video dari peristiwa, 

kejadian, fenomena, konteks atau situasi 

yang berkaitan dengan penerapan konsep 

segitiga dan segiempat, seperti pembuatan 

sebuah rangkai atap bangunan yang 

berbentuk segitiga, bentuk jendela, kaca, 

pintu, dan lain sebagainya 

Menanya 

- Guru dapat memotivasi siswa dengan 

bertanya: misal bagaimana seorang tukang 

bangunan, arsitek, desainer interior, dsb 

dalam membuat sebuah rangkaian bangunan 

yang melibatkan bentuk segitiga dan 

segiempat. 

- Siswa termotivasi untuk mempertanyakan 

berbagai aspek segitiga dan segempat, misal 

bagaimana menyusun modelnya, 

melukisnya, dsb serta penerapan bangun 

Tugas 

- Mencari 

informasi 

sejarah 

segitiga 

- Mencari 

informasi 

seputar 

macam-

macam 

segiempat 

 

Observasi 

- Mengama

ti 

ketelitian, 

rasa ingin 

tahu 

dalam 

4x5 JP Buku teks 

matematika 

Kemdikbud, 

lingkungan. 

Alat peraga 

segitiga, segi 

empat 

1
2

5
 

1
2

6
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070308 Menaksir dan 

menghitung luas 

permukaan bangun datar 

yang tidak beraturan 

dengan menerapkan 

prinsip-prinsip geometri 

 

070407 Menyelesaikan 

permasalahan nyata yang 

terkait penerapan sifat-

sifat persegi panjang, 

persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat, dan layang-

layang 

 

 

 

datar pada kehidupan sehari-hari 

Eksperimen/explore 

- Mengidentifikasi dan menjelaskan benda-

benda dengan permukaaan berbentuk segitiga 

atau segiempat yang bersifat alamiah ataupun 

buatan manusia untuk kepentingan estetik, 

fungsi, manfaat, ataupun fungsi 

ergonomisnya  

- Menggambar atau melukis segitiga dan segi 

empat dengan berbagai ukuran sisi, sudut dan 

modelnya. Mengukur sudutnya dengan 

dengan menggunakan busur derajat 

- Menentukan jenis, sifat dan karakteristik 

segitiga dan segiempat berdasarkan ukuran 

dan hubungan antar sudut dan sisi-sisi 

- Mendiskusikan dan menemukan rumus untuk 

menghitung keliling dan luas persegi panjang 

dan segitiga melalui pengamatan atau 

eksperimen 

- Menggambar, mendemonstrasikan atau 

memperagakan berbagai bangun segitiga dan 

mengerja

kan tugas, 

menyima

k 

penjelasa

n atau 

presentasi 

siswa 

 

Portofolio 

- Menilai 

laporan 

tertulis 

siswa atau 

kelompok 

mengenai 

konsep 

atau 

keterampi

lan yang 

telah 

1
2

7
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persegi panjang dengan luas atau keliling 

tertentu dengan bantuan alat atau tanpa alat 

peraga 

- Mendiskusikan dan menjelaskan cara 

menghitung luas segi empat lainnya 

(trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan 

layang-layang) atau bangun gabungan 

melalui pengamatan atau eksperimen 

- Mendiskusikan cara menaksir luas bangun 

datar tidak beraturan  

- Melukis segitiga yang diketahui tiga sisinya, 

dua sisi satu sudut apitnya atau satu sisi dan 

dua sudut 

- Melakukan diskusi cara melukis segitiga 

sama sisi dan segitiga sama kaki, garis bagi , 

garis berat dan garis sumbu 

- Mendiskusikan, membahas dan menjelaskan 

serta menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan perbandingan sisi-sisi, sudut pada 

segitiga dan segi empat serta masalah keliling 

dan luas 

dipelajari 

 

Tes 

- Mengerja

kan 

lembar 

kerja 

berkaitan 

dengan 

segitiga  

dan 

segiempat 

- Menilai 

keterampi

lan 

memecah

kan 

permasala

han 

keseharia

n yang 

1
2

8
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- menyusun beberapa potongan puzzle menjadi 

bangun segi  empat tertentu serta 

mendiskusikan dan mengidentifikasi sifat – 

sifat persegi , persegi panjang , trapezium , 

jajaran genjang belah ketupat dan layang-

layang melalui bangun- bangun datar. 

Asosiasi 

- Menganalisis dan melukis berbagai jenis 

segitiga  dengan karakteristik tertentu dengan 

menggunakan penggaris dan jangka 

- Menganalisis, mengkaitkan dan 

mendefinisikan secara lebih persis perbedaan 

dan persamaan segitiga siku-siku, segitiga 

sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga lancip, 

segitiga tumpul, persegi, persegi panjang, 

trapezium, jajar genjang, belah keupat, 

laying-layang 

- Menganalisis persamaan dan perbedaan dari 

garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis 

sumbu suatu segitiga 

 

melibatka

n segitiga 

dan 

segiempat 

 

1
29

 



130 
 

 

Komunikasi 

- Menyajikan secara tertulis dan lisan hasil 

pembelajaran atau apa yang telah dipelajari 

pada tingkat kelas atau tingkat kelompok 

mulai dari apa yang telah dipahami, 

keterampilan mengidentifikasi sifat-sifat 

segitiga  yang dikuasai, contoh menyebutkan 

sifat-sifat segitiga dari hasil pengamatan 

- Menyajikan secara tertulis dan lisan hasil 

pembelajaran atau apa yang telah dipelajari 

pada tingkat kelas atau tingkat kelompok 

mulai dari apa yang telah dipahami, 

keterampilan mengidentifikasi sifat-sifat 

segiempat  yang dikuasai, contoh 

menyebutkan sifat-sifat segitiga dari hasil 

pengamatan 

- Memberikan tanggapan hasil presentasi 

meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan informasi, 

melengkapi informasi ataupun tanggapan 

lainnya 

1
30
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- Melakukan resume secara lengkap, 

komprehensif dan dibantu guru dari konsep 

yang dipahami, keterampilan yang diperoleh 

maupun sikap lainnya. 

 

 

 

 Semarang,      Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Praktikan 

 

 

 

Turiyati, S.Pd. Feri Zakaria 

NIP  NIM. 4101410077 

  

1
31
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Eksperimen) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok   : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-   : 1 (satu) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar dan menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas persegipanjang 

dan persegi 
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C. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD, 

diharapkan peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat dan persegi secara tepat 

D. Materi Pembelajaran   

Persegipanjang dan persegi 

1. Persegipanjang 

Gambar di samping menunjukkan persegipanjang 

KLMN dengan sisi-sisinya KL, LM, MN, dan KN. 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 

Tampak bahwa panjang KL= NM= 5 satuan panjang dan panjang LM= KN= 3 satuan panjang. 

Keliling KLMN= KL + LM + MN + NK= (5 + 3 + 5 + 3) satuan panjang= 16 satuan panjang 

Selanjutnya, garis KL disebut panjang (p) dan KN disebut lebar (l). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang dengan panjang p dan lebar l 

adalah 

K = 2(p + l) atau K = 2p + 2l 

Untuk menentukan luas persegi panjang, perhatikan kembali gambar tersebut. 

Luas  persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. 

Luas persegi panjang KLMN = KL X LM= (5 X 3) satuan luas = 15 satuan luas 

Jadi, luas persegi panjang dengan panjang p dan lebar l adalah 

      L = p x l = pl 

2. Persegi 

Gambar di samping menunjukkan bangun persegi KLMN, panjang sisi = KL = 4 satuan. 

Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK= (4 + 4 + 4 + 4) satuan= 16 satuan panjang. 

Selanjutnya, panjang KL = LM = MN = NK disebut sisi (s). 

Jadi, secara umum keliling persegi dengan panjang sisi s adalah 

K = 4s 

Luas persegi KLMN = KL x LM= (4 x 4) satuan luas= 16 satuan luas 
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Jadi, luas persegi dengan panjang sisi s adalah  

L = s x s= s
2 

E. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah  

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

F. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, dan spidol, LKPD. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 184-206.  

  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru memperkenalkan diri kepada peserta didik 

dan peserta didik berkenalan dengan guru, karena 

baru bertemu. 

d. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis 

peserta didik (menanyakan kabar) untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

e. Peserta didik mendapatkan motivasi jujur dari 

guru. 

“bapak mau tanya ke kalian, ada yang tahu contoh 

dari perilaku jujur?” 

“menurut kalian, jujur itu bagaimana?” 

“ada yang tahu sifat para rasul? Ya, jujur 

merupakan sifat yang pertama dari para rasul.” 

“apa itu jujur?” 

“Dapat kita simpulkan jujur dideskripsikan sebagai 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

Disiplin  

 

 

 

Motivasi 

 

Jujur  

 

 

Jujur 
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perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan”  

“Apakah jujur itu penting anak-anak?”, 

“Mengapa?”, 

“Suka dengan orang jujur? Mau jadi orang jujur?”  

f. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, persegipanjang dan persegi. 

g. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai 

oleh peserta didik. 

h. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a. Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun persegipanjang dan persegi dengan 

metode tanya jawab yang diberikan oleh 

guru. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan persegipanjang dan persegi?” 

b. Peserta didik mengamati benda-benda 

tersebut. (mengamati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Peserta didik membuat kelompok yang 

beranggotakan 4 orang tiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

kelompok. Satu kelompok mendapat satu LKPD 

yang dikerjakan secara bersama-sama. 

c. Peserta didik bertanya kepada guru sambil 

 

Toleransi 

Disiplin  

 

 

 

Kerja keras 
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mengerjakan LKPD selama 15 menit. (menanya) 

d. Peserta didik memulai diskusi sesuai dengan 

arahan guru. (mencoba) 

e. Guru menanyakan kepada peserta didik. 

“anak-anak coba perhatikan LKPD gambar 

pertama?” (mengamati) 

“bentuk bangun apa itu? Tahukah berapa 

kelilingnya? Bagaimana cara menghitungnya? 

“tahukah berapa luasnya? Bagaimana cara 

menghitungnya?”  

 “nahh,,sekarang perhatikan sisi-sisinya. Disebut 

apa sisi-sisi dalam persegipanjang? Panjang dan 

lebar” (menalar) 

Jadi apa rumus keliling persegipanjang?” 

“jadi apa rumus luas persegipanjang?” 

“sekarang anak-anak, coba perhatikan LKPD 

gambar kedua?” (mengamati) 

“bentuk bangun apa itu? Tahukah berapa 

kelilingnya? Bagaimana cara menghitungnya? 

“tahukah berapa luasnya? Bagaimana cara 

menghitungnya?” (mencoba) 

“nahh,,sekarang perhatikan sisi-sisinya.  

“bila menggunakan sisinya, jadi apa rumus 

keliling persegi? 

“jadi apa rumus luas persegipanjang?” 

“sekarang tulis rumus-rumus tadi dalam LKPD” 

(menyaji) 

f. Peserta didik mengerjakan soal latihan selama 15 

menit. (mencoba) 

g. Salah seorang peserta didik untuk mengerjakan 

soal didepan kelas. 

Kerja sama 

 

 

 

 

 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

Mandiri 

Jujur 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  
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“coba dari kelompok 2 dan 3 mengerjakan soal 

nomor 1 dan 2 didepan” (menalar) 

h. Jika peserta didik sudah paham bisa mengerjakan 

kesimpulan.  

i. Guru menanyakan kesimpulan kepada peserta 

didik. (menunjuk salah satu peserta didik) 

(menyaji) 

Berani 

 

 

 

Bertangggungj

awab  

 

10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran. 

“Apa kalian sudah paham keliling dan luas 

persegipanjang dan persegi” 

b. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

bimbingan guru. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah dari 

guru. 

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah jajargenjang dan 

trapesium” 

e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 

 

 

 

Kreatif 

Kritis  

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  

 

 

 

Religius  
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H. Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling persegipanjang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling persegi. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 

 

  Latihan soal: 

1. Halaman rumah berbentuk persegipanjang berukuran panjang 90 meter dan lebar 65 meter. Di 

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

biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 

2. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus dengan jarak 

antarpohon 3 m. Panjang sisi taman itu adalah 60 m. Berapakah banyak pohon pinus yang 

dibutuhkan? 

Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Panjang rumah 90 meter dan lebar 65 meter. 

Biaya pagar 135.000 per meter. 

Keliling rumah= 2 x (p+l)= 2 (90 + 65)= 2 x 155= 310. 

Maka biaya pemasangan pagar= 310 x 135.000= 41.850.000 

Jadi, biaya pemasangan pagar sebesar Rp. 41.850.00 , 00. 

 

1 

1 

4 

3 

1 

2 Panjang sisi taman berbentuk persegi dengan sisi 60 m. 1 
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Setiap 3 meter dipasangi pohon pinus. 

Keliling taman tersebut= 4 x s = 4 x 60= 240. 

Maka banyak pohon pinus= 240 : 3= 80. 

Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 80 buah. 

 

1 

4 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

                     Kudus,  Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Eksperimen) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok   : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-   : 2 (dua) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori  

 

a. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar dan menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas jajargenjang 

dn trapesium 
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b. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD, 

diharapkan peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat secara tepat 

c. Materi Pembelajaran   

Jajargenjang dan Trapesium. 

1. Keliling dan luas jajargenjang 

Telah kalian ketahui bahwa keliling bangun datar merupakan 

jumlah panjang sisi-sisinya. 

Hal ini juga berlaku pada jajargenjang.  

Pada gambar di samping, keliling jajargenjang KLMN = KL + LM + MN + KN 

= KL + LM + KL + LM 

= 2(KL + LM) 

Luas ABCD = panjang x lebar= CD x  DE 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jajargenjang 

yang mempunyai alas a dan tinggi t, 

luasnya (L) adalah  L = alas x tinggi = a x t 

 

2. Keliling dan luas trapezium 

Keliling trapesium ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan keliling bangun 

datar yang lain, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi yang membatasi trapesium. 

Gambar di samping menunjukkan bahwa trapesium ABCD dipotong menurut diagonal BD, 

sehingga tampak bahwa trapezium ABCD dibentuk dari  ABD 

dan  BCD yang masing-masing alasnya AD dan BC serta tinggi t 

(DE). Luas trapesium ABCD = Luas  ABD + Luas  BCD 

    =
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝐹𝐵 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝐷𝐸 

=
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝑡 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝑡 
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=
1

2
× 𝑡 ×  𝐴𝐷 + 𝐵𝐶  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Luas trapezium = 
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 

 

d. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah 

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

e. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, dan spidol, LKPD. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 184-206.  

  

f. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis 

peserta didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

d. Peserta didik mendapatkan motivasi jujur dari 

guru. 

“apakah kalian mengerjakan PR dirumah secara 

mandiri?” apakah kalian jujur? 

“Apakah jujur itu penting anak-anak?”, jujur 

merupakan langkah awal kalian untuk berubah 

menjadi lebih baik” 

“Suka dengan orang jujur? Mau jadi orang jujur?”  

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Jujur  

 

 

Jujur 
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e. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, jajargenjang dan trapesium. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai 

oleh peserta didik. 

g. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a) Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun jajargenjang dan trapesium dengan 

metode tanya jawab yang diberikan oleh 

guru. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan jajargenjang dan trapesium?” 

b) Peserta didik mengamati benda-benda 

tersebut. (mengamati) 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Peserta didik membuat kelompok yang 

beranggotakan 4 orang tiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

kelompok. Satu kelompok mendapat satu LKPD 

yang dikerjakan secara bersama-sama. 

c. Peserta didik bertanya kepada guru sambil 

mengerjakan LKPD selama 15 menit. (menanya) 

d. Peserta didik memulai diskusi sesuai dengan 

arahan guru. (mencoba) 

e. Guru menanyakan kepada peserta didik. 

“anak-anak coba perhatikan gambar bangun 

tersebut untuk menemukan kelilingnya?” 

 

Toleransi 

Disiplin  

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

 

 

Kreatif 
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(mengamati) 

“bentuk bangun apa itu? Tahukah berapa 

kelilingnya? Bagaimana cara menghitungnya? 

“coba isilah jawaban pada titik-titik di LKPD 

tersebut” (mencoba) 

“jadi, bagaimanakah rumus keliling bangun 

tersebut?” (menyaji) 

“sekarang perhatikan gmbar tersebut di halaman 

selanjutnya. Perhatikan gambar pertama, Bangun 

apakah tersebut? Lalu menjadi bangun tersebut di 

gambar ketiga? 

“tahukah berapa luasnya? Bagaimana cara 

menghitungnya?”  

 “nahh,,sekarang perhatikan sisi-sisinya.” 

(menalar) 

 “jadi apa rumus luasnya?” (menyaji) 

f. Peserta didik mengerjakan soal latihan selama 15 

menit. (mencoba) 

g. Salah seorang peserta didik untuk mengerjakan 

soal didepan kelas. 

“coba dari kelompok 3 dan 4 mengerjakan soal 

nomor 1 dan 2 didepan” (menalar) 

h. Jika peserta didik sudah paham bisa mengerjakan 

kesimpulan.  

i. Guru menanyakan kesimpulan kepada peserta 

didik. (menunjuk salah satu peserta didik) 

(menyaji) 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

Jujur 

Kerja keras 

Disiplin  

Berani 

 

 

 

Bertangggungj

awab  

 

 

10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran. 

 

Kreatif 

Kritis  
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“Apa kalian sudah paham keliling dan luas 

jajargenjang dan trapesium” 

b. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

bimbingan guru. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah dari 

guru.  

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah belahketupat dan 

laying-layang” 

e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  

 

 

 

 

 

Religius 

 

h. Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling jajargenjang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling trapesium. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 

    

 

 

 



146 
 

 
 

 Latihan soal: 

1. Pada sebuah jajargenjang diketahui luasnya 250 cm
2
. Jika panjang alas jajargenjang tersebut 5x 

dan tingginya 2x, tentukan 

a. nilai x; 

b. panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut 

2. Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang sisi yang sejajar 

lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika 

luas trapezium tersebut 324 cm, maka hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada 

trapesium tersebut! 

Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Luasnya 250 cm
2
, panjang 5x dan tinggi 2x 

a. L = alas x tinggi= 5x x 2x = 250 

       10x
2
 = 250 

           x
2
 = 25 

              x = 5 

        jadi, nilai x adalah 5. 

b. alas= 5x= 5. 5 = 25 

tinggi= 2x= 2. 5= 10 

jadi, panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut adalah 25 cm dan 10 

cm  

1 

2 

 

 

 

3 

3 

 

1 

Skor total: 10 

2 Panjang sisi yang sejajar (a) sama dengan 2 kali sisi sejajar yang lainnya 

(b)  a=x dan b= 2x 

Tinggi sama dengan rata-rata sisi yang sejajar  t = 
𝑥+2𝑥

2
=

3𝑥

2
 

Luas trapezium = 
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

324 = 
1

2
× (𝑥 + 2𝑥) ×

3𝑥

2
 

324 x 4 = 3x . 3x 

1296 = 9x
2
 

144 = x
2
 

12 = x 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 
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Maka sisi sejajar adalah 12 dan 2x= 2. 12 = 24. 

Tinggi =  
3𝑥

2
=

3.12

2
= 18. 

Jadi sisi-sisi yang sejajar adalah 12 cm dan 24 cm, tingginya 18 cm 

 

2 

 

1 

Skor total: 10 

 

 

 

 

                     Kudus,  Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Eksperimen) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok  : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-  : 3 (tiga) 

 

a. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori  

 

b. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar dan menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas layang-layang 

dan belahketupat 
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c. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD, 

diharapkan peserta didik dapat: 

1.   Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat secara tepat 

d. Materi Pembelajaran   

Layang-layang dan belahketupat. 

1. Keliling dan luas layang-layang  

Keliling (K) = AB + BC + CD + DA 

= x + x + y + y 

= 2x + 2y 

= 2(x + y) 

Layang-layang ABCD pada gambar di samping dibentuk dari 

dua segitiga sama kaki ABC dan ADC. 

Luas layang-layang ABCD = luas  ABC + luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

2. Keliling dan luas belah ketupat 

Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi s maka keliling belah ketupat adalah 

K = AB + BC + CD + DA 

K = s + s + s + s = 4 s 

Pada gambar di samping menunjukkan belah ketupat ABCD 

dengan diagonal-diagonal AC dan BD berpotongan di titik O.  
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Luas belah ketupat ABCD = Luas  ABC + Luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

 

e. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah  

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

f. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, dan spidol, LKPD. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 184-206.  

  

g. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis 

peserta didik (menanyakan kabar) untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

d. Peserta didik mendapatkan motivasi jujur dari 

guru. 

“apakah kalian mengerjakan PR dirumah secara 

mandiri?” apa kalian jujur? 

“Adakah yang pagi ini sudah berbohong? Taukan 

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

Motivasi 

 

Jujur  
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kalau berbohong itu dosa?“ anak-anak hanya orang 

jujur yang dapat memimpin Negara ini dengan 

baik. “Suka dengan orang jujur? Mau jadi orang 

jujur?”  

e. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, layang-layang dan belahketupat. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai 

oleh peserta didik. 

g. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a) Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun layang-layang dan belahketupat 

dengan metode tanya jawab yang diberikan 

oleh guru. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan layang-layang dan belahketupat?” 

b) Peserta didik mengamati benda-benda tersebut. 

(mengamati) 

Jujur 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Peserta didik membuat kelompok yang 

beranggotakan 4 orang tiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

kelompok. Satu kelompok mendapat satu LKPD 

yang dikerjakan secara bersama-sama. 

c. Peserta didik bertanya kepada guru sambil 

mengerjakan LKPD selama 15 menit. (menanya) 

d. Peserta didik memulai diskusi sesuai dengan 

 

Toleransi 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Kerja keras 



152 
 

 
 

arahan guru. (mencoba) 

e. Guru menanyakan kepada peserta didik. 

“anak-anak coba perhatikan gambar bangun 

tersebut untuk menemukan kelilingnya?” 

(mengamati) 

“bentuk bangun apa itu? Tahukah berapa 

kelilingnya? Bagaimana cara menghitungnya? 

“coba isilah jawaban pada titik-titik di LKPD 

tersebut” (mencoba) 

“jadi, bagaimanakah rumus keliling bangun 

tersebut?” (menyaji) 

“sekarang perhatikan gambar tersebut di halaman 

selanjutnya. Perhatikan gambar pertama, Bangun 

apakah tersebut? Lalu menjadi bangun tersebut di 

gambar ketiga? 

“tahukah berapa luasnya? Bagaimana cara 

menghitungnya?”  

 “nahh,,sekarang perhatikan sisi-sisinya.” 

(menalar) 

 “jadi apa rumus luasnya?” (menyaji) 

f. Peserta didik mengerjakan soal latihan selama 15 

menit. (mencoba) 

g. Salah seorang peserta didik untuk mengerjakan 

soal didepan kelas. 

“coba dari kelompok 3 dan 4 mengerjakan soal 

nomor 1 dan 2 didepan” (menalar) 

h. Jika peserta didik sudah paham bisa mengerjakan 

kesimpulan.  

i. Guru menanyakan kesimpulan kepada peserta 

didik. (menunjuk salah satu peserta didik) 

(menyaji) 

Kerja sama 

 

 

 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

Mandiri 

Jujur 

 

 

Kerja keras 

Disiplin  

Berani 

 

Bertangggungj

awab  
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10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran. 

“Apa kalian sudah paham keliling dan luas 

layang-layang dan belahketupat” 

b. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

bimbingan dari guru. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah dari 

guru.  

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah posttest keliling dan 

luas Segiempat” 

e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 

 

Kreatif 

Kritis 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  

 

 

 

 

 

Religius 

 

h) Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling layang-layang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan menghitung luas dan 

keliling belahketupat. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 
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Latihan soal: 

1. Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm. Jika diagonal d1 dan d2 memiliki 

perbandingan d1 : d2 = 2 : 3. Tentukan panjang diagonal-diagonalnya? 

2. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm dan (2x + 3) cm. 

Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm, tentukan nilai x dan panjang diagonal yang kedua! 

Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Luas layang-layang 192 cm. 

Perbandingan masing-masing diagonal d1 : d2 = 2 : 3 

Luas = 
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2  192 = 

1

2
× 2𝑥 × 3𝑥 ↔384 = 6x

2 
 64 = x

2
  8 = x 

Maka diagonal pertama= 2x = 2.8 = 16 dan diagonal kedua= 3x= 3. 8= 24 

Jadi, panjang diagonal-diagonal tersebut adalah 16 cm dan 24 cm 

1 

1 

5 

2 

1 

2 Luas belahketupat adalah 81 cm 

Diagonalnya 18 cm dan (2x + 3)  

Luas belahketupat = 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  81 =

1

2
× 18 × (2𝑥 + 3) 

81 = 9 x (2x + 3)  9 = 2x + 3  6 = 2x  3 = x 

Jadi, nilai x = 3. 

Diagonal yang kedua 2x+3 = 2. 3 + 3 = 9 

Jadi, panjang diagonal yang kedua adalah 9 cm 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

 

 

 

 

                     Kudus,  Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kontrol) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok   : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-   : 1 (satu) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam memecahkan 

masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas 

persegipanjang dan persegi 
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C. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, diharapkan 

peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat secara tepat 

D. Materi Pembelajaran   
Persegipanjang dan persegi 

1. Persegipanjang 

Gambar di samping menunjukkan persegipanjang 

KLMN dengan sisi-sisinya KL, LM, MN, dan KN. 

Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 

Tampak bahwa panjang KL= NM= 5 satuan panjang dan panjang LM= KN= 3 

satuan panjang. 

Keliling KLMN= KL + LM + MN + NK= (5 + 3 + 5 + 3) satuan panjang= 16 satuan 

panjang 

Selanjutnya, garis KL disebut panjang (p) dan KN disebut lebar (l). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang dengan panjang p 

dan lebar l adalah 

K = 2(p + l) atau K = 2p + 2l 

Untuk menentukan luas persegi panjang, perhatikan kembali gambar tersebut. 

Luas  persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. 

Luas persegi panjang KLMN = KL X LM= (5 X 3) satuan luas = 15 satuan luas 

Jadi, luas persegi panjang dengan panjang p dan lebar l adalah 

      L = p x l = pl 

2. Persegi 

Gambar di samping menunjukkan bangun persegi KLMN, panjang sisi = KL = 4 

satuan. 

Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK= (4 + 4 + 4 + 4) satuan= 16 satuan 

panjang. 

Selanjutnya, panjang KL = LM = MN = NK disebut sisi (s). 
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Jadi, secara umum keliling persegi dengan panjang sisi s adalah 

K = 4s 

Luas persegi KLMN = KL x LM= (4 x 4) satuan luas= 16 satuan luas 

 

Jadi, luas persegi dengan panjang sisi s adalah  

L = s x s= s
2 

E. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah  

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

F. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, kapur dan spidol. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 

184-206.  

  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru memperkenalkan diri kepada peserta didik 

dan peserta didik berkenalan dengan guru, karena 

baru bertemu. 

d. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

e. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, persegipanjang dan persegi. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh 

peserta didik. 

g. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a. Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun persegipanjang dan persegi dengan 

metode tanya jawab yang diberikan oleh 

guru. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan persegipanjang dan persegi?” 

b. Peserta didik mengamati benda-benda 

tersebut. (mengamati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Guru menggambarkan persegipanjang di papan 

tulis. 

b. Peserta didik bertanya bagaimana menghitung 

kelilng dan luas dari bangun tersebut. (Menanya) 

c. Guru menggambarkan bangun persegipanjang 

yang lain dalam koordinat kartesius untuk 

dihitung keliling dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

d. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“disebut apa sisi AB? (panjang), disebut apa sisi 

BC? (lebar)” 

“berapa panjangnya?” berapa lebarnya?” 

berapakah kelilingnya?” bagaimanakah hubungan 

 

Peduli  

 

Kritis  

 

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

 

 

 

 

Kreatif 
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panjang dan lebarnya dengan kelilingnya?” 

(Menalar) 

e. Peserta didik menuliskan rumus keliling 

persegipanjang di buku masing-masing. 

(Menyaji) 

f. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

g. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapa panjangnya?” berapa lebarnya?” 

berapakah luasnya?” bagaimanakah hubungan 

panjang dan lebarnya dengan luasnya?” 

(Menalar) 

h. Peserta didik menuliskan rumus luas 

persegipanjang di buku masing-masing. 

(Menyaji) 

i. Guru menggambarkan persegi di papan tulis. 

j. Guru menggambarkan bangun persegi yang lain 

dalam koordinat kartesius untuk dihitung keliling 

dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

k. Guru menanyakan kepada peserta didik 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

Kerja keras 

Disiplin  

 

Mandiri  

 

 

Peduli  

 

 

 

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 
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“bagaimana cara menghitung kelilingnya? Bila 

sisinya adalah s, maka rumusnya adalah?” 

(Menalar) 

l. Peserta didik menuliskan rumus keliling 

persegipanjang di buku masing-masing. 

(Menyaji) 

m. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

n. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapa panjang sisinya?” bagaimanakah 

hubungan sisi dengan luasnya?” (Menalar) 

o. Peserta didik menuliskan rumus luas 

persegipanjang di buku masing-masing. 

(Menyaji) 

Kreatif 

 

 

 

 

 

Disiplin  

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik dibimbing guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran secara bersama-sama. 

b. Peserta didik melakukan refleksi dari pertanyaan 

sebagai berikut. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah dari 

guru.  

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

 

Kreatif 

Kritis  

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  
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berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah jajargenjang dan 

trapesium” 

e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 

Disiplin  

 

 

 

Religius  

 

H. Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 

menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling persegipanjang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling persegi. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 

 

 Latihan soal: 

1. Halaman rumah berbentuk persegipanjang berukuran panjang 90 meter dan lebar 

65 meter. Di sekeliling halaman itu, akan dipasang pagar dengan biaya 

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

pagar tersebut? 

2. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus 

dengan jarak antarpohon 3 m. Panjang sisi taman itu adalah 60 m. Berapakah 

banyak pohon pinus yang dibutuhkan? 
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Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Panjang rumah 90 meter dan lebar 65 meter. 

Biaya pagar 135.000 per meter. 

Keliling rumah= 2 x (p+l)= 2 (90 + 65)= 2 x 155= 310. 

Maka biaya pemasangan pagar= 310 x 135.000= 41.850.000 

Jadi, biaya pemasangan pagar sebesar Rp. 41.850.00 , 00. 

1 

1 

4 

3 

1 

2 Panjang sisi taman berbentuk persegi dengan sisi 60 m. 

Setiap 3 meter dipasangi pohon pinus. 

Keliling taman tersebut= 4 x s = 4 x 60= 240. 

Maka banyak pohon pinus= 240 : 3= 80. 

Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 80 buah. 

1 

1 

4 

3 

1 

 

 

 

                    Kudus,  Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kontrol) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok   : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-   : 2 (dua) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam memecahkan 

masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas 

jajargenjang dan trapesium 
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C. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, diharapkan 

peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat secara tepat 

D. Materi Pembelajaran   
Jajargenjang dan Trapesium. 

1. Keliling dan luas jajargenjang 

Telah kalian ketahui bahwa keliling bangun datar merupakan 

jumlah panjang sisi-sisinya. 

Hal ini juga berlaku pada jajargenjang.  

Pada gambar di samping, keliling jajargenjang KLMN = KL + LM + MN + KN 

= KL + LM + KL + LM 

= 2(KL + LM) 

Luas ABCD = panjang x lebar= CD x  DE 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jajargenjang 

yang mempunyai alas a dan tinggi t, 

luasnya (L) adalah  L = alas x tinggi = a x t 

 

2. Keliling dan luas trapezium 

Keliling trapesium ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan 

keliling bangun datar yang lain, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi 

yang membatasi trapesium. 

Gambar di samping menunjukkan bahwa trapesium ABCD dipotong menurut 

diagonal BD, sehingga tampak bahwa trapezium ABCD dibentuk dari  ABD 

dan  BCD yang masing-masing alasnya AD dan BC serta tinggi t 

(DE). Luas trapesium ABCD = Luas  ABD + Luas  BCD 
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    =
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝐹𝐵 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝐷𝐸 

=
1

2
× 𝐴𝐷 × 𝑡 +

1

2
× 𝐵𝐶 × 𝑡 

=
1

2
× 𝑡 ×  𝐴𝐷 + 𝐵𝐶  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Luas trapezium = 
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 

E. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah  

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

F. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, kapur dan spidol. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 184-

206.  

  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis 

peserta didik (menanyakan kabar) untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

d. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari di 

papan tulis. 

”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, jajargenjang dan trapesium. 

e. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai 

oleh peserta didik. 

f. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a. Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun jajargenjang dan trapesium dengan 

metode tanya jawab yang diberikan oleh 

guru. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan jajargenjang dan trapesium?” 

b. Peserta didik mengamati benda-benda 

tersebut. (mengamati) 

 

 

 

 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Guru menggambarkan jajargenjang di papan 

tulis. 

b. Peserta didik bertanya bagaimana menghitung 

kelilng dan luas dari bangun tersebut. (Menanya) 

c. Guru menggambarkan bangun jajargenjang yang 

lain dalam koordinat kartesius untuk dihitung 

keliling dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

d. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“Berapakah kelilingnya?” 

Bila jajargenjang tersebut diberi nama 

jajargenjang ABCD, bagaimana rumusnya? 

(Menalar) 

 

Peduli  

 

Kritis  

 

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

 

 

Kreatif 
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e. Peserta didik menuliskan rumus keliling 

jajargenjang di buku masing-masing. (Menyaji) 

f. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

g. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapakah luasnya?” bila bangun jajargenjang 

pak guru potong jadi seperti ini, apakah luasnya 

masih sama? Jadi bangun apakah ini? Bagaimana 

rumus luasnya?” (Menalar) 

h. Peserta didik menuliskan rumus luas jajargenjang 

di buku masing-masing. (Menyaji) 

i. Guru menggambarkan trapesium di papan tulis. 

j. Guru menggambarkan bangun trapesium yang 

lain dalam koordinat kartesius untuk dihitung 

keliling dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

k. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“bagaimana cara menghitung kelilingnya? Bila 

nama trapesium tersebut adalah PQRS, maka 

rumusnya adalah?” (Menalar) 

l. Peserta didik menuliskan rumus keliling 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

Peduli  

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

trapesium di buku masing-masing. (Menyaji) 

m. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

n. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapakah luasnya?” bila bangun trapesium pak 

guru potong jadi seperti ini, apakah luasnya 

masih sama? Jadi bangun apakah ini? Bagaimana 

rumus luasnya?” (Menalar) 

o. Peserta didik menuliskan rumus luas trapesium di 

buku masing-masing. (Menyaji) 

Disiplin  

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik dibimbing guru menarik 

kesimpulan dari pembelajaran secara bersama-

sama. 

b. Peserta didik melakukan refleksi dari pertanyaan 

sebagai berikut. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh guru.  

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah belah ketupat dan 

layang-layang” 

 

Kreatif 

Kritis  

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  

 

Disiplin 

 

 

 



146 
 

 
 

e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. Religius  

 

H. Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 

menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling jajargenjang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling trapesium. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 

    

 Latihan soal: 

3. Pada sebuah jajargenjang diketahui luasnya 250 cm
2
. Jika panjang alas jajargenjang 

tersebut 5x dan tingginya 2x, tentukan 

a. nilai x; 

b. panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut 

4. Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang sisi yang 

sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi 

yang sejajar. Jika luas trapezium tersebut 324 cm, maka hitunglah tinggi dan panjang 

sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Luasnya 250 cm
2
, panjang 5x dan tinggi 2x 

c. L = alas x tinggi= 5x x 2x = 250 

1 

2 
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       10x
2
 = 250 

           x
2
 = 25 

              x = 5 

        jadi, nilai x adalah 5. 

d. alas= 5x= 5. 5 = 25 

tinggi= 2x= 2. 5= 10 

jadi, panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut adalah 25 cm 

dan 10 cm  

 

 

 

3 

3 

 

1 

Skor total: 

10 

2 Panjang sisi yang sejajar (a) sama dengan 2 kali sisi sejajar yang 

lainnya (b)  a=x dan b= 2x 

Tinggi sama dengan rata-rata sisi yang sejajar  t = 
𝑥+2𝑥

2
=

3𝑥

2
 

Luas trapezium = 
1

2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

324 = 
1

2
× (𝑥 + 2𝑥) ×

3𝑥

2
 

324 x 4 = 3x . 3x 

1296 = 9x
2
 

144 = x
2
 

12 = x 

Maka sisi sejajar adalah 12 dan 2x= 2. 12 = 24. 

Tinggi =  
3𝑥

2
=

3.12

2
= 18. 

Jadi sisi-sisi yang sejajar adalah 12 cm dan 24 cm, tingginya 18 

cm 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

2 

 

1 

Skor total: 

10 

 

                 Kudus,  Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kontrol) 

 

Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Jati Kudus 

Mata Pelajaran          : Matematika 

Kelas/Semester  : VII (tujuh)/2 (dua) 

Materi Pokok   : Segiempat 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit  

Pertemuan ke-   : 3 (tiga) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1  Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya.  

- 

 

2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam memecahkan 

masalah. 

- 

 

 

3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas 

3.6.1 menemukan keliling dan luas layang-

layang dan belahketupat 
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B. Tujuan Pembelajaran    
 

   Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, diharapkan 

peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus keliling segiempat secara tepat,  

2. Menemukan rumus luas segiempat secara tepat 

C. Materi Pembelajaran   
Layang-layang dan belahketupat. 

1. Keliling dan luas layang-layang  

Keliling (K) = AB + BC + CD + DA 

= x + x + y + y 

= 2x + 2y 

= 2(x + y) 

Layang-layang ABCD pada gambar di samping dibentuk dari 

dua segitiga sama kaki ABC dan ADC. 

Luas layang-layang ABCD = luas  ABC + luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

2. Keliling dan luas belah ketupat 

Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi s maka keliling belah ketupat adalah 

K = AB + BC + CD + DA 

K = s + s + s + s = 4 s 

Pada gambar di samping menunjukkan belah ketupat ABCD 

dengan diagonal-diagonal AC dan BD berpotongan di titik O.  
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Luas belah ketupat ABCD = Luas  ABC + Luas  ADC 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐵 +

1

2
× 𝐴𝐶 × 𝑂𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 ×  𝑂𝐵 + 𝑂𝐷  

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 

D. Metode Pembelajaran 
 

1. Metode  Saintifik/Ilmiah  

2. Pembelajaran Kontekstual  

3. Pembelajaran Kooperatif  

 

E. Media dan Bahan Belajar 
 

1. Media/ Alat  : White board, penggaris, kapur dan spidol. 

2. Bahan belajar: Buku Teks Matematika Kelas VII, Kemendikbud, 2013 Halaman 184-

206.  

  

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

Waktu Kegiatan dalam pembelajaran PKB 

10 menit 1. Kegiatan awal 

a. Guru datang tepat waktu 

b. Peserta didik menjawab salam dari guru. 

c. Guru menyiapkan fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis 

peserta didik (menanyakan kabar) untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

d. Guru menulis judul materi yang akan dipelajari 

di papan tulis. 

e. ”anak-anak, sudah tahu hari ini kita akan belajar 

apa?” ya, layang-layang dan belahketupat. 

f. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

 

Disiplin 

Religius 

Disiplin  

 

 

 

Disiplin  

 

Rasa ingin 

tahu 
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dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai 

oleh peserta didik. 

g. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan diajarkan. 

a. Peserta didik mengingat kembali tentang 

bangun layang-layang dan belahketupat. 

“anak-anak, coba sebutkan benda-benda 

disekitarmu yang bentuknya menyerupai 

permukaan layang-layang dan 

belahketupat?” 

b. Peserta didik mengamati benda-benda 

tersebut. (mengamati) 

60 menit 2. Kegiatan inti 

a. Guru menggambarkan layang-layang di papan 

tulis. 

b. Peserta didik bertanya bagaimana menghitung 

kelilng dan luas dari bangun tersebut. (Menanya) 

c. Guru menggambarkan bangun layang-layang 

yang lain dalam koordinat kartesius untuk 

dihitung keliling dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

d. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“Berapakah kelilingnya?” 

Bila layang-layang tersebut diberi nama 

jajargenjang ABCD, bagaimana rumusnya? 

(Menalar) 

e. Peserta didik menuliskan rumus keliling layang-

 

Peduli  

 

Kritis  

 

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

 

Kreatif 

 

 

 

Mandiri   
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layang di buku masing-masing. (Menyaji) 

f. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

g. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapakah luasnya?” bila bangun jajargenjang 

pak guru potong jadi seperti ini, apakah luasnya 

masih sama? Jadi bangun apakah ini? Bagaimana 

rumus luasnya?” (Menalar) 

h. Peserta didik menuliskan rumus luas layang-

layang di buku masing-masing. (Menyaji) 

i. Guru menggambarkan belahketupat di papan 

tulis. 

j. Guru menggambarkan bangun belahketupat yang 

lain dalam koordinat kartesius untuk dihitung 

keliling dan luasnya. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Menalar) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada di keliling bangun tersebut (Mencoba) 

k. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“bagaimana cara menghitung kelilingnya? Bila 

nama belahketupat tersebut adalah PQRS, maka 

rumusnya adalah?” (Menalar) 

l. Peserta didik menuliskan rumus keliling 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

Kerja keras 

Disiplin  

 

 

Mandiri 

 

Peduli  

 

 

 

 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

Kerja Keras 

Kerja sama 

 

Kreatif 

 

 

Mandiri  
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belahketupat di buku masing-masing. (Menyaji) 

m. Guru meminta peserta didik untuk menghitung 

bagaimana cara menghitung luas dari bangun 

tersebut. 

Peserta didik mendiskusikan berapa kotak-kotak 

yang terbentuk didalam bangun tersebut 

(Mengkomunikasikan) 

Peserta didik menghitung jumlah kotak yang 

berada dalam bangun tersebut (Mencoba) 

n. Guru menanyakan kepada peserta didik 

“berapakah luasnya?” bila bangun belahketupat 

pak guru potong jadi seperti ini, apakah luasnya 

masih sama? Jadi bangun apakah ini? Bagaimana 

rumus luasnya?” (Menalar) 

o. Peserta didik menuliskan rumus luas 

belahketupat di buku masing-masing. (Menyaji) 

 

  

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

Kerja keras 

 

 

Disiplin  

 

 

 

Mandiri  

10 menit 3. Kegiatan penutup 

a. Peserta didik dibimbing guru menarik 

kesimpulan dari pembelajaran secara bersama-

sama. 

b. Peserta didik melakukan refleksi dari pertanyaan 

sebagai berikut. 

“Apa saja yang dipelajari hari ini?” 

“Apakah kalian sudah jelas?” 

“Apakah masih ada yang ingin bertanya?” 

c. Peserta didik mendaptkan pekerjaan rumah dari 

guru.  

d. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

“Materi selanjutnya adalah posttest bab keliling 

dan luas Segiempat”. 

 

Kreatif 

Kritis 

 

 

 

 

 

 

Disiplin,  
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e. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. Religius  

G. Penilaian 

 

Kisi-Kisi Soal: 

Nama Sekolah : SMP N 1 Jati Kudus  Jumlah Soal  : 2 

Mata Pelajaran : Matematika   Alokasi Waktu : 1 x 15 

menit 

Kelas/Semester : VII/2 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator  Jenis 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas 

Segitiga 

dan 

segiempat 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling layang-layang. 

Latihan 

soal 

Uraian  1 

Siswa dapat memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

menghitung luas dan 

keliling belahketupat. 

Latihan 

soal 

Uraian 2 

 

 Latihan soal: 

1. Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm. Jika diagonal d1 dan d2 memiliki 

perbandingan d1 : d2 = 2 : 3. Tentukan panjang diagonal-diagonalnya? 

2. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm dan 

(2x + 3) cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm, tentukan nilai x dan panjang 

diagonal yang kedua! 

 

Pedoman penskoran: 

No. Penyelesaian Skor 

1 Luas layang-layang 192 cm. 

Perbandingan masing-masing diagonal d1 : d2 = 2 : 3 

Luas = 
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2  192 = 

1

2
× 2𝑥 × 3𝑥 ↔384 = 6x

2 
 64 = x

2
  

8 = x 

1 

1 

5 

2 
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Maka diagonal pertama= 2x = 2.8 = 16 dan diagonal kedua= 3x= 3. 

8= 24 

Jadi, panjang diagonal-diagonal tersebut adalah 16 cm dan 24 cm 

1 

2 Luas belahketupat adalah 81 cm 

Diagonalnya 18 cm dan (2x + 3)  

Luas belahketupat = 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  81 =

1

2
× 18 × (2𝑥 + 3) 

81 = 9 x (2x + 3)  9 = 2x + 3  6 = 2x  3 = x 

Jadi, nilai x = 3. 

Diagonal yang kedua 2x+3 = 2. 3 + 3 = 9 

Jadi, panjang diagonal yang kedua adalah 9 cm 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

 

 

 

               Kudus,     Maret 2014 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

Turiyati, S.Pd.        Feri Zakaria 

NIP         NIM 4101410077 
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Tujuan :  

1. Dengan LKPD ini, peserta didik 

dapat menemukan rumus keliling 

dan luas persegipanjang dan 

persegi 

Prasyarat :  

1. Peserta didik dapat menemukan 

rumus keliling dan luas 

persegipanjang. 

2. Peserta didik dapat menemukan 

rumus keliling dan luas persegi. 

 

Petunjuk :  

Isilah titik-titik pada LKPD 

berikut ini! 

 

Kelompok/ Kelas: / 

Anggota :   

1. …………………………….. No. ………. 

2. …………………………….. No. ………. 

3. …………………………….. No. ………. 

4. …………………………….. No. ………. 

5. …………………………….. No. ………. 

Keramik 

Ayo perhatikan gambar dibawah ini, 

manakah yang merupakan bangun 

persegipanjang atau persegi? 

Lampiran 20 
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Ayo kita menemukan rumus keliling 

persegipanjang dan persegi 

Gambar 1     

 

   

 
a. Bangun apakah pada gambar 1?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

c. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

d. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

        = 2 ( . . . + . . . )  

   = . . . 

 

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 
a. Bangun apakah pada gambar 3?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

c. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

d. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

        = 2 ( . . . + . . . )  

    

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Jika persegipanjang dengan ukuran 

panjang p, lebar l dan ukuran keliling K, 

maka  

 K = . . . ( . . . + . . . ) 

 

Gambar 2    

   

 

 

 

 
a. Bangun apakah pada gambar 1?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

c. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

d. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

   = 4 x . . .  

   = . . . 

Gambar 4 

 

 

 

 

 

 
a. Bangun apakah pada gambar 4?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

c. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

d. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

        = 4 x . . . 

 

 

 

 

 

p 

l 

s s 

Kesimpulan: 

Jika persegi dengan ukuran panjang sisi s 

dan ukuran keliling K, maka  

 

 K = . . . x . . . 
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Latihan 

1. a)  

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

2. Halaman rumah berbentuk persegipanjang berukuran panjang 90 meter dan lebar 65 

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

meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 

3. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus dengan 

jarak antarpohon 3 m. Panjang sisi taman itu adalah 60 m. Berapakah banyak pohon 

pinus yang dibutuhkan? 

   

8 cm 8 cm 

13 cm 

11 cm 

11 cm 

3  

3  

Hitunglah luas daerah 

yang diarsir! 

Hitunglah keliling daerah yang diarsir! 
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Persegipanjang Panjang Lebar Luas 

 
. . . satuan . . . satuan 

. . . satuan luas 

= . . . x . . . 

 

. . . satuan . . . satuan 
. . . satuan luas 

= . . . x . . . 

 

. . . satuan . . . satuan  … x … 

 

 

 

 

p 

l 

Ayo kawan, temukan rumus luasnya! 

Persegi Sisi Luas 

 

. . . satuan 
. . . satuan luas 

= . . . x . . . 

 

. . . satuan 
. . . satuan luas 

= . . . x . . . 

 

. . . satuan  … x … 

 

 

 

 

s s 

Kesimpulan: 

Jika dipunyai persegipanjang dengan panjang p dan lebar l serta luasnya L, maka 

    L = . . . x . . .     

Kesimpulan: 

Jika persegi dengan ukuran panjang sisi s serta ukuran luasnya L, maka 

    L = . . . x . . . 
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Tujuan :  

1. Dengan LKPD ini, peserta didik 

dapat menemukan rumus keliling 

dan luas jajargenjang dan 

trapezium. 

Prasyarat :  

1. Peserta didik dapat menemukan 

rumus keliling dan luas 

jajargenjang. 

2. Peserta didik dapat menemukan 

rumus keliling dan luas trapesium. 

 

Petunjuk :  

Isilah titik-titik pada LKPD 

berikut ini! 

 

Kelompok/ Kelas: / 

Anggota :   

1. …………………………….. No. ………. 

2. …………………………….. No. ………. 

3. …………………………….. No. ………. 

4. …………………………….. No. ………. 

5. …………………………….. No. ………. 

Amati gambar di bawah ini, manakah 

yang merupakan bentuk dari bangun 

jajargenjang dan trapezium? 

Paving Meja 



137 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo kita menemukan rumus keliling 

jajargenjang dan trapesium 

 Keliling jajargenjang 

Elyn akan berlari mengelilingi halaman rumahnya yang 

berbentuk jajargenjang. Setiap sudutnya diberi nama seperti 

gambar di samping. Berapa jarak yang ditempuh elyn? 

 

Jawab: 

Jarak yang di tempuh = keliling halaman rumah 

   = . . . + . . . + . . . + . . . 

Maka keliling bangun tersebut adalah jumlah . . . 

 

 

 Keliling trapesium 

Diah mempunyai meja belajar dirumahnya berbentuk 

Trapezium seperti gambar disamping. 

Berapakah keliling meja tersebut? 

 

Jawab:  

Keliling adalah jumlah dari semua panjang sisinya. 

Hal ini juga berlaku untuk trapezium. 

Maka keliling trapezium PQRS = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

 

 

 

 

 
e. Bangun apakah pada gambar 3?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

g. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

h. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

        = 2 ( . . . + . . . )  

    

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

1. Keliling jajargenjang ABCD = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

2. Keliling trapezium PQRS = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

 

A 

D C 

B 

A 

D C 

B 

P 

Q R 

S 

P Q 

R S 
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   Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

(i) (ii)     (iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo kawan, temukan rumus luasnya! 

Perhatikan gambar disamping! 

a. Berbentuk . . . 

b. Garis yang sejajar adalah garis . . . dan . . . 

c. Garis DT disebut . . . 

A D 

C B T 

Perhatikan gambar (i): 

a. Berbentuk . . . 

b. Ukuran panjang sisi sejajarnya   

. . . satuan dan . . . satuan 

c. Ukuran tingginya . . . satuan 

Bandingkan gambar (i) dan (ii): 

a. Apakah bentuk kedua gambar 

tersebut sama? 

b. Apakah ukuran tinggi dan 

alasnya sama? 

Perhatikan gambar (iii): 

Gambar (ii) diubah menjadi gambar 

(iii) 

a. Bangun apakah yag terbentuk? . .  

b. p = . . . satuan = . . . . . sisi sejajar 

trapezium 

c. l = . . . satuan = . . . tinggi 

trapezium 

d. L= . . . x . . .  = . . . satuan luas 

e. Apakah ukuran luas bangun (ii) 

dan (iii) sama? 

Luas trapezium = luas . . . 

 = . . . x . . . 

 = ( . . . + . . . ) x (
1

2
× . . .) 

 = 
1

2
 x tinggi x . . . 
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Jika jajargenjang dengan ukuran panjang alas a, tingginya t 

dan ukuran luas daerahnya L, maka 

L = . . . x . . . 

 

 

Jika trapezium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya 

berturut-turut adalah a dan b, dan tingginya t dan ukuran 

luas daerahnya L, maka 

𝑳 =  
… 

…
× ( …  +  … ) × …  

 

1. Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya dua kali panjang sisi yang 

sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari panjang sisi-

sisi yang sejajar. Jika luas trapezium tersebut 324 cm, maka hitunglah tinggi dan 

panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

2. Pada sebuah jajargenjang diketahui luasnya 250 cm
2
. Jika panjang alas 

jajargenjang tersebut 5x dan tingginya 2x, tentukan 

a. nilai x; 

b. panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut 

3. a. hitunglah luasnya  b. hitunglah kelilingnya c. hitung luas yang diarsir 

 

Kesimpulan 

a 

t 

t 

a 

b 

Latihan 

12 cm 

7 cm 

 24 cm 

 15 cm 

 3 cm  9 cm 

 21 cm 

 17 cm 

 22 cm 



140 
 

 
 

 

 

  

B 
Ayo kawan, temukan rumus luasnya! 

Luas jajargenjang = Luas persegipanjang yang terbentuk 

       = . . .  x . . . persegipanjang 

       = . . . x . . . jajargenjang 

        

Perhatikan gambar disamping! 

a. Berbentuk . . . 

b. Garis AB disebut . . . 

c. Garis DT disebut . . . 

Perhatikan gambar (i) 

a. Berbentuk . . . 

b. Ukuran alasnya . . . satuan 

c. Ukuran alasnya . . . satuan 

Bandingkan gambar (i) dan (ii) 

a. Apakah gambar kedua bentuk 

sama? 

b. Apakah ukuran alas dan tinginya 

sama? 

Perhatikan gambar (iii) 

Gambar (ii) diubah menjadi gambar (iii) 

a. Bangun apakah yang terbentuk? 

b. p = . . . satuan =  . . .    jajargenjang. 

c.  l = . . . satuan =  . . .    jajargenjang. 

d. L = . . . x . . . = . . . satuan luas 

e. Apakah ukuran luas bangun (ii) dan (iii) sama? Mengapa? 

A D 

C B T 
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Tujuan :  

2. Dengan LKPD ini, peserta didik 

dapat menemukan rumus keliling 

dan luas belahketupat dan 

layang-layang. 

Prasyarat :  

3. Peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling dan luas belahketupat. 

4. Peserta didik dapat menemukan rumus 

keliling dan luas layang-layang. 

 

Petunjuk :  

Isilah titik-titik pada LKPD 

berikut ini! 

 

Kelompok/ Kelas: / 

Anggota :   

6. …………………………….. No. ………. 

7. …………………………….. No. ………. 

8. …………………………….. No. ………. 

9. …………………………….. No. ………. 

10. …………………………….. No. ………. 

Amati gambar di bawah ini, manakah 

yang merupakan bentuk dari bangun 

belah ketupat dan layang-layang? 

Ketupat Mainan layang-layang 
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Ayo kita menemukan rumus keliling 

belah ketupat dan layang-layang 

 Keliling belahketupat 

Rudi akan berlari mengelilingi lapangan sekolahnya yang 

berbentuk belahketupat. Setiap sudutnya diberi nama seperti 

gambar di samping. Berapa jarak yang ditempuh Rudi? 

 

Jawab: 

Jarak yang di tempuh = keliling lapangan sekolah 

   = . . . + . . . + . . . + . . . 

Maka keliling bangun tersebut adalah jumlah . . . 

 

 

 Keliling layang-layang 

Shinta akan membuat laying-layang berbentuk 

seperti gambar disamping. 

Berapakah keliling layang-layang tersebut tersebut? 

 

Jawab:  

Keliling adalah jumlah dari semua panjang sisinya. 

Hal ini juga berlaku untuk layang-layang. 

Maka keliling layang-layang PQRS = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

 

 

 

 

 
i. Bangun apakah pada gambar 3?  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

j. Berapa ukuran panjangnya? . . . satuan 

k. Berapa ukuran lebarnya? . . . satuan 

l. Berapakah kelilingnya? 

K = . . . + . . . + . . . + . . . 

        = 2 ( . . . + . . . )  

    

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

3. Keliling belahketupat ABCD = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

4. Keliling layang-layang PQRS = . . . + . . . + . . . + . . . 

 

 

A 

D C 

B 

P R 

S 

A 

D C 

B 

P 

Q 

R 

S 
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Q 

 

 

 

 

   Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

(ii) (ii)           (iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo kawan, temukan rumus luasnya! 

Perhatikan gambar disamping! 

d. Berbentuk . . . 

e. Garis AC dan BD disebut . . . 

 

Perhatikan gambar (i): 

d. Berbentuk . . . 

e. Ukuran panjang masing-masing 

diagonalnya   . . . satuan dan . . . 

satuan 

f. Ukuran tingginya . . . satuan 

Bandingkan gambar (i) dan (ii): 

c. Apakah bentuk kedua gambar 

tersebut sama? 

d. Apakah ukuran masing-masing 

diagonalnya sama? 

Perhatikan gambar (iii): 

Gambar (ii) diubah menjadi gambar 

(iii) 

f. Bangun apakah yang terbentuk? . .  

g. p = . . . satuan = . . . . . 

belahketupat 

h. l = . . . satuan = . . . diagonal 

belahketupat 

i. L= . . . x . . .  = . . . satuan luas 

j. Apakah ukuran luas bangun (ii) 

dan (iii) sama? 

Luas belahketupat = luas . . . 

 = . . . x . . . 

 = . . . x (
1

2
× . . .) 

 = 
1

2
 x . . . x . . . 

A 

D C 

B 
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Jika trapesium dengan ukuran masing-masing diagonalnya 

yaitu d1 dan d2 serta ukuran luas daerahnya L, maka 

L = 
… 

…
×  …  ×  … 

 

 

Jika trapezium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya 

berturut-turut adalah a dan b, dan tingginya t dan ukuran 

luas daerahnya L, maka 

𝑳 =  
… 

…
×  …  ×  …  

Kesimpulan 

A 

D C 

B 

C 

A 

B D 

Latihan 

2. Terdapat 4 buah belahketupat yang sama 

besar berbentuk seperti gambar disebelah 

kiri, hitunglah keliling dan luasnya! 
12 

cm 

16 cm 

27 cm 

cm 

20 cm 

cm 

6 cm 1. Terdapat layang-layang dan belahketupat 

berbentuk seperti gambar disebelah kanan, 

hitunglah keliling dan luasnya! 
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   Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

(i) (ii)         (iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Ayo kawan, temukan rumus luasnya! 

Perhatikan gambar disamping! 

d. Berbentuk . . . 

e. Garis AC dan BD 

disebut . . . 

Perhatikan gambar (i) 

d. Berbentuk . . . 

e. Ukuran masing-masing diagonal 

. . . satuan dan . . . satuan 

Bandingkan gambar (i) dan (ii) 

c. Apakah gambar kedua bentuk 

sama? 

d. Apakah ukuran masing-masing 

diagonalnya sama? 

Perhatikan gambar (iii) 

Gambar (ii) diubah menjadi gambar (iii) 

f. Bangun apakah yang terbentuk? 

g. p = . . . satuan =  . . .    layang-layang 

h.  l = . . . satuan =  . . .    diagonal layang-layang 

i. L = . . . x . . . = . . . satuan luas 

j. Apakah ukuran luas bangun (ii) dan (iii) sama? Mengapa? 

C 

A 

B D 

Luas belahketupat  = luas . . . 

   = . . . x . . . 

   = . . . x (
1

2
× . . .) 

   = 
1

2
 x . . . x . . . 
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Lampiran 21 

KISI-KISI ANGKET KARAKTER JUJUR  

SISWA KELAS VII SMP N 1 JATI KUDUS 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Jumlah soal  : 10 

No Indikator Minat Deskripsi Nomor Soal 

positif negatif 

1 Tidak menyontek 

ataupun menjadi plagiat 

dalam mengerjakan 

setiap tugas 

Siswa mengerjakan pekerjaan rumah secara 

mandiri. 

1  

Siswa mengerjakan ulangan harian secara 

mandiri 

 2 

2 Mengemukakan 

pendapat tanpa ragu 

tentang suatu pokok 

diskusi 

Siswa mengemukakan pendapat saat diskusi 

kelompok 

3  

Keberanian untuk maju didepan kelas 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

 5 

Siswa tidak berdiam diri atau meminta 

tolong kepada teman jika guru meminta 

tanggapan atau pendapat 

 8 

3 Mengemukakan rasa 

senang atau tidak senang 

terhadap pelajaran 

Siswa mudah  bercerita ke teman atau ke 

guru tentang rasa senang atau tidak senang 

terhadap matapelajaran tertentu 

7  

Siswa tidak berdiam diri  jika mengalami 

kesulitan dalam belajar 

 10 

4 Menyatakan sikap 

terhadap suatu materi 

diskusi kelas 

Siswa memberi tanggapan  presentasi 

teman/kelompok lain ketika kelompok 

tersebut mempresentasikan hasil diskusinya 

6  

Siswa mengerjakan soal latihan dalam 

diskusi kelompok 

4  

Siswa tidak mengerjakan tugas lain atau 

bercanda dengan teman ketika berdiskusi 

dalam kelompok 

 9 
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Lampiran 22 

Nama : 

Kelas/no.abs: 

 

LEMBAR ANGKET PESERTA DIDIK 

No. Indikator 

Penilaian 

Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

1 Saya mengerjakan PR sendiri dirumah    

2 Saya meminta bantuan teman saat 

mengerjakan soal pretest 

   

3 Saya suka mengemukakan pendapat 

saat diskusi kelompok 

   

4 Saya mengerjakan soal latihan dalam 

diskusi kelompok 

   

5 Ketika sedang presentasi kelompok, 

Saya meminta/menyuruh teman saya 

untuk maju di depan kelas presentasi 

mewakili kelompok saya 

   

6 Saya menanggapi presentasi 

teman/kelompok lain ketika kelompok 

tersebut mempresentasikan hasil 

diskusinya 

   

7 Saya  bercerita ke teman atau ke guru 

tentang rasa senang atau tidak senang 

terhadap matapelajaran tertentu 

   

8 Saya berdiam diri atau meminta tolong 

kepada teman jika guru meminta 

tanggapan atau pendapat ke saya. 

   

9 Saya mengerjakan tugas lain atau 

bercanda dengan teman ketika 

berdiskusi dalam kelompok 

   

10 Saya berdiam diri  jika mengalami 

kesulitan dalam belajar 

   

 

Lampiran 23 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR ANGKET 

No. Indikator 

Penilaian 

Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

1 Saya mengerjakan PR sendiri dirumah 3 2 1 

2 Saya meminta bantuan teman saat 

mengerjakan soal pretest 

1 2 3 

3 Saya suka mengemukakan pendapat 

saat diskusi kelompok 

3 2 1 

4 Saya mengerjakan soal latihan dalam 

diskusi kelompok 

3 2 1 

5 Ketika sedang presentasi kelompok, 

Saya meminta/menyuruh teman saya 

untuk maju di depan kelas presentasi 

mewakili kelompok saya 

1 2 3 

6 Saya menanggapi presentasi 

teman/kelompok lain ketika kelompok 

tersebut mempresentasikan hasil 

diskusinya 

3 2 1 

7 Saya  bercerita ke teman atau ke guru 

tentang rasa senang atau tidak senang 

terhadap matapelajaran tertentu 

3 2 1 

8 Saya berdiam diri atau meminta tolong 

kepada teman jika guru meminta 

tanggapan atau pendapat ke saya. 

1 2 3 

9 Saya mengerjakan tugas lain atau 

bercanda dengan teman ketika 

berdiskusi dalam kelompok 

1 2 3 

10 Saya berdiam diri  jika mengalami 

kesulitan dalam belajar 

1 2 3 
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Lampiran 24 

Kisi-Kisi Rubrik Keterampilan 

Mata pelajaran : Matematika 

Jumlah soal : 6 

No Langkah pemecahan masalah Indicator Nomor soal 

1 Memahami masalah Terampil menuliskan apa 

yang diketahui sesuai 

dengan permasalahan awal 

1 

Terampil menuliskan apa 

yang ditanyakan sesuai 

dengan permasalahan awal 

2 

2 Merencanakan penyelesaian Terampil menuliskan 

rumus yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

3 

3 Melakukan perhitungan Terampil menunjukkan 

langkah-langkah 

menyelesaikan persoalan 

4 

4 Memeriksa kembali Ketelitian dalam 

menyelesaiakan masalah 

5 

Terampil menuliskan 

kesimpulan dari persoalan 

yang diberikan kepadanya 

6 
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Lampiran 25 

Rubrik Penilaian Keterampilan 

Nama siswa/ no.abs: 

No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

1 Terampil menuliskan apa yang 

diketahui sesuai dengan permasalahan 

awal 

    

2 Terampil menuliskan apa yang 

ditanyakan sesuai dengan 

permasalahan awal 

    

3 Terampil menuliskan rumus yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan 

    

4 Terampil menunjukkan langkah-

langkah menyelesaikan persoalan 

    

5 Ketelitian dalam menyelesaiakan 

masalah 

    

6 Terampil menuliskan kesimpulan dari 

persoalan yang diberikan kepadanya 
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Lampiran 26 

Rubrik penskoran Keterampilan Pemecahan Masalah 

No. Indikator Skor Keterangan 

1 Terampil menuliskan 

apa yang diketahui 

sesuai dengan 

permasalahan awal 

4 Siswa dapat menuliskan semua yang diketahui dari permasalahan 

3 Siswa dapat menuliskan 75% yang diketahui dari permasalahan 

2 Siswa dapat menuliskan 50% yang diketahui dari permasalahan 

1 

 

Siswa dapat menuliskan 25% yang diketahui dari permasalahan 

2 Terampil menuliskan 

apa yang ditanyakan 

sesuai dengan 

permasalahan awal 

4 Siswa dapat menuliskan semua yang ditanyakan dari 

permasalahan 

3 Siswa dapat menuliskan 75% yang ditanyakan dari permasalahan 

2 Siswa dapat menuliskan 50% yang diketahui dari permasalahan 

1 Siswa dapat menuliskan 25% yang ditanyakan dari permasalahan 

3 Terampil menuliskan 

rumus yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

4 Siswa dapat menuliskan rumus yang akan digunakan dengan 

benar dari semua nomor soal 

3 Siswa dapat menuliskan 75% rumus yang akan digunakan 

dengan benar dari semua nomor soal 

2 Siswa dapat menuliskan 50% rumus yang akan digunakan 

dengan benar dari semua nomor soal 

 1  Siswa dapat menuliskan 25% rumus yang akan digunakan 

dengan benar dari semua nomor soal 

4 Terampil 

menunjukkan 

langkah-langkah 

menyelesaikan 

persoalan 

4 Sudah menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan persoalan 

dengan lengkap dan runtut 

3 Sudah menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan persoalan 

tetapi belum lengkap 

2 Sudah menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan persoalan 

tetapi belum lengkap dan runtut 

1 Tidak menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan persoalan  

5 Ketelitian dalam 

menyeleseikan 

masalah 

4 Menyelesaikan masalah benar, lengkap dan teliti 

3 Menyelesaikan masalah benar, lengkap tetapi kurang teliti 

2 Menyelesaikan masalah benar, kurang lengkap dan kurang teliti 

 1  Menyelesaikan masalah tidak teliti sama sekali 

6 Terampil menuliskan 

kesimpulan dari 

persoalan yang 

diberikan kepadanya 

4 
Siswa menuliskan kesimpulan dari persoalan yang diberikan 

kepadanya dengan benar dan lengkap 

3 
Siswa menuliskan kesimpulan dari persoalan yang diberikan 

kepadanya benar tetapi kurang lengkap 

2 
Siswa menuliskan kesimpulan dari persoalan yang diberikan 

kepadanya tetapi belum benar dan kurang lengkap 

1 
Siswa tidak menuliskan kesimpulan dari persoalan yang 

diberikan kepadanya 
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Lampiran 27 

Daftar Nilai Pretest dan Postest Kemampuan Pemecahan Masalah 

NO Kode siswa 
Nilai 

pretest 

Nilai 

posttest 

 
Kode Siswa 

Nilai 

Pretes 

Nilai 

Postes 

1 E-01 10 95  K – 01 20 48 

2 E-02 22 80  K – 02 22 65 

3 E-03 8 73.3  K – 03 37 82 

4 E-04 27 95  K – 04 42 67 

5 E-05 12 60  K – 05 22 64 

6 E-06 10 60  K – 06 22 98 

7 E-07 7 61.7  K – 07 25 65 

8 E-08 28 100  K – 08 22 80 

9 E-09 13 65  K – 09 32 85 

10 E-10 17 91.7  K – 10 32 59 

11 E-11 20 100  K – 11 18 58 

12 E-12 23 71.7  K – 12 12 68 

13 E-13 30 56.7  K – 13 45 70 

14 E-14 18 71.7  K – 14 12 55 

15 E-15 13 58.3  K – 15 12 70 

16 E-16 20 78.3  K – 16 40 100 

17 E-17 12 96.7  K – 17 12 50 

18 E-18 8 66.7  K – 18 63 87 

19 E-19 42 88.3  K – 19 15 72 

20 E-20 13 93.3  K – 20 32 87 

21 E-21 10 58.3  K – 21 13 50 

22 E-22 28 76.7  K – 22 18 63 

23 E-23 18 78.3  K – 23 18 72 

24 E-24 13 68.3  K – 24 25 50 

25 E-25 18 66.7  K – 25 20 50 

26 E-26 10 86.7  K – 26 23 62 

27 E-27 13 78.3  K – 27 23 60 
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28 E-28 32 100  K – 28 18 97 

29 E-29 5 98.3  K – 29 33 100 

30 E-30 5 68.3  K – 30 17 50 

31 E-31 12 81.7  K – 31 45 52 

32 E-32 20 83.3  K – 32 7 57 

33 E-33 7 65  K – 33 43 83 

34 E-34 22 81.7  K – 34 23 57 

35 E-35 22 96.7  

36 E-36 8 60  
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Lampiran 28 

Daftar Nilai Pretest dan Postest Karakter Jujur 

NO Kode siswa 
Nilai 

pretest 

Nilai 

posttest 

 
Kode Siswa 

Nilai 

Pretes 

Nilai 

Postes 

1 E-01 70 77  K – 01 67 77 

2 E-02 73 80  K – 02 70 70 

3 E-03 57 77  K – 03 63 63 

4 E-04 77 83  K – 04 70 77 

5 E-05 73 87  K – 05 63 67 

6 E-06 80 83  K – 06 73 77 

7 E-07 77 83  K – 07 53 53 

8 E-08 83 87  K – 08 77 80 

9 E-09 57 77  K – 09 87 87 

10 E-10 73 80  K – 10 67 67 

11 E-11 67 83  K – 11 67 70 

12 E-12 57 70  K – 12 80 83 

13 E-13 67 83  K – 13 70 73 

14 E-14 70 80  K – 14 53 67 

15 E-15 57 63  K – 15 63 67 

16 E-16 70 73  K – 16 70 73 

17 E-17 73 77  K – 17 67 70 

18 E-18 57 70  K – 18 83 90 

19 E-19 70 73  K – 19 53 67 

20 E-20 60 63  K – 20 70 77 

21 E-21 57 67  K – 21 67 63 

22 E-22 90 93  K – 22 53 60 

23 E-23 67 70  K – 23 70 77 

24 E-24 80 90  K – 24 60 63 

25 E-25 77 83  K – 25 67 67 

26 E-26 57 87  K – 26 60 60 

27 E-27 77 80  K – 27 70 67 
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28 E-28 87 87  K – 28 73 80 

29 E-29 57 80  K – 29 60 73 

30 E-30 50 67  K – 30 67 67 

31 E-31 83 93  K – 31 70 73 

32 E-32 63 77  K – 32 63 67 

33 E-33 70 73  K – 33 70 77 

34 E-34 77 80  K – 34 70 70 

35 E-35 70 80     

36 E-36 77 77     
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Lampiran 29 

Daftar Nilai Pretest dan Postest Keterampilan Pemecahan Masalah 

NO Kode siswa 
Nilai 

pretest 

Nilai 

posttest 

 
Kode Siswa 

Nilai 

Pretes 

Nilai 

Postes 

1 E-01 38 77  K – 01 41.66667 41.66667 

2 E-02 46 80  K – 02 37.5 37.5 

3 E-03 25 77  K – 03 37.5 79.16667 

4 E-04 58 83  K – 04 41.66667 75 

5 E-05 33 87  K – 05 37.5 62.5 

6 E-06 25 83  K – 06 37.5 100 

7 E-07 25 83  K – 07 25 29.16667 

8 E-08 50 87  K – 08 37.5 83.33333 

9 E-09 38 77  K – 09 41.66667 79.16667 

10 E-10 42 80  K – 10 37.5 50 

11 E-11 38 83  K – 11 33.33333 50 

12 E-12 25 70  K – 12 37.5 33.33333 

13 E-13 25 83  K – 13 25 50 

14 E-14 42 80  K – 14 33.33333 41.66667 

15 E-15 29 63  K – 15 29.16667 29.16667 

16 E-16 42 73  K – 16 50 100 

17 E-17 25 77  K – 17 29.16667 50 

18 E-18 25 70  K – 18 50 87.5 

19 E-19 38 73  K – 19 25 41.66667 

20 E-20 29 63  K – 20 54.16667 91.66667 

21 E-21 25 67  K – 21 33.33333 41.66667 

22 E-22 25 93  K – 22 33.33333 37.5 

23 E-23 33 70  K – 23 33.33333 33.33333 

24 E-24 38 90  K – 24 25 41.66667 

25 E-25 42 83  K – 25 33.33333 41.66667 

26 E-26 25 87  K – 26 37.5 41.66667 

27 E-27 38 80  K – 27 33.33333 70.83333 
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28 E-28 38 87  K – 28 37.5 100 

29 E-29 25 80  K – 29 45.83333 100 

30 E-30 25 67  K – 30 33.33333 45.83333 

31 E-31 33 93  K – 31 25 45.83333 

32 E-32 42 77  K – 32 25 41.66667 

33 E-33 25 73  K – 33 58.33333 79.16667 

34 E-34 38 80  K – 34 37.5 83.33333 

35 E-35 33 80     

36 E-36 25 77     
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Lampiran 30 

 

UJI NORMALITAS NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 41,7    Panjang kelas  = 7 

Nilai minimal  = 5    Rata-rata  = 16,8 

Rentang  = 36,7   s   = 8,93 

Banyak kelas  = 6     n  = 36 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

1 – 7   0,5 -1,83 0,4664 0,1133 4,0788 4 0,001522 

8 – 14 7,5 -1,05 0,3531 0,2505 9,018 15 3,9681 

15 – 21 14,5 -0,26 0,1026 0,0959 3,4524 7 3,645425 

22 – 28 21,5 0,52 0,1985 0,2064 7,4304 7 0,024931 

29 – 35 28,5 1,31 0,4049 0,0768 2,7648 2 0,211559 

36 - 42 35,5 2,09 0,4817 0,0162 0,5832 1 0,297878 

 

42,5 2,87 0,4979 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  8,149415 



205 
 

 

 

Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 8,149415. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

8,149415 11,07 
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Lampiran 31 

 

UJI NORMALITAS NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 63     Panjang kelas  = 10 

Nilai minimal  = 7    Rata-rata  = 25,3 

Rentang  = 57    s   = 12 

Banyak kelas  = 6     n  = 34 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

5 - 14 4.5 -1.68 0.4535 0.1457 4.9538 6 0.220948 

15 - 24 14.5 -0.87 0.3078 0.2799 9.5166 15 3.159498 

25 - 34 24.5 -0.07 0.0279 0.2425 8.245 6 0.611283 

35 - 44 34.5 0.74 0.2704 0.1678 5.7052 4 0.509659 

45 - 54 44.5 1.54 0.4382 0.0524 1.7816 2 0.026773 

55 - 64 54.5 2.35 0.4906 0.0086 0.2924 1 1.712373 

 

64.5 3.16 0.4992 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  6,240533 
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Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 6,240533. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

6,240533 11,07 
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Lampiran 32 

 

UJI NORMALITAS NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 100    Panjang kelas  = 8 

Nilai minimal  = 56    Rata-rata  = 78,1 

Rentang  = 44    s   = 14,32 

Banyak kelas  = 6     n  = 36 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

56 - 63 55.5 -1.58 0.4429 0.0968 3.4848 7 3.546 

64 - 71 63.5 -1.02 0.3461 0.1689 6.0804 6 0.001 

72 - 79 71.5 -0.46 0.1772 0.1374 4.9464 7 0.853 

80 - 87 79.5 0.10 0.0398 0.2056 7.4016 5 0.779 

88 - 95 87.5 0.66 0.2454 0.1434 5.1624 5 0.005 

96 - 103 95.5 1.22 0.3888 0.0728 2.6208 6 4.357 

 

103.5 1.77 0.4616 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  9,541 
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Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 9,541. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

9,541 11,07 
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Lampiran 33 

 

UJI NORMALITAS NILAI POSTEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Rumus yang digunakan: 

𝑥2 =  
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Kriteria yang digunakan :  

H0 diterima jika 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

 

Pengujian hipotesis 

Nilai maksimal  = 100    Panjang kelas  = 9 

Nilai minimal  = 47    Rata-rata  = 71 

Rentang  = 53    s   = 16 

Banyak kelas  = 6     n  = 34 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas  

kelas 

Z untuk  

batas kelas 

Peluang  

untuk Z 

Luas kelas  

untuk Z 
Ei Oi 

 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 
2

𝐸𝑖
 

47 - 55 46.5 -1.55 0.4394 0.1029 3.4986 6 1.78843 

56 - 64 55.5 -0.98 0.3365 0.1774 6.0316 6 0.000166 

65 - 73 64.5 -0.41 0.1591 0.0955 3.247 8 6.957502 

74 - 82 73.5 0.16 0.0636 0.2037 6.9258 6 0.123755 

83 - 91 82.5 0.73 0.2673 0.1359 4.6206 4 0.083354 

92 - 100 91.5 1.30 0.4032 0.0661 2.2474 4 1.366738 

 

100.5 1.87 0.4693 

    𝑥2
𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  10,31994 
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Diperoleh 𝑥2 hitung sebesar 10,31994. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh 𝑥2 = 11,07. 

 

 

Karena 𝑥2 < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka 𝐻0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

  

Daerah 

penerimaan 𝐻0   

Daerah penolakan 𝐻0   

10,31994 11,07 
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Lampiran 34 

 

UJI HOMOGENITAS PRETEST 

KELOMPOK SAMPEL 

Hipotesis: 

H0: 1
2
 = 2

2 
(kedua kelas memiliki varians yang homogen) 

H1: 1
2
 ≠ 2

2
 (kedua kelas memiliki varians yang tidak homogen) 

 

Rumus yang digunakan: 

(4) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

(5) Harga satuan B dengan rumus: 

 

(6) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

 

Dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10 

Keterangan 

𝑠2  : varians gabungan 

𝑠𝑖
2  : varians data ke-i 

𝑛𝑖   : banyaknya data ke i 

(Sudjana, 2002: 263) 

 

Kriteria pengujian:  

Tolak H0 jika 𝜒2 ≥  𝜒2
 1− (𝑘−1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1

1
2

2

i

ii

n

sn
s

    1log2 insB

    
22 log110ln ii snB

𝜒2
 ∝ (𝑘−1) 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  
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Perhitungan: 

Kelas 𝑛𝑖  𝑑𝑘 = 𝑛𝑖 − 1 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑠𝑖

2 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖

2 

Eksperimen 36 35 81 2823 1.907 66.732 

Kontrol 34 33 153 5034.03 2.183 72.052 

Jumlah 70 68 
 

7857.029 4.090 138.785 

 

 

4) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

𝑠2 =
  𝑛1 − 1 𝑠𝑖

2

  𝑛1 − 1 
=

7857,029

68
= 115,545 

5) Harga satuan B dengan rumus: 

𝐵 =  𝑙𝑜𝑔 𝑠2   𝑛1 − 1 = log 115,545 × 68 = 2,063 × 68 = 140,267 

6) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

𝜒2 =  ln 10  𝐵 −   𝑛1 − 1 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2  

𝜒2 = 2,3026 ×  140,267 − 138,785  

𝜒2 = 2,3026 × 1,482 

𝜒2 = 3,413 

Diperoleh χ2 hitung sebesar 3,413 

Untuk  = 5% dan dk = 2  1 = 1 diperoleh χ2 tabel = 3,84 

 

 

 

 

Karena  𝜒2 ≤ 𝜒2
 1−∝ (𝑘−1)

, maka H0 diterima 

 

Simpulan: 

Jadi kedua kelas memiliki varians yang homogen (sama) 

  

3,413 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  

3,84 
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Lampiran 35 

 

UJI HOMOGENITAS POSTEST 

KELOMPOK SAMPEL 

Hipotesis: 

H0: 1
2
 = 2

2 
(kedua kelas memiliki varians yang homogen) 

H1: 1
2
 ≠ 2

2
 (kedua kelas memiliki varians yang tidak homogen) 

 

Rumus yang digunakan: 

1) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

2) Harga satuan B dengan rumus: 

 

3) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

 

Dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10 

Keterangan 

𝑠2  : varians gabungan 

𝑠𝑖
2  : varians data ke-i 

𝑛𝑖   : banyaknya data ke i 

(Sudjana, 2002: 263) 

 

Kriteria pengujian:  

Tolak H0 jika 𝜒2 ≥  𝜒2
 1− (𝑘−1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1

1
2

2

i

ii

n

sn
s

    1log2 insB

    
22 log110ln ii snB

𝜒2
 ∝ (𝑘−1) 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  
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Perhitungan: 

Kelas 𝑛𝑖  𝑑𝑘 = 𝑛𝑖 − 1 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑠𝑖

2 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2 𝑑𝑘 × 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖

2 

Eksperimen 36 35 206 7204.75 2.314 80.974 

Kontrol 34 33 250 8248.77 2.398 79.130 

Jumlah 70 68 
 

15453.524 4.711 160.104 

 

 

7) Varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

𝑠2 =
  𝑛1 − 1 𝑠𝑖

2

  𝑛1 − 1 
=

15453.524

68
= 227,258 

8) Harga satuan B dengan rumus: 

𝐵 =  𝑙𝑜𝑔 𝑠2   𝑛1 − 1 = log 227,258 × 68 = 2,357 × 68 = 160,243 

9) Uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat (χ2) dengan rumus: 

𝜒2 =  ln 10  𝐵 −   𝑛1 − 1 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑖
2  

𝜒2 = 2,3026 ×  160,243 − 160,104  

𝜒2 = 2,3026 × 0,139 

𝜒2 = 0,320 

Diperoleh χ2 hitung sebesar 0,320 

Untuk  = 5% dan dk = 2  1 = 1 diperoleh χ2 tabel = 3,84 

 

 

 

 

Karena  𝜒2 ≤ 𝜒2
 1−∝ (𝑘−1)

, maka H0 diterima 

 

Simpulan: 

Jadi kedua kelas memiliki varians yang homogen (sama) 

 

  

0,320 

Daerah penolakan H0  
Daerah penerimaan H0  

3,84 
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Lampiran 36 

 

UJI PROPORSI  

(UJI KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK ESKPERIMEN) 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜋 ≤ 0,745, artinya siswa kelas eksperimen yang tuntas belum mencapai 75%, 

H1 : 𝜋 > 0,745, artinya peserta didik yang tuntas adalah lebih dari 75%. 

 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

 

 

Kriteria pengujian 

H0 ditolak, jika 𝑧 ≥ 𝑧0,5−𝛼  dengan α = 5% 

 

Perhitungan Uji Ketuntasan Belajar 

 Kelas eksperimen (VII A) Besar prosentase 

n 36 
80,5% 

Jumlah siswa yang tuntas (x) 29 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

𝑧 =

𝑥

𝑛
− 𝜋0

 
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

=

29

36
− 0,745

 
0,745(1−0,745)

36

= 0,83359 

Nilai 𝑧0,5−𝛼 = 𝑧0,5−0,05 = 𝑧0,45 = 1,64.  

 

Kesimpulan 

Karena z = 0,83359 < 𝑧0,45  = 1,64 maka H0 diterima. Secara statistik, persentase ketuntasan 

siswa pada materi segiempat dengan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah berbantuan 

LKPD tidak mencapai 75% atau pembelajaran ini tidak mencapai KKM klasikal. 

Namun berdasarkan penghitungan, diperoleh persentase siswa yang mencapai KKM sebesar 

80,5%. Hal ini berarti pembelajaran dengan pendekatan ilmiah berbantuan LKPD mencapai 

KKM klasikal. 
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Lampiran 37 

PENINGKATAN KARAKTER JUJUR  

A. Kategori Karakter Jujur 

NO Kode siswa Nilai postest Kategori 

1 E-01 23 tinggi 

2 E-02 24 tinggi 

3 E-03 23 tinggi 

4 E-04 25 tinggi 

5 E-05 26 tinggi 

6 E-06 25 tinggi 

7 E-07 25 tinggi 

8 E-08 26 tinggi 

9 E-09 23 tinggi 

10 E-10 24 tinggi 

11 E-11 25 tinggi 

12 E-12 21 sedang 

13 E-13 25 tinggi 

14 E-14 24 tinggi 

15 E-15 19 sedang 

16 E-16 22 sedang 

17 E-17 23 tinggi 

18 E-18 21 sedang 

19 E-19 22 sedang 

20 E-20 19 sedang 

21 E-21 20 sedang 

22 E-22 28 sangat tinggi 

23 E-23 21 sedang 

24 E-24 27 sangat tinggi 

25 E-25 25 tinggi 

26 E-26 26 tinggi 

27 E-27 24 tinggi 

28 E-28 26 tinggi 

29 E-29 24 tinggi 

30 E-30 20 sedang 

31 E-31 28 sangat tinggi 

32 E-32 23 tinggi 

33 E-33 22 sedang 

34 E-34 24 tinggi 

35 E-35 24 tinggi 

36 E-36 23 tinggi 
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Berdasarkan proses kategori tersebut, diperoleh data karakter jujur kelas eksperimen 

mencapai 3 siswa dengan kategori sangat tinggi, 23 siswa dengan kategori tinggi, 10 siswa 

dengan kategori sedang dan 0 untuk kategori rendah dan sangat rendah 

 

B. Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Pretes dan Postes Kelas Eksperimen 

1. Hipotesis 

𝐻0: 𝜇𝐵 ≤ 0  (rata-rata postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen kurang dari 

atau sama dengan rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas 

eksperimen) 

𝐻1: 𝜇𝐵 > 0 (rata-rata postes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen lebih dari 

rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas eksperimen) 

2. Pengujian Hipotesis 

𝑡 =
𝐵 

𝑆𝐵
 𝑛

, 

dengan 𝐵 =
 𝐵𝑖

𝑛
 dan 𝑆𝐵

2 =
𝑛  𝐵1

2−  𝐵𝑖 
2

𝑛 𝑛−1 
. 

Keterangan: 

𝐵 = rata-rata selisih postes dan pretes tiap siswa di kelas; 

𝑆𝐵 = simpangan baku; 

𝑛 = banyaknya siswa. 

3. Kriteria yang Digunakan 

H0 ditolak jika thitung ≥ t1-α dengan dk = (n-1) dan peluang 1 – α. 

4. Penentuan ttabel 

Untuk α=5% dengan dk = (n-1) = (36-1) = 35 dan peluang 1-α = 0.95, diperoleh ttable = 

1,6905 

5. Penghitungan thitung 

kode 
nilai 

pretes 

nilai 

postest 
Bi Bi^2 

E-01 70 77 6.7 44.44 

E-02 73 80 6.7 44.44 

E-03 57 77 20.0 400.00 

E-04 77 83 6.7 44.44 
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E-05 73 87 13.3 177.78 

E-06 80 83 3.3 11.11 

E-07 77 83 6.7 44.44 

E-08 83 87 3.3 11.11 

E-09 57 77 20.0 400.00 

E-10 73 80 6.7 44.44 

E-11 67 83 16.7 277.78 

E-12 57 70 13.3 177.78 

E-13 67 83 16.7 277.78 

E-14 70 80 10.0 100.00 

E-15 57 63 6.7 44.44 

E-16 70 73 3.3 11.11 

E-17 73 77 3.3 11.11 

E-18 57 70 13.3 177.78 

E-19 70 73 3.3 11.11 

E-20 60 63 3.3 11.11 

E-21 57 67 10.0 100.00 

E-22 90 93 3.3 11.11 

E-23 67 70 3.3 11.11 

E-24 80 90 10.0 100.00 

E-25 77 83 6.7 44.44 

E-26 57 87 30.0 900.00 

E-27 77 80 3.3 11.11 

E-28 87 87 0.0 0.00 

E-29 57 80 23.3 544.44 

E-30 50 67 16.7 277.78 

E-31 83 93 10.0 100.00 

E-32 63 77 13.3 177.78 

E-33 70 73 3.3 11.11 

E-34 77 80 3.3 11.11 

E-35 70 80 10.0 100.00 

E-36 77 77 0.0 0.00 

jumlah 2503.333 2833.333 330 4722.222222 

rata-rata 69.53704 78.7037 9.166667 

 
var 

 
48.49206 

simpangan 

baku  
6.963624 

𝑡 =
𝐵 

𝑆𝐵

 𝑛

= 𝑡 =
9,1667

6,963

 36

= 7,89 
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6. Hasil  

Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Jadi rata-rata postes karakter jujur peserta 

didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas 

eksperimen. 

 

C. Kriteria  Gain Ternormalisasi 

1. Rumus yang digunakan:  𝑔 =
% 𝑆𝑓  −% 𝑆𝑖 

100−% 𝑆𝑖 
 

Keterangan:  𝑔  = gain ternormalisasi 

 𝑆𝑓  = skor rata-rata postes 

 𝑆𝑖  = skor rata-rata pretest 

2. Kriteria gain ternormalisasi 

Interval  𝑔  Gain 

 𝑔 ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤  𝑔 < 0,7 Sedang 

 𝑔 < 0,3 Rendah 

3. Perhitungan gain ternormalisasi: 

 𝑆𝑖   𝑆𝑓   𝑔  Gain  

69,5 78,7 
% 𝑆𝑓 − % 𝑆𝑖 

100 − % 𝑆𝑖 
=

78,7 − 69,5

100 − 69,5
= 0,3 Sedang 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  𝑔 = 0,3. Hal tersebut menunjukan bahwa 0,3 ≤ 

 𝑔 < 0,7. Jadi, peningkatan termasuk dalam kriteria sedang. Artinya karakter jujur kelas 

eksperimen meningkat dengan kriteria sedang. Hal ini berarti terdapat peningkatan 

karakter jujur peserta didik kelas eksperimen. 

 

D. Uji Beda Rata-Rata Karakter Jujur Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

1. Hipotesis: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan rata-rata peningkatan karakter jujur peserta 

didik kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata peningkatan karakter jujur didik kelas eksperimen lebih dari 

rata-rata peningkatan karakter jujur peserta didik kelas kontrol) 
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2. Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan  𝑠 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Keterangan: 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

𝑥1   = nilai rata-rata kelas eksperimen 

𝑥2   = nilai rata-rata kelas control 

𝑛1 = banyaknya siswa kelas eksperimen 

𝑛2 = banyaknya siswa kelas kontrol 

𝑠1
2 = varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 = varians kelas kontrol 

𝑠 = varians gabungan, derajat kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

3. Kriteria pengujian: 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dan 𝐻0 ditolak apabila 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼 . 

4. Perhitungan Uji peningkatan dua rata-rata: 

 Selisih Peningkatan Kelas 

Kontrol 

Selisih Peningkatan Kelas 

Eksperimen 

𝑥  4,215 9,411 

𝑛 34 36 

𝑠2 15,02 48,49 

𝑠 =  
 36 − 1 48,49 +  34 − 1 15,02

36 + 34 − 2
=  

35 × 48,49 + 33 × 15,02

68

=  
1697,15 + 495,66

68
=  32,24 = 5,67 

sehingga  

𝑡 =
9.411 − 4,215

5,67 
1

36
+

1

34

=
5,196

5,67 
1

70

=
5,196

5,67 × 0,1195
=

5,196

0,677565
= 7,66 

Dari perhitungan di atas diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,66, sedangkan dengan taraf 

signifikan 5% diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995. 
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 𝐻0 ditolak karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼 , maka 𝐻1 diterima. Jadi rata-rata peningkatan 

karakter jujur peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan karakter 

jujur peserta didik kelas kontrol. 
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Lampiran 38 

PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH  

E. Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah Pretes dan Postes Kelas Eksperimen 

1. Hipotesis: 

𝐻0: 𝜇𝐵 ≤ 0  (rata-rata postes keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata pretes keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen) 

𝐻1: 𝜇𝐵 > 0 (rata-rata postes keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta didik kelas 

eksperimen) 

2. Pengujian Hipotesis 

𝑡 =
𝐵 

𝑆𝐵
 𝑛

, 

dengan 𝐵 =
 𝐵𝑖

𝑛
 dan 𝑆𝐵

2 =
𝑛  𝐵1

2−  𝐵𝑖 
2

𝑛 𝑛−1 
. 

Keterangan: 

𝐵 = rata-rata selisih postes dan pretes tiap siswa di kelas; 

𝑆𝐵 = simpangan baku; 

𝑛 = banyaknya siswa. 

3. Kriteria yang Digunakan 

H0 ditolak jika thitung ≥ t1-α dengan dk = (n-1) dan peluang 1 – α. 

4. Penentuan ttabel 

Untuk α=5% dengan dk = (n-1) = (36-1) = 35 dan peluang 1-α = 0.95, diperoleh ttable = 

1,6905 

5. Penghitungan thitung 

kode 
nilai 

pretes 

nilai 

postest 
Bi Bi^2 

E-01 37.5 96 58.3 3402.78 

E-02 45.83333 67 20.8 434.03 

E-03 25 54 29.2 850.69 

E-04 58.33333 88 29.2 850.69 

E-05 33.33333 67 33.3 1111.11 

E-06 25 54 29.2 850.69 

E-07 25 50 25.0 625.00 

E-08 50 100 50.0 2500.00 
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E-09 37.5 58 20.8 434.03 

E-10 41.66667 79 37.5 1406.25 

E-11 37.5 100 62.5 3906.25 

E-12 25 83 58.3 3402.78 

E-13 25 25 0.0 0.00 

E-14 41.66667 71 29.2 850.69 

E-15 29.16667 63 33.3 1111.11 

E-16 41.66667 79 37.5 1406.25 

E-17 25 92 66.7 4444.44 

E-18 25 46 20.8 434.03 

E-19 37.5 75 37.5 1406.25 

E-20 29.16667 88 58.3 3402.78 

E-21 25 38 12.5 156.25 

E-22 25 83 58.3 3402.78 

E-23 33.33333 79 45.8 2100.69 

E-24 37.5 71 33.3 1111.11 

E-25 41.66667 58 16.7 277.78 

E-26 25 92 66.7 4444.44 

E-27 37.5 92 54.2 2934.03 

E-28 37.5 100 62.5 3906.25 

E-29 25 100 75.0 5625.00 

E-30 25 46 20.8 434.03 

E-31 33.33333 83 50.0 2500.00 

E-32 41.66667 79 37.5 1406.25 

E-33 25 67 41.7 1736.11 

E-34 37.5 71 33.3 1111.11 

E-35 33.33333 96 62.5 3906.25 

E-36 25 63 37.5 1406.25 

jumlah 1204.167 2650 1445.833 69288.19444 

rata-rata 33.44907 73.61111 40.16204 

1924.672068 

 

var 

 

320.5881 

simpangan 

baku 

 

17.90497 

 

𝑡 =
𝐵 

𝑆𝐵

 𝑛

= 𝑡 =
40.16
17,9046

 36

= 13,4584 

6. Hasil  

Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Jadi rata-rata postes keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata pretes karakter jujur peserta 

didik kelas eksperimen. 
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F. Kriteria Gain Ternormalisasi 

4. Rumus yang digunakan:  𝑔 =
% 𝑆𝑓  −% 𝑆𝑖 

100−% 𝑆𝑖 
 

Keterangan:  𝑔  = gain ternormalisasi 

 𝑆𝑓  = skor rata-rata postes 

 𝑆𝑖  = skor rata-rata pretest 

5. Kriteria gain ternormalisasi 

Interval  𝑔  Gain 

 𝑔 ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤  𝑔 < 0,7 Sedang 

 𝑔 < 0,3 Rendah 

6. Perhitungan gain ternormalisasi: 

 𝑆𝑖   𝑆𝑓   𝑔  Gain  

33,44 73 
% 𝑆𝑓 − % 𝑆𝑖 

100 − % 𝑆𝑖 
=

73 − 33,44

100 − 33,44
= 0,6 Sedang 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  𝑔 = 0,6. Hal tersebut menunjukan bahwa 0,3 ≤ 

 𝑔 < 0,7. Jadi peningkatan termasuk dalam kriteria sedang. Artinya keterampilan 

pemecahan masalah kelas eksperimen meningkat dengan kriteria sedang. Hal ini berarti 

terdapat peningkatan karakter jujur peserta didik kelas eksperimen. 

7. Peningkatan Langkah Keterampilan Pemecahan Masalah 

No 

Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Melakukan 

Perhitungan 

Memeriksa 

Kembali 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 37.5 100 25 75 50 100 37.5 100 

2 37.5 62.5 50 50 50 75 50 75 

3 25 50 25 50 25 50 25 62.5 

4 50 75 75 75 50 100 62.5 100 

5 25 37.5 50 75 50 75 25 87.5 

6 25 75 25 25 25 50 25 50 

7 25 37.5 25 50 25 75 25 50 

8 50 100 50 100 50 100 50 100 

9 37.5 50 75 100 25 50 25 50 

10 37.5 62.5 50 75 50 100 37.5 87.5 

11 25 100 50 100 50 100 37.5 100 

12 25 100 25 75 25 75 25 75 
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13 25 25 25 25 25 25 25 25 

14 50 62.5 50 75 50 75 25 75 

15 37.5 62.5 25 100 25 50 25 50 

16 50 100 50 50 50 75 25 75 

17 25 87.5 25 100 25 100 25 87.5 

18 25 37.5 25 25 25 50 25 62.5 

19 25 37.5 25 75 25 100 62.5 100 

20 25 100 25 100 25 75 37.5 75 

21 25 25 25 50 25 50 25 37.5 

22 25 75 25 100 25 100 25 75 

23 37.5 75 25 75 25 75 37.5 87.5 

24 37.5 25 50 100 50 100 25 87.5 

25 37.5 62.5 50 50 50 50 37.5 62.5 

26 25 75 25 100 25 100 25 100 

27 37.5 100 50 100 50 75 25 87.5 

28 25 100 50 100 50 100 37.5 100 

29 25 100 25 100 25 100 25 100 

30 25 37.5 25 50 25 50 25 50 

31 25 75 50 100 50 75 25 87.5 

32 62.5 37.5 50 100 25 100 25 100 

33 25 75 25 50 25 75 25 62.5 

34 25 62.5 50 50 50 75 37.5 87.5 

35 25 100 50 100 25 75 37.5 100 

36 25 37.5 25 75 25 75 25 75 

Rata-

Rata 
31.94444 67.36111 38.19444 75 35.41667 77.08333 31.59722 77.43056 

Gain 0.520408 0.595505618 0.64516129 0.670050761 

kriteria sedang Sedang sedang sedang 

 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh: 

1. Keterampilan pemecahan masalah pada langkah memahami masalah meningkat 

dengan kriteria sedang dengan gain= 0.52 

2. Keterampilan pemecahan masalah pada langkah merencanakan penyelesaian 

meningkat dengan kriteria sedang dengan gain= 0.595 

3. Keterampilan pemecahan masalah pada langkah melakukan perhitungan meningkat 

dengan kriteria sedang dengan gain= 0.64 

4. Keterampilan pemecahan masalah pada langkah memeriksa kembali meningkat 

dengan kriteria sedang dengan gain= 0.67 
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G. Uji Beda Rata-Rata Keterampilan Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen dan Kontrol 

5. Hipotesis: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2  (rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik kelas kontrol) 

6. Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1    −𝑥2    

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  dengan  𝑠 =
 𝑛1−1 𝑠1

2+ 𝑛2−1 𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Keterangan: 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

𝑥1   = nilai rata-rata kelas eksperimen 

𝑥2   = nilai rata-rata kelas control 

𝑛1 = banyaknya siswa kelas eksperimen 

𝑛2 = banyaknya siswa kelas kontrol 

𝑠1
2 = varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 = varians kelas kontrol 

𝑠 = varians gabungan, derajat kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

7. Kriteria pengujian: 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dan 𝐻0 ditolak apabila 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼 . 

 

8. Perhitungan Uji peningkatan dua rata-rata: 

 Selisih Peningkatan Kelas 

Kontrol 

Selisih Peningkatan Kelas 

Eksperimen 

𝑥  23,28 39,5 

𝑛 34 36 

𝑠2 355,76 320,5 
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𝑠 =  
 36 − 1 320,5 +  34 − 1 355,76

36 + 34 − 2
=  

35 × 320,5 + 33 × 355,76

68

=  
11217,5 + 11740,08

68
=  337,6 = 18,3 

sehingga  

𝑡 =
39,5 − 23,28

18,3 
1

36
+

1

34

=
16,22

18,3 
1

70

=
16,22

18,3 × 0,1195
=

16,22

2,18685
= 7,417 

Dari perhitungan di atas diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,417, sedangkan dengan taraf 

signifikan 5% diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995. 

 𝐻0 ditolak karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼 , maka 𝐻1 diterima. Jadi rata-rata peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas kontrol. 
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Lampiran 39 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tes soal uji coba di kelas VII A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Suasana saat mengerjakan Pretes 
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Gambar 3. Suasana KBM di kelas kontrol (VII F) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembagian LKPD dikelas Eksperimen (VII E) 
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Gambar 5. Suasana diskusi mengerjakan LKPD kelas Eksperimen (VII E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Suasana KBM dikelas eksperimen (VII E) 
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Gambar 7. Saat mengerjakan Postest 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Saat mengerjakan angket karakter jujur 
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Lampiran 41 
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