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ABSTRAK 

 
Shomad, Zahid Abdush. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran CORE dan Pairs 

Check terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VII. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Iwan Djunaedi, S.Si,. M.Pd. 

 

Kata kunci : keefektifan; pembelajaran model Pairs Check; pembelajaran 

model CORE; kemampuan penalaran matematis. 

 

 Salah satu kemampuan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan penalaran matematis. Untuk mengembangkan 

kemampuan penalaran matematis siswa diperlukan pembelajaran yang 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mengaktifkan siswa 

menggunakan daya nalarnya. Alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk memenuhi hal tersebut adalah Pairs Check dan CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Pairs Check dan CORE dalam 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 29 

Semarang tahun pelajaran 2013/2014. Pemilihan sampel dengan Cluster Random 

Sampling. Terpilih 3 kelas, 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas sebagai 

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen  1 diberi perlakuan berupa model 

pembelajaran  CORE, kelas eksperimen 2 diberi perlakuan berupa pembelajaran 

model Pairs Check sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan khusus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan observasi dan 

metode tes untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis sisws. Analisis 

data kemampuan penalaran matematis meliputi uji normalitas dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov, uji proporsi, uji One Way Anova dan uji lanjut Tukey. 

Hasil penelitian adalah  (1) model pembelajaran CORE efektif terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa, (2) model pembelajaran Pairs Check 

efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa, dan (3) Model 

pembelajaran Pairs Check lebih efektif dibandingkan model pembelajaran CORE 

dalam hal kemampuan penalaran matematis siswa. 

Saran untuk penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran CORE dan Pairs Check dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran matematika dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis 

siswa. Selanjutnya peneliti menyarankan untuk lebih memperhatikan pengelolaan 

waktu dalam menerapkan model pembelajaran CORE dan Pairs Check. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan  teknologi akan terus berkembang seiring dengan 

perkembangan jaman, sehingga menuntut adanya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar 

peningkatan pembangunan bangsa. Untuk menuju sumber daya manusia yang 

berkualitas diperlukan adanya pendidikan yang dapat mengubah intelek manusia 

kea rah yang lebih baik. Pendidikan diIndonesia berada pada peringkat ke-64 

untuk pendidikan di seluruh dunia dari 10 negara berdasarkan oleh Education For 

All Globlal Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO 

menunjukkan pendidikan di Indonesia belum memuaskan. 

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas salah satunya dapat 

dicapai melalui pendidikan matematika sebagaimana yang disebutkan dalam 

kurikulum 2006 bahwa matematika merupakan universal yang mendasari 

perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar agar siswa dapat dibekali 

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

bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memperoleh, 

mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah dan kompetitif. 
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Menurut data TIMSS Tahun 2011 (Mullis dalam Roesnawati, 2013), 

kemampuan rata-rata siswa Indonesia pada tiap domain ini masih jauh dibawah 

negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Rata-rata persentase paling rendah 

dicapai oleh siswa Indonesia adalah pada domain kognitif pada level penalaran 

(reasoning) yaitu 17%. Dalam  Permendikbud nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses secara eksplisit menyatakan, penalaran merupakan standar 

kelulusan siswa terkait dengan pembelajaran matematika. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan RI nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa penalaran juga 

merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang harus dikembangkan. 

Sedangkan menurut survei PISA, tingkat hasil belajar siswa di Indonesia 

masih belum mencapai skor rata-rata dan masih di bawah peringkat negara-negara 

berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan  hasil  pada tahun 2000 menduduki 

peringkat 39 dari 41 negara dengan skor 367, sementara pada tahun 2003 

menduduki peringkat 38 dari 40 negara dengan skor 360, pada tahun 2006 

menduduki peringkat 50 dari 57 negara dengan skor 391, dan pada tahun 2012 

menduduki peringkat 64 dari 65 negara dengan skor 396. Padahal soal-soal 

matematika dalam studi PISA lebih banyak mengukur kemampuan bernalar, 

pemecahan masalah, berargumentasi dan berkomunikasi daripada soal-soal yang 
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mengukur kemampuan teknis baku yang berkaitan dengan ingatan dan 

perhitungan semata. 

Salah satu Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran matematika 

di SMP/MTs yang disahkan dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 adalah 

memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, ukuran dan 

pengukurannya. Materi segiempat  merupakan salah satu aspek yang diujikan 

dalam Ujian Nasional matematika SMP. Soal tentang materi segiempat yang 

diujikan, antara lain berkaitan dengan luas dan keliling segiempat. Jika materi luas 

segiempat menjadi indikator SKL UN maka siswa harus mampu menyerap materi 

dengan baik. 

Berdasarkan data tentang hasil Ujian Nasional (UN) SMP, persentase 

penguasaan materi luas bangun datar di SMP N 29 Semarang dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Persentase Penguasaan materi luas dan keliling bangun datar  

pada UN SMP N 29 Semarang 

Tingkat Tahun 2012/2013 

Nasional 31,04% 

Propinsi 29,91% 

Kota/Kabupaten 26,06% 

Sekolah 20,72% 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional, 2011/2012) 

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa presentase penguasaan materi luas 

dan keliling bangun datar pada UN SMP N 29 Semarang masih rendah yaitu, 

20,72%. Persentase tersebut juga lebih rendah dibandingkan tingkat kota, propinsi 

dan Nasional. Hal ini dikarenakan siswa cenderung menghafal rumus tanpa 

mengetahui asal rumus tersebut, siswa masih merasa kesulitan dalam memahami 

dan mengembangkan ide-ide yang mereka miliki dalam menyelesaikan masalah. 



4 

 

 

Mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang diajarkan guru 

sehingga siswa belum mengembangkan dan memunculkan ide-ide baru untuk 

menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan materi luas dan 

keliling bangun datar. 

Istilah penalaran (reasoning) dijelaskan oleh Keraf yang dikutip oleh 

Shadiq (2004) sebagai proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan 

fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu 

kesimpulan. Menurut Copi yang dikutip oleh Shadiq (2007: 3) “Reasoning is a 

special kind of thinking in which conclusions are drawn from premises” yang 

artinya penalaran adalah jenis dari kemampuan berpikir untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan premis-premis. Dengan demikian penalaran merupakan 

kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat 

suatu pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya. 

Penalaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir 

seorang. Seperti yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS Thomas Jefferson 

dan dikutip oleh Copi (Shadiq, 2004) berikut ini : “ In a republic nation, whose 

citizen are to be led by reason and persuasion and not by force, the art of 

reasoning becomes of first importance”. Pernyataan itu menunjukkan pentingnya 

penalaran  dan argumentasi dipelajari dan dikembangkan di suatu negara sehingga 

setiap warga negara akan dapat dipimpin dengan daya nalar (otak) dan bukannya 

dengan kekuatan saja. Menurut Depdiknas (Shadiq, 2002: 6) materi matematika 

dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu matematika 
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dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar 

matematika. 

Salah satu ruang lingkup dalam pembelajaran matematika di SMP/MTs 

yang membutuhkan kemampuan penalaran matematis siswa adalah materi 

geometri. Materi geometri kelas VII yakni segiempat yang memuat jajargenjang, 

persegi panjang, persegi, belah ketupat dan layang-layang. Materi segiempat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga daya nalar siswa untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan sangat dibutuhkan. Rendahnya kemampuan 

penalaran matematis siswa di Indonesia pada dimensi kognitif penalaran dan 

geometri menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP N 29 

Semarang kemampuan menyelesaikan soal keliling dan luas bangun datar dan 

penggunaan konsep keliling dan luas lemah karena siswa cenderung menghafal 

sifat-sifat dan rumus bangun datar geometri. Adapun penyebab dari siswa yang 

cenderung menghafal adalah siswa kurang memahami unsur-unsur pada bangun 

geometri dan siswa tidak terlibat langsung dalam menemukan sifat-sifat dan 

rumus bangun datar. Sejalan dengan teori belajar bermakna yang dijelaskan oleh 

Ausubel (Dwijanto, 2007), hal ini terjadi pada SMP N 29 Semarang merupakan 

tahap dari belajar menghafal dimana telah diketahui kemampuan menghafal 

adalah kemampuan tingkat rendah dalam belajar matematika. Dari hal tersebut 

jelas bahwa dibutuhkan pembelajaran yang melibatkan langsung siswa dalam 

menarik kesimpulan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP N 29 

Semarang, kriteria ketuntasan klasikal di SMP N 29 Semarang adalah 85%. Dari 

data awal berupa nilai Ujian Tengah Semester (UTS) semester genap, diperoleh 

hasil bahwa ketuntasan pada SMP N 29 Semarang berkisar 36%-40%. Sehingga 

peneliti menetapkan kriteria ketuntasan klasikal pada penelitian ini adalah 75%. 

Model pembelajaran langsung tidak cukup untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Inovasi-inovasi model pembelajaran, 

strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa perlu diterapkan oleh guru-guru Indonesia. Proses 

pembelajaran matematika di kelas  seharusnya memberikan pengalaman kepada 

siswa sehingga siswa dapat mengembangkan daya nalarnya dalam rangka 

mencapai indikator dalam kemampuan penalaran matematis. 

Model pembelajaran CORE (connecting, organizing, reflecting, 

extending) adalah model pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir 

siswa untuk menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan 

mengembangkan informasi yang didapat. Kegiatan menghubungkan 

konsep/informasi lama dengan konsep/informasi baru siswa dilatih untuk 

mengingat konsep/informasi lama dan menggunakan konsep/informasi lama 

untuk digunakan dalam konsep/informasi baru. Kegiatan mengorganisasikan ide-

ide siswa dilatih untuk mengorganisaikan, mengelola informasi yang sudah 

didapat. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan memperdalam, menggali informasi 

untuk memperkuat konsep yang telah dimiliki. Kegiatan mengembangkan 
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informasi siswa dilatih mengembangkan, memperluas informasi yang sudah 

didapat dan menggunakannya untuk menemukan konsep dan informasi baru. 

Model pembelajaran Pairs Check (berpasangan dan saling memeriksa) 

adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan strategi pembelajaran 

berpasangan. Model pembelajaran Pairs Check dikembangkan oleh Spencer 

Kagan pada tahun 1993. Pada model pembelajaran ini siswa dilatih bekerja sama 

untuk mengerjakan soal-soal atau memecahkan masalah secara berpasangan, 

kemudian saling memeriksa/mengecek pekerjaan atau pemecahan masalah 

masing-masing pasangannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas VII materi geometri, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ Keefektifan Model Pembelajaran CORE dan Pairs 

Check terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VII ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah penerapan model pembelajaran CORE efektif terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII pada materi 

geometri? 

(2) Apakah penerapan model pembelajaran  Pairs Check  efektif terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII pada materi 

geometri? 
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(3) Manakah yang lebih efektif antara model pembelajaran CORE dan  

model pembelajaran Pairs Check terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas VII pada materi geometri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan peneliti yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran CORE efektif 

terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII pada 

materi geometri. 

(2) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Pairs Check efektif 

terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII pada 

materi geometri. 

(3) Untuk mengetahui model pembelajaran yang lebih efektif antara 

model pembelajaran CORE dan Pairs Check terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas VII pada materi geometri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Sekolah 

(1) Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dan prestasi siswa. 
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(2) Mendapat masukan tentang penelitian yang dapat memajukan 

sekolah. 

1.4.2 Bagi Guru 

(1) Dapat menerapkan model pembelajaran CORE maupun model 

pembelajaran Pairs Check. 

(2) Dapat mengembangkan kretivitas guru dalam menciptakan variasi 

pembelajaran yang efektif dan inovatif. 

(3) Dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

1.4.3 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan 

masing-masing. 

(3) Meningkatkan keaktifan siswa dan menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

(4) Tercapainya ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

(1)  Penelitian ini menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

CORE dan Pairs Check. 

(2) Peneliti mampu mengidentifikasi kelemahan penyebab terhambatnya 

kemampuan penalaran siswa kelas VII pada materi geometri. 



10 

 

 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang ada dalam judul, berikut ini 

dijelaskan beberapa istilah dan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. 

1.5.1 Keefektifan  

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari 

pembelajaran matematika dengan menggunakan dua model berbeda yaitu CORE 

dan Pairs Check. Kedua model pembelajaran tersebut dikatakan efektif apabila 

memenuhi indikator sebagai berikut. 

(1) Kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai model 

pembelajaran CORE dan Pairs Check tuntas secara klasikal. Dalam 

penelitian ini, kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai 

CORE dan Pairs Check dikatakan tuntas secara klasikal apabila 

apabila ≥ 75% dari jumlah siswa pada masing-masing kelas 

eksperimen dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM = 

70). 

(2) Rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai 

model pembelajaran CORE dan Pairs Check lebih tinggi daripada 

rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas kontrol.  

Suatu model pembelajaran dikatakan lebih efektif dibandingkan model 

pembelajaran yang lain apabila rata-rata hasil penilaian model pembelajaran 

tersebut lebih dari rata-rata hasil penilaian model pembelajaran yang lain. 

Diantara model pembelajaran CORE dan model pembelajaran Pairs Check 
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dikatakan lebih efektif apabila rata-rata hasil penilaian salah satu model 

pembelajaran tersebut lebih tinggi dari model pembelajaran yang lain. 

1.5.2 Model Pembelajaran CORE 

CORE ( connecting, organizing, reflecting, extending ) merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif dengan menghubungkan informasi lama 

dengan informasi baru (connecting), mengelola informasi lama sehingga terdapat 

keterkaitan/hubungan antara informasi lama dengan informasi baru yang akan 

didapat(organizing), memperdalam/menggali informasi lama untuk memperkuat 

informasi lama(reflecting) dan memperluas informasi lama sehingga menemukan 

konsep baru(extending). Model pembelajaran CORE terdapat 4 fase utama yaitu 

fase Connecting, fase Organizing, fase Reflecting, dan fase Extending.  

 

1.5.3 Model Pembelajaran Pairs Check 

Model pembelajaran Pairs Check adalah model pembelajaran saling 

berpasangan dengan siswa yang heterogen (kemampuan siswa berbeda-beda) dan 

secara bergantian salah satu mengerjakan soal atau memecahkan masalah dan 

pasangannya mengecek hasil pekerjaan. 

1.5.4 Kemampuan Penalaran Matematis 

Penalaran sebagai proses berpikir yang berusaha menghubung-

hubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan (Keraf 

dalam Shadiq, 2004). Menurut Juandi (2008), penalaran matematis adalah suatu 

proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. 

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan penalaran perlu terus 
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dikembangkan. Kejadian atau proses matematika harus dipahami siswa melalui 

proses penalaran yang benar, dan semua tindakan yang dilakukan harus 

didasarkan pada alasan yang cukup masuk akal. 

1.5.5 Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar Kegiatan Siswa atau sering disebut LKS digunakan sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih memahami suatu 

materi. 

1.5.6 Materi Pokok Geometri 

Materi geometri yang penulis bahas pada penelitian ini adalah bangun 

datar segiempat  pada kelas VII semester genap. 

1.5.7 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah nilai minimal yang harus 

diperoleh siswa dalam tes hasil belajar agar dapat dikatakan tuntas dalam 

mengikuti pembelajaran tentang suatu kompetensi dasar tertentu. KKM pada akhir 

jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Dalam 

penelitian ini KKM materi segiempat adalah 70. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yakni bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
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Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Bab 1 Pendahuluan berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi 

tentang teori-teori yang melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan yang 

merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang 

terkait dengan pelaksanaan penelitian dan hipotesis tindakan. Bab 3 Metode 

Penelitian berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, desain 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data 

penelitian. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

dan pembahasannya. Bab 5 Penutup berisi simpulan dan saran dari hasil 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 

2012:12). Menurut Rifai & Anni (2010:137), belajar adalah proses penemuan 

(discovery) dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri 

seseorang itu sendiri.  

Sedangkan menurut Hamalik (2003: 27), “learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing” yang artinya 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dari 

ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar secara umum 

adalah proses kegiatan individu untuk membangun pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalaman individu itu sendiri. Teori belajar yang mendukung 

penelitian ini adalah teori belajar Jean Piaget, teori belajar Vygotssky, teori belajar 

David Ausubel, dan teori belajar Jerome S.Bruner.  

2.1.1.1 Teori Belajar Jean Piaget 

Teori perkembangan kognitif Piaget memandang bahwa siswa 

memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. 

Siswa tidak hanya pasif menerima informasi. Walaupun proses berpikir dalam 
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konsepsi siswa mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dunia 

sekitarnya, namun siswa berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang 

ia peroleh melalui pengalaman, serta mengadaptasikannya pada pengetahuan 

konsepsi mengenai dunia yang telah dimilikinya. Sugandi (2007: 35-36) 

mengemukakan tiga prinsip utama dalam pembelajaran menurut Piaget yaitu 

belajar aktif, belajar melalui interaksi sosial, dan belajar melalui pengalaman.  

Belajar aktif. Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena 

pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan 

kognitif anak, kondisi belajar perlu dibuat seoptimal mungkin sehingga 

memungkinkan anak melakukan percobaan, memanipulasi simbol, mengajukan 

pertanyaan, menjawab, dan membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan 

teman.  

Belajar melalui interaksi sosial. Belajar perlu diciptakan suasana yang 

memungkinkan terjadi interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa 

belajar bersama akan membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi 

sosial, anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alternatif, 

sehingga perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan.  

Belajar melalui pengalaman sendiri. Perkembangan kognitif anak akan 

lebih berarti apabila didasarkan pada pengalaman nyata dari pada bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi. Jika hanya menggunakan bahasa tanpa 

pengalaman sendiri, perkembangan kognitif anak cenderung mengarah ke 

verbalisme. 
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Implikasi teori piaget terhapat pembimbingan siswa dalam belajar 

matematika sebagai berikut. 

1. Orientasi pembelajaran matematika bukan sekedar pada hasilnya. 

Pembelajaran matematika lebih dipusatkan pada proses berpikir atau proses 

mental. Di samping kebenaran siswa, guru harus memahami proses yang 

digunakan anak sehingga pada jawaban itu. 

2. Pembimbingan matematika dalam pembelajaran matematika dapat 

dilaksanakan dengan memberikan kesepatan seluas-luasnya kepada siswa 

untuk menampilkan perannya dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, pengalaman siswa dalam proses pembelajaran 

sangat penting untuk perkembangan kognitif. Dengan demikian, pengalaman 

belajar harus dimunculkan dalam proses belajar di kelas sehingga pembelajaran 

matematika dapat diterima sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 

2.1.1.2 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 26) berpendapat bahwa 

siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa 

sendiri melalui bahasa. Teori Vygotsky ini, lebih menekankan pada aspek sosial 

dari pembelajaran. Penafsiran terkini terhadap ide-ide Vygotsky adalah siswa 

seharusnya diberi tugas-tugas kompleks, sulit, dan realistik kemudian diberi 

bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. 

Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu 

tersebut dengan orang-orang lain, merupakan faktor yang terpenting yang 
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mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Sebagai contoh, 

seorang anak belajar berbicara sebagai akibat dari interaksi anak itu dengan orang-

orang di sekelilingnya, terutama orang yang sudah lebih dewasa (yaitu orang-

orang yang sudah lebih mahir berbicara daripada si anak). Interaksi dengan orang-

orang lain memberikan rangsangan dan bantuan bagi si anak untuk berkembang. 

Menurut Trianto (2007: 27), Vygotsky menyatakan terdapat empat pinsip 

kunci dari teori Vygotsky, yaitu (1) penekanan pada hakikat sosiokultural dari 

pembelajaran (the sociocultural nature of learning), (2) zona perkembangan 

terdekat (zone of proximal development), (3) pemagangan kognitif (cognitive 

apprenticenship), dan (4) perancah (scaffolding). Pada prinsip pertama, Vygotsky 

menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang lain (orang dewasa dan 

teman sebaya yang lebih mampu) dalam proses pembelajaran. Prinsip kedua dari 

Vygotsky adalah ide bahwa siswa belajar paling baik apabila berada dalam zona 

perkembangan terdekat mereka, yaitu tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat 

perkembangan anak saat ini. Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah 

menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari belajar dan zona 

perkembangan. Siswa dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui 

bimbingan dari teman sebaya atau pakar. Prinsip keempat, Vygotsky 

memunculkan konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar bantuan 

kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi 

bantuan tersebut, selanjutnya memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat 
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melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa bimbingan atau petunjuk, 

peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya. 

Keterkaitan teori belajar Vygotsky dalam penelitian ini adalah interaksi 

sosial dan hakikat sosial. Pengalaman belajar siswa dalam berkelompok akan 

memudahkan siswa untuk menerima, mengolah dan mengaplikaskan informasi 

yang dipelajarinya. 

2.1.1.3 Teori Belajar David Ausubel 

Menurut Ausubel sebagaimana dikutip oleh Dahar (2006), belajar 

bermakna terjadi jika suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-

konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang, selanjutnya 

bila tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengasimilasikan pengertian baru pada 

konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif, maka akan terjadi belajar 

hafalan. Ausubel juga menyebutkan bahwa proses belajar tersebut terdiri dari dua 

proses yaitu proses penerimaan dan proses penemuan.  

Teori belajar Ausubel menekankan pentingnya siswa mengasosiasi 

pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam pengertian yang telah 

dipunyai. Terdapat empat prinsip dalam menerapkan teori belajar bermakna 

Ausubel, yaitu pengaturan awal, definisi progresif, belajar subordinat, dan 

penyesuaian integratif. 

1. Pengaturan Awal, dalam hal ini hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan 

dan membantu mengingat kembali. Kegiatan mengingat kembali materi 

sebelumnya untuk mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

konsep baru yang akan diberikan guru. 
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2. Diferensiasi Progresif, dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menyusun 

konsep dengan mengajarkan konsep-konsep tersebut dari inklusif kemudian 

kurang inklusif dan yang paling inklusif.  

3. Belajar Subordinat, dalam hal ini terjadi apabila konsep-konsep tersebut telah 

dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang 

lebih luas dan lebih inklusif.  

4. Penyesuaian Integratif, dalam hal ini materi disusun sedemikian rupa hingga 

menggerakkan hirarki konseptual yaitu ke atas dan ke bawah.  

Sejalan dengan empat prinsip di atas, langkah pembelajaran (Irawan, 

1997) yang dapat dilakukan dalam menerapkan teori belajar bermakna Ausubel 

ada 8, yaitu (1) menentukan tujuan pembelajaran; (2) mengukur kesiapan siswa; 

(3) memilih materi pembelajaran dan mengatur dalam penyajian konsep; (4) 

mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai siswa dari materi 

pembelajaran; (5) menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa 

yang seharusnya dipelajari; (6) menggunakan “advance organizer” dengan cara 

memberikan rangkuman dilanjutkan dengan keterkaitan antara materi; (7) 

mengajar siswa dengan hasil belajar; dan (8) mengevaluasi hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah pembelajaran yang 

diterapkan dalam  teori belajar  Ausubel sejalan dengan model pembelajaran  

CORE dan Pairs Check  yang menekankan pada pengalaman belajar sesuai 

dengan fakta atau fenomena yang ada. 
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2.1.1.4 Teori Belajar Van-Hiele 

Pembelajaran geometri mempunyai teori belajar yang dikemukakan oleh 

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

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

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

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

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

akurasi. 

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

geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-

sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. 

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

dimiliki benda geometri yang diamatnya. Anak sudah mampu menyebutkan 

keteraturan yang terdapat pada benda geometri. 

3. Tahap Pengurutan. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu melaksanakan 

penarikan kesimpulan, yang dikenal dengan sebutan berpikir deduktif tetapi 

kemampuan ini belum berkembang secara penuh   

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

secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju 

hal-hal yang bersifat khusus sehingga telah mengerti betapa pentingnya 

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

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

pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu 

pembuktiaan. 

Dengan demikian, tahapan berpikir yang dilalui siswa dalam belajar 

geometri menurut Van Hiele sangat penting dalam penelitian ini. Tahapan 

tersebut digunakan sebagai dasar pencapaian konsep siswa mengenai materi 

segiempat yang merupakan bagian dari ilmu geometri. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

diciptakan berdasarkan teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menyatakan 

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek jika tidak sesuai dengan aturan. Ada satu prinsip utama 

dalam teori konstruktivistik yaitu guru tidak sekedar memberikan pengetahuan 

kepada siswa tetapi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan ide-ide siswa dengan mandiri. Sesuai dengan prinsip dari teori 

konstruktivistik maka penggunaan model pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya terdapat diskusi yang cara penyajian pelajaran dengan siswa dihadapkan 

pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat 

problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama (Djamarah, 2010). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa diskusi menjadi aspek pokok dalam model pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut Trianto (2011), di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa. Dengan 
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dibentuk kelompok-kelompok kecil siswa diberi kesempatan untuk berperan aktif 

dalam kegiatan belajar. Dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain, 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Arends dalam 

Trianto (2011) menyatakan bahwa pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri (a) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif 

untuk menuntaskan materi belajar, (b) kelompok dibentuk dari siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah, dan (c) bila memungkinkan, 

anggota berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang beragam, dan 

penghargaan yang lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu. 

Menurut Miftahul Huda (2013), dalam pembelajaran kooperatif setidak-

tidaknya ada 12 langkah umum dalam penerapan pembelajaran kooperatif, yaitu 

(a) memilih metode, teknik, dan struktur pembelajaran kooperatif, (b) menata 

ruang kelas untuk pembelajaran kooperatif, (c) merangking siswa, (d) menentukan 

jumlah kelompok, (e) membentuk kelompok-kelompok, (f) merancang “team 

building” untuk setiap kelompok, (g) mempresentasikan materi pembelajaran, (h) 

membagikan lembar kerja siswa, (i) menugaskan siswa mengerjakan kuis secara 

mandiri, (j) menilai dan menskor kuis siswa, (k) memberi penghargaan pada 

kelompok, dan (l) mengevaluasi perilaku-perilaku (anggota) kelompok. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran CORE 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran CORE 

CORE merupakan singkatan dari empat kata yang memiliki fungsi dalam 

pembelajaran, yaitu connecting, organizing, reflecting, dan extending. Menurut 
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Harmsen dalam Wijayanti (2012: 15), elemen-elemen tersebut digunakan untuk 

menghubungkan informasi lama dengan informasi baru, mengorganisasikan 

sejumlah materi yang bervariasi, merefleksikan segala sesuatu yang siswa 

pelajari, dan mengembangkan lingkungan belajar. 

Menurut Jacob dalam Wijayanti (2012:15) CORE adalah salah satu 

model yang berlandaskan pada konstruktivisme. Dengan kata lain, model 

pembelajaran CORE merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengaktifkan siswa dalam membangun pegetahuannya. Dalam membangun 

pengetahuannya sendiri, siswa diharuskan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sintaks model pembelajaran CORE adalah (C) koneksi informasi lama-

baru dan antar konsep, (O) organisasi ideuntuk memahami materi, (R) 

memikirkan kembali, mendalami, dan menggali, (E) mengembangkan, 

memperluas, menggunakan, dan menemukan (Suyatno, 2009:67). Model  

pembelajaran  tersebut adalah CORE yang merupakan singkatan dari Connecting,      

Organizing,      Reflecting      dan Extending. 

a. Connecting 

Connect secara bahasa artinya  come or bring together, sehingga 

connecting dapat diartikan dengan menghubungkan. Pengetahuan yang 

berguna adalah konstektual, dihubungkan dengan apa yang telah siswa 

ketahui. Diskusi menentukan koneksi untuk belajar. Agar dapat berperan 

dalam suatu diskusi, siswa harus mengingat informasi dan menggunakan 

pengetahuaannnya yang dimilikinya untuk menghubungkan  dan  menyusun  

ide-idenya. Calfee et al (Jacob dkk., 2005:13) berpendapat bahwa siswa 
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belajar melaui diskusi belajar yang baik memiliki pertlian (coherence). Di 

samping itu, Katz   & Nirula (2001) menyatakan bahwa dengan connecting, 

bagaimana sebuah konsep/ide dihubungkan   dengan   ide   lain   dalam   

sebuah diskusi kelas. 

b. Organizing 

Organize secara bahasa berarti  arrange in a system that works well, 

artinya siswa mengorganisasikan informasi-informasi yang diperolehnya. 

Diskusi membantu siswa dalam mengorganisasikan pengetahuannya. Calfee 

et al (Jacob  dkk.,  2005:13)  berpendapat  bahwa berbagai partisipan 

berusaha untuk mengerti dan berkontribusi terhadap diskusi, mereka 

dikuatkan dengan menghubungkan dan mengorganisasikan apa yang mereka 

ketahui. Dalam hai ini Katz  & Nirula (2001) menyatakan tentang bagaimana 

seseorang mengorganisasikan ide-ide mereka dan apakah organisasi tersebut 

membantu untuk memahami konsep. 

c. Reflecting      

Reflect secara bahasa berarti think deeply about something and express, 

artinya siswa memikirkan secara mendalam terhadap konsep yang  

dipelajarinya.  Sagala  (2007) mengungkapkan refleksi adalah cara berfikir 

kebelakang  tentang  apa-apa  yang  sudah dilakukan dalam hal belajar di 

masa lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan  pengayaan  atau  revisi  dari 

pengetahuan sebelumnya. 
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Diskusi yang baik dapat meningkatkan kemampuan berfikir reflektif 

siswa. Guru melatih siswa   untuk   berfikir   reflektif   sebelum   dan sesudah 

dikusi berlangsung. Menurut O‟Flavohan & Stein (Jacob dkk., 2005:14), hal 

ini dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kemampuan siswa dengan 

merefleksikan pada interaksi dan pada substansi berfikirnya  

d. Extending 

Extend secara bahasa berarti make longer and larger, artinya diskusi 

dapat membantu memperluas pengetahuan siswa. Perluasan pengetahuan 

tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki 

siswa. Guthrie (Jacob dkk., 2005:15) menyatakan bahwa pengetahuan 

dekralatif dan prosedural siswa diperlusas  dengan  cepat  sehingga  mereka 

memeliti terhadap jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki  pengetahuan 

metakognitif meningkat sehingga mereka melakukan stratergi berdiskusi 

untuk memperoleh informasi sesama temannya dan guru serta mencoba untuk 

menjelaskan temuannya kepada teman-teman sekelasnya. 

2.1.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran CORE 

Berdasarkan penjelasan pengertian model pembelajaran CORE, langkah-

langkah model pembelajaran CORE adalah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran, mempersiapkan siswa, dan 

memberi motivasi. 

2. Guru mengelompokan siswa secara heterogen, terdiri 4-5 siswa tiap 

kelompok. 
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3. Melalui serangkaian pertanyaan dari guru, siswa melakukan apersepsi 

untuk mengingat materi sebelumnya atau prasyarat (Connecting). 

4. Siswa berdiskusi menggunakan pengetahuan mereka untuk memahami 

materi (Organizing). 

5. Dengan serangkaian pertanyaan guru melakukan refleksi hasil diskusi 

(Reflecting). 

6. Siswa mengerjakan soal latihan untuk memperluas pengetahuan 

mereka (Extending). 

7. Evaluasi. 

2.1.4 Model Pembelajaran Pairs Check 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Pairs Check 

Salah satu model pembelajaran yang ada adalah pairs check. Pairs check  

merupakan model pembelajaran berkelompok yang dipopulerkan oleh Spencer 

Kagan tahun 1993. Model pembelajaran ini menuntut kemandirian dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Model 

pembelajaran ini juga melatih rasa sosial siswa, kerja sama dan kemampuan 

memberi penilaian. 

Menurut Sanjaya (2007) dijelaskan bahwa, “Pembelajaran pairs check 

adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang berpasangan (kelompok 

sebangku) yang bertujuan untuk mendalami atau melatih materi yang telah 

dipelajarinya”. Salah satu keunggulan model pembelajaran ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil  belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 



27 

 

 

suasana yang menyenangkan, metode ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia.  

Menurut Miftahul Huda  sintaks dari pairs check adalah bekerja 

berpasangan, pembagian peran partner dan pelatih, pelatih memberi soal, partner 

menjawab, pengecekan jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi dan 

refleksi. Melalui penataan serta penyediaan sumber belajar yang mendukung 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2.1.4.2 Langkah-langkah  Model Pembelajaran Pairs Check 

Berdasarkan uraian sintaks model pembelajaran Pairs Check, langkah-

langkah model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan konsep. 

2. Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing- masing satu peran yang berbeda, yaitu pelatih dan 

partner. 

3. Guru membagikan soal kepada partner. 

4. Partner menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

5. Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi partner, dan 

partner menjadi pelatih. 

6. Guru membagikan soal kepada partner. 

7. Partner menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu 

sama lain. 
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9. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai 

soal. 

10. Setiap tim mengecek jawabannya. 

11. Tim yang paling banyak menjawab diberi hadiah  atau  reward oleh 

guru. 

2.1.4.3 Kelebihan dan Kekurangan  Model Pembelajaran Pairs Check 

Model pembelajaran Pairs Check  memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Kelebihan model pembelajaran Pairs Check antara lain: (1) 

meningkatkan kerja sama antar siswa; (2) dengan tutor sebaya siswa dapat 

mengeksplor pengetahuan lebih dalam; (3) meningkatkan keaktifan siswa; (4) 

melatih siswa berkomunikasi dengan baik dengan teman sebangkunya. Sementara 

itu, kekurangan utama model pembelajaran  Pairs Check adalah membutuhkan (1) 

waktu yang benar-benar memadai dan (2) kesiapan siswa untuk menjadi pelatih 

dan partner yang jujur dan memahami soal dengan baik. 

2.1.5 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Berdasarkan panduan pengembangan bahan ajar yang dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 menyatakan bahwa pengertian LKS 

(student work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat 

berupa teori dan dan atau praktik. 

Adapun langkah-langkah penulisan LKS adalah sebagai berikut: 
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a. Melakukan analisis kurikulum; SK, KD, indikator dan materi 

pembelajaran. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS. 

c. Menentukan judul LKS. 

d. Menulis LKS. 

e. Menentukan alat penilaian. 

Sedangkan struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Judul, mata pelajaran, semester, tempat. 

b. Petunjuk belajar 

c. Kompetensi yang akan dicapai 

d. Indikator yang akan dicapai 

e. Informasi pendukung 

f. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerka 

g. Penilaian  

LKS yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS materi pokok 

bangun datar segiempat. LKS berisi serangkaian pertanyaan yang akan membantu 

siswa mengkonstruk sendiri konsep pada materi bangun datar sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

2.1.6 Kemampuan Penalaran Matematis 

Penalaran sebagai proses berpikir yang berusaha menghubung-

hubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan (Keraf 

dalam Shadiq, 2004). Menurut Juandi (2008), penalaran matematis adalah suatu 

proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. 
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Dalam pembelajaran matematika, kemampuan penalaran perlu terus 

dikembangkan. Kejadian atau proses matematika harus dipahami siswa melalui 

proses penalaran yang benar, dan semua tindakan yang dilakukan harus 

didasarkan pada alasan yang cukup masuk akal. 

2.1.6.1 Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

Pada Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor dikutip oleh Sri 

Wardhani (2008) diuraikan bahwa untuk mencapai tujuan kedua dari 

pembelajaran matematika maka pada intinya tujuan matematika tercapai bila 

siswa mampu melakukan penalaran. Indikator siswa memiliki kemampuan 

penalaran terdiri atas (1) mengajukan dugaan, (2) melakukan manipulasi 

matematika, (3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi, (4) menarik kesimpulan dari pernyataan, (5) 

memeriksa kesahihan suatu argumen, dan (6) menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Dalam penelitian ini, indikator kemampuan penalaran yang digunakan 

adalah (1) malakukan manipulasi matematika, (2) menarik kesimpulan dari 

pernyataan, dan (3) menemykan pola atau sifat gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

2.1.6.2 Penilaian Kemampuan Penalaran Matematis 

Mengukur kemampuan penalaran matematis diperlukan karakteristis soal 

yang memenuhi masing-masing indikator kemampuan penalaran matematis. 
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Keenam indikator tersebut memiliki karakteristik soal yang berbeda. Menurut 

Nizar (2007) karakterisik soal yang memenuhi indikator tersebut sebagai berikut. 

1. Mengajukan dugaan, karakter utama soal jenis ini adalah meminta siswa 

mengajukan dugaan yang kemudian dibuktikan dengan menampilkan 

beragam konsep yang dikuasai siswa yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diberikan. 

2. Melakukan manipulasi matematka, karakter soal ini memungkinkan siswa 

melakukan apapun yang menurut siswa dapat membantunya mengingat 

kembali konsep yang telah dimengertinya. 

3. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi, karakter soal ini lebih menekankan pada 

bagaimana siswa mengungkapkan alasan kebenaran suatu pernyataan. 

Pengungkapan kebenaran dapat dilakukan siswa dengan menyusun bukti 

secara deduktif atau induktif. 

4. Menarik kesimpulan dari pernyataan, karakter soal ini menekankan pada 

kejelian siswa dalam menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang 

diberikan. 

5. Memeriksa kesahihan suatu argumen, soal biasanya dimulai dengan 

menyebutkan jawaban suatu masalah atau pernyataan yang sengaja dibuat 

salah. Tujuannya hanyalah memancing ketelitian siswa mengecek kesahihan 

suatu argumen. 

6. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi, biasanya soal yang ditawarkan merupakan soal yang meminta 



32 

 

 

siswa untuk meneliti pola dan secara tidak langsung akan membuat 

kesimpulan dari pola yang ditemukannya. 

2.1.7 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal untuk 

menyatakan siswa mencapai ketuntasan belajar (Depdiknas, 2008: 3). KKM 

ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata 

pelajaran di satuan pendidikan. 

Fungsi kriteria ketuntasan minimal menurut Depdiknas (2009) sebagai 

berikut. 

a. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa sesuai 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat 

diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus 

memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar bentuk 

pemberian layanan remidial atau layanan pengayaan; 

b. Sebagai acuan bagi siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata 

pelajaran. Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM yang 

harus dicapai dan dikuasai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat 

mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi 

KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, siswa harus mengetahui KD-

KD yang belum tuntas. 

c. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam malakukan evaluasi 

program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan 

dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian 
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KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD berdasarkan 

KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang 

peta KD-KD tiap mata pelajaran maupun pemenuhan sarana-prasarana belajar 

di sekolah; 

d. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan siswa dan antara 

satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM 

merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, siswa, 

pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan upaya 

pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan 

penilaian. Siswa melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah 

didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi 

dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan 

pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran 

dan penilaian di sekolah; 

e. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk 

melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM 

merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam 

menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM 

yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok 

ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. 
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Kriteria ketuntasan minimal masing-masing mata pelajaran berbeda-beda 

dan kriteria ketuntasan minimal tiap satuan pendidikan maupun masing-masing 

sekolah belum tentu sama. Kriteria ketuntasan minial dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan obyek penelitian. 

2.1.8 Materi Penelitian 

Segiempat adalah salah satu pokok bahasan yang diajarkan pada siswa 

kelas VII semester 2. Dalam penelitian ini, materi yang akan dikaji adalah 

segiempat yang meliputi jajargenjang, persegi panjang dan persegi. Masing-

masing bangun akan dikaji tentang proses terbentuknya, sifat-sifat, keliling dan 

luas. Adapun materi sub pokok bahasan yang akan dipelajari pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

2.1.8.1 Hubungan Antar Konsep Pada Segiempat 

Segiempat terdiri dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, 

dan belah ketupat. Dibawah ini adalah diagram venn hubungan antara persegi, 

persegi panjang, jajar genjang, trapesium dan belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Venn Hubungan Antar Konsep Segiempat 
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Keterangan: 

A  {segi empat} 

B  {jajargenjang} 

C  {persegi panjang} 

D  {persegi} 

E  {belah ketupat} 

F  {layang-layang} 

G  {trapesium} 

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

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

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

(persegi) adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Belah ketupat 

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

dari F adalah D dan E. Irisan dari F dan C adalah D. Sedangkan G (trapesium) 

adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar (Kusni, 2008). G 

tidak beririsan dengan B maupun F. 

Untuk diagram pohon hubungan antar konsep segiempat dapat 

ditunjukkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Pohon Hubungan Antar Konsep Segiempat 

E 

D 

A 

C 

B F G 
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah segiempat atau 

quadrilateral. A quadrilateral is the union of four segments determined by four 

points, no three of which are collinear. The segments intersect only at the 

endpoints (Clemens, 1981). Segi empat adalah gabungan dari empat ruas garis 

yang ditentukan oleh empat titik, bukan tiga titik yang tidak segaris. Ruas garis 

hanya berpotongan di akhir titik. Kali ini segi empat yang akan dibahas terbatas 

pada persegi panjang, persegi, dan layang-layang. Selain itu akan dipelajari lebih 

lanjut mengenai luas dan keliling segi empat. Pengertian dari keliling dan luas 

sebagai berikut. 

(a) Keliling (A perimeter) 

The perimeter of a polygon is the sum of the lengths of the sides of polygon 

(Clemens, 1981). Keliling dari suatu segi banyak adalah jumlah dari panjang 

sisi dari segi tersebut. 

(b) Luas (Area Postulate) 

A unique positive number called the area can be assigned to each 

polygonal region (Clemens, 1981). Luas adalah bilangan positif unik yang 

dapat ditentukan untuk setiap daerah segi banyak. 

2.1.8.2 Jajargenjang 

a) Definisi jajargenjang 

 

 

 

 

D 

A 

C 

B 
Gambar 2.3 

Jajargenjang 
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A parallelogram is a quadrilateral with both pairs of opposite side 

parallel (Clemens, 1981). Jajargenjang adalah suatu segiempat yang dua 

pasang sis yang berlawanan sejajar. 

b) Sifat-sifat jajargenjang 

1. Sudut-sudut jajargenjang yang berlawanan sama besar. 

2. Sisi-sisi jajargenjang yang berlawanan sama panjang. 

3. Kedua diagonal jajargenjang saling membagi dua sama panjang. 

4. Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan dalam jajargenjang 

adalah 180
0
.   

c) Keliling dan luas jajargenjang. 

Perhatikan gambar  dibawah ini. Keliling jajargenjang adalah jumlah 

panjang semua sisi yang membatasi bangun persegi panjang. 

 

 

 

Jajargenjang ABCD pada gambar 2, memiliki 2 pasang sisi yang 

sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB dengan sisi CD dan sisi BC 

dengan sisi AD. Jika diketahui panjang sisi AB adalah a dan panjang sisi 

BC adalah b, maka keliling sebuah jajargenjang dirumuskan dengan dua 

kali jumlah dua sisi yang sejajar. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

D 

A 

C 

B 
Gambar 2.4 

Jajargenjang 

a 
b t 

t 

a 

D 

A 

C 

B 
 

t 

a 

Gambar 2.5 Jajargenjang 
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Jajargenjang ABCD dengan alas a dan tinggi t akan dicari rumus 

luas daerah jajargenjang dengan menggunakan petak-petak yang berbentuk 

persegi. Gambar 2.5 merupakan gambar persegi panjang yang dibuat dari 

jajargenjang dengan memotong jajargenjang menurut garis tinggi 

kemudian potongan diletakkan disisi lainnya. dengan menghitung jumlah 

petak petak yang menutupi daerah persegi panjang maka kita akan 

menemukan luas daerah jajargenjang. Jadi, luas daerah jajargenjang 

ABCD dirumuskan dengan hasil perkalian alas dengan tinggi dari 

jajargenjang tersebut. 

2.1.8.3 Persegi panjang 

a) Definisi Persegi Panjang 

 

 

 

 

A rectangle is a parallelogram with four right angels (Clemens, 1981: 

261). Persegi panjang adalah sebuah jajar genjang dengan empat sudut siku 

siku. Namun pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi, persegi 

panjang adalah sebuah jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-siku. 

b)  Sifat sifat persegi panjang  

1. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang panjangnya sama 

panjang. 

 

D C 

B A 
Gambar 2.6 

Persegi panjang 
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2. Besar sudut-sudut persegi panjang adalah sama besar dan sudut-

sudutnya merupakan sudut siku-siku. 

 

 

 

 

 

3. Panjang diagonal-diagonal persegi panjang adalah sama panjang dan 

diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

 

 

 

 

 

c) Keliling persegi panjang  

Keliling persegi panjang adalah jumlah seluruh panjang sisinya yaitu 

dengan cara menjumlahkan seluruh panjang sisi sisinya. 

                                                      

B A 

C D A B 

C D 
Gambar 2.7 Persegi panjang 

Gambar 2.8 Diagonal Persegi Panjang 

A B 

C D 

B A 

D C 

D C D A 

B C B A 
Gambar 2.9 Diagonal Persegi Panjang 
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          D     C 

 

                 A B 

Gambar 2.10 Persegi panjang ABCD 

Perhatikan gambar 2.10 di atas. 

Jika        dan         

Maka           p dan             

Jadi, keliling persegi panjang                                   

                                      

                              

                                  

Simpulan :  

Jika persegi panjang dengan panjang = p, lebar = l, dan keliling = K; 

maka keliling  persegi panjang dirumuskan,             

d) Luas Daerah Persegi Panjang  

Simpulan : 

Jika persegi panjang dengan panjang = p, lebar = l, dan luas = L; 

maka luas daerah persegi panjang dirumuskan,          

2.1.8.4 Persegi  

1) Definisi Persegi 

 

 

Gambar 2.11 Gambar berbentuk persegi. 

A 

C D 

B 
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A square is a rectangle with four congruent sides (Clement, 1981: 

261). Persegi adalah segiempat yang semua sisinya sama panjang dan 

satu sudutnya siku-siku (Kusni, 2008). 

2) Sifat-sifat persegi 

(a) Semua panjang sisinya sama panjang. 

 

 

 

 

 

(b) Setiap sudutnya siku-siku. 

(c) Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang, berpotongan 

di tengah dan membentuk sudut siku-siku. 

 

 

 

 

(d) Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-

diagonalnya. 

(e) Memiliki 4 sumbu simetri. 

3) Keliling persegi 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya (Salamah, 

2009). 

A B 

C D 

C B 

A D 

Gambar 2.12 Persegi 

A 

C D A B 

C 
Gambar 2.13 Persegi 

B D 
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 Misalkan AB = s, 

Maka AB = BC = CD = DA = s 

Jadi, keliling persegi  ABCD                       

                              

        

Simpulan : 

Jika persegi dengan panjang sisi = s dan keliling = K; maka keliling 

persegi dirumuskan,          

4) Luas Daerah Persegi 

Luas persegi sama dengan hasil kali sisi-sisinya. Berdasarkan 

gambar 2.14, maka luas daerah ABCD = panjang sisi x panjang sisi = s x 

s = s
2
 . 

Simpulan : Jika persegi sisi = s dan luasnya = L; maka luas daerah 

persegi,    L = s x s = s
2
. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian Yuwana Siwi (2013) menunjukkan bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran CORE dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

pada materi dimensi tiga  

Gambar 2.14. Persegi 

ABCD 

 

D C 

B A 
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Penelitian R. Lestari dan S. Linuwih (2012) menunjukkan dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif Pairs Check dapat meningkatkan social 

skill siswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan permasalahan yang harus dihadapi, yakni tentang 

kemampuan penalaran matematis siswa yang rendah, maka dibutuhkan inovasi-

inovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah penggunaan 

model belajar yang mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

untuk memperoleh pengalaman belajar matematika yang tidak hanya mengenal 

prosedur-prosedur penyelesaian soal, penghafalan rumus-rumus tetapi mengajak 

siswa untuk menemukan, menyajikan, menarik suatu kesimpulan dengan 

menggunakan daya nalarnya. 

Model pembelajaran langsung lebih cenderung guru yang menjadi pusat 

perhatian sehingga pembelajaran matematika seperti sebuah pengumuman dan 

siswa hanya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan guru, dan menghafal 

rumus-rumus matematika tanpa mengetahui makna sesungguhnya. Menurut 

Piaget siswa tidak hanya pasif menerima informasi, namun siswa berperan aktif 

dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh melalui pengalaman, serta 

mengadaptasikannya pada pengetahuan konsepsi mengenai dunia yang telah 

dimilikinya.  

Model pembelajaran CORE merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang mendiskusikan informasi lama secara kelompok hingga menemukan konsep 

baru dengan berdiskusi. Model pembelajaran Pairs Check lebih menekankan 
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kemandirian siswa tetapi tetap bekerja sama dengan pasangannya. Model 

pembelajaran CORE dan Pairs Check melibatkan siswa dalam proses belajar dan 

menuntut siswa lebih aktif sehingga mengembangkan daya nalar siswa. Ditinjau 

dari sintaks kedua model pembelajaran tersebut, model pembelajaran CORE dan 

Pairs Check efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. 

Pada sintaks Pairs Check saat siswa bertukar peran, siswa dituntut untuk 

lebih aktif dan mandiri. Jika dibandingkan sintaks model pembelajaran CORE 

dengan Pairs Check maka model pembelajaran Pairs Check lebih efektif 

dibandingkan model pembelajaran CORE dalam hal kemampuan penalaran 

matematis. Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 

berikut. 

  

Kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah 

Pembelajaran medel langung cenderung kurang menarik dan 

terpusat oleh guru sehingga siswa kurang terlatih 

mengembangkan ide-ide dan menggunakan daya nalarnya. 

Penerapan Model Pembelajaran 

CORE 
Penerapan Model 

Pembelajaran Pairs Check 

Model pembelajaran CORE dan 

Pairs Check efektif terhadap 

kemampuan penalaran matematis 

Model pembelajaran Pairs Check lebih efektif 

dibandingkan model pembelajaran CORE dala hal  

kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII  

Gambar 2.15. Skema Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran CORE efektif terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas VII pada materi geometri. 

2. Model pembelajaran Pairs Check efektif terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas VII pada materi geometri. 

3. Model pembelajaran Pairs Check lebih efektif dari model 

pembelajaran CORE terhadap kemampuan penalaran matematis siswa 

kelas VII pada materi geometri. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu Posttest-Only Control 

Design. Pada desain penelitian ini terdapat tiga kelompok yang dipilih secara 

acak. Kelompok pertama memperoleh perlakuan berupa model pembelajaran 

CORE sebagai kelas eksperimen 1, kelas kedua memperoleh perlakuan berupa 

model pembelajaran Pairs Check sebagai kelompok eksperimen 2 dan kelas 

ketiga tidak memperoleh perlakuan khusus atau perlakuan biasa sebagai 

kelompok kontrol. Desain tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

Pengelompokan 

subyek 

Kelompok Perlakuan Posttest 

R Eksperimen 1 X1 T 

R Eksperimen 2 X2 T 

R Kontrol K T 

Sumber: Sugiyono, 2012: 112 

Keterangan: 

R = Subyek dipilih secara random 

X1 = Penerapan model pembelajaran CORE  

X2 = Penerapan model pembelajaran Pairs Check  

K = Penerapan model pembelajaran langsung 

T = Tes kemampampuan penalaran matematis 
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3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 55). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 29 Semarang 

tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 256 anak yang terdiri dari kelas VII-A, VII-B, 

VII-C, VII-D, VII-E, VII-F, VII-G, dan VII-H masing-masing sebanyak 32 anak. 

Populasi penelitian ini tidak ada kelas unggulan sehingga kemampuan akademik 

relatif sama. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumalh dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2010: 62). Sampel dalam penelitian diambil melalui 

teknik cluster random sampling. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri 

relatif yang dimiliki, antara lain: 

1) Siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

2) Siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada kelas yang sama. 

3) Pembagian kelas tidak ada kelas unggulan. 

4) Buku sumber yang digunakan sama. 

5) Umur relatif sama yaitu antara 13 sampai 15 tahun. 

Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dilakukan bila populasi dianggap 

homogen (Sugiyono, 2010: 64). Pada penelitian ini peneliti membuat undian 
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sebanyak kelas VII yaitu delapan buah, kemudian diambil tanpa ada 

pengembalian. Undian pertama terambil kelas  VII-A, peneliti tentukan sebagai 

kelas eksperimen 1, kemudian undian kedua terambil kelas VII-B, peneliti 

tentukan sebagai kelas eksperimen 2, selanjutnya undian ketiga terambil kelas 

VII-C, peneliti tentukan sebagai kelas kontrol. Selain itu peneliti menggunakan 

kelas uji coba selain dari kelas yang terpilih, yaitu kelas VII-E. kelas uji coba 

digunakan untuk menguji instrumen tes yang nanti digunakan untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, 

dan kelas kontrol. 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (X) yaitu variabel yang nilai-nilainya tidak 

berrgantung pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah: 

X1: pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CORE 

X2: pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Pairs 

Check 

X3: pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung 
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2) Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung 

pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan kegiatan penting dalam penelitian. 

Data-data tersebut nanti akan peneliti analisis untuk dibahas dan disimpulkan 

berdasarkan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian. Untuk 

mendapatkan data sebagai penunjang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode yaitu metode dokumentasi, metode tes, dan metode observasi. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:158). Data yang dijadikan data awal adalah nilai 

ulangan tengah semester (UTS) semester genap siswa kelas VII-A, VII-

B, dan VII-C tahun ajaran 2013/2014. Data yang diperoleh akan 

dianalisis untuk menentukan normalitas, homogenitas, dan kesamaan 

rata-rata data awal. 

2. Metode tes 

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk menentukan ketrampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 
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(Arikunto, 2006: 150). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data hasil belajar matematika khusunya kemampuan penalaran materi 

segiempat jajargenjang, persegi panjang, dan persegi dari kelas 

eksperimen 1, kelas ekperimen 2 dan kelas kontrol. Tes dilakukan 

setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol dikenai perlakuan. Sebelum 

tes diberikan, terlebih dahulu soal yang akan digunakan untuk tes 

diujicobakan guna mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 

3. Metode Observasi 

Metode ini digunakan sebagai data pendukung penelitian untuk 

memperoleh data pengelolaan pembelajaran oleh guru dan aktivitas 

siswa selama pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan adalah 

lembar observasi kinerja guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui 

perkembangan pengelolaan pembelajaran oleh guru selama proses 

pembelajaran. Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk 

mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran baik siswa 

eksperimen dengan model pembelajaran CORE dan model 

pembelajaran Pairs Check. 

3.5  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini secara umum 

tebagi atas lima tahap. Kelima tahap tersebut meliputi (1) observasi dan 
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perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) analisis data, (4) penyusunan laporan, dan (5) 

evaluasi. 

3.5.1 Tahap Observasi dan Perencanaan 

Pada tahap observasi dan pelaksanaan terdiri dari beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

1. Menentukan populasi penelitian yaitu kelas VII SMP Negeri 29 Semarang 

tahun ajaran 2013/2014. 

2. Menentukan sampel dengan cara pengundian dan terpilih kelas VII-A sebagai 

kelas eksperimen 1, kelas VII-B sebagai kelas eksperimen 2, kelas VII-C 

kelas kontrol. 

3. Menentukan kelas uji coba sebagai kelas pengujian instrumen  yaitu kelas 

VII-E. 

4. Mengumpulkan data awal berupa nilai ulangan tengah semester (UTS) 

semester genap kelas VII tahun ajaran 2013/2014 dengan metode 

dokumentasi. 

5. Melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji anava kesamaan rata-rata 

pada data awal yaitu  nilai ulangan tengah semester (UTS) semester genap 

pelajaran matematika kelas VII tahun ajaran 2013/2014. 

6. Menyusun perangkat pembelajaran meliputi silabus, RPP materi segiempat 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan diawali dengan pengujian instrumen penelitian pada 

kelas uji coba yaitu kelas VII-E, kemudian hasil pekerjaan siswa dilakukan uji 

tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas dan validitas. Pengujian dilakukan untuk 
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menentukan butir soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Kegiatan-

kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada sampel penelitian yaitu kelas VII-

A, VII-B, dan VII-C. Kelas VII-A sebagai kelas eksperimen 1 yang 

memperoleh pembelajaran CORE, kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 2 

yang memperoleh pembelajaran Pairs Check dan kelas VII-C sebagai kelas 

kontrol. 

2. Posttes kemampuan penalaran matematis siswa kepada sampel penelitian 

untuk memperoleh data kemampuan penalaran matematis siswa. 

3.5.3 Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang dianalisis meliputi data awal dan data akhir. 

Data awal berupa nilai ulangan tengah semester genap, sedangkan data akhir 

adalah data kemampuan penalaran matematis siswa. Data-data tersebut dianalisis 

sesuai dengan metode yang ditentukan. 

3.5.4 Tahap Penyusunan Laporan  

Tahap penyusunan laporan adalah tahap menafsirkan data yang telah 

dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis yang 

diajukan. Proses penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti dengan bimbingan 

dosen pembimbing. 

3.5.5 Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah tahap untuk mempertanggung jawabkan laporan 

dan mengetahui apakah laporan yang disusun sesuai dengan penelitian atau tidak. 
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Laporan yang disusun meliputi informasi persiapan, pelaksanaan, dan analisis 

data. 

3.6  Instrumen Penelitian 

3.6.1 Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Materi pada penelitian ini adalah unsur, sifat, keliling, dan luas 

segiempat. Soal tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran 

matematis siswa berbentuk soal uraian. Alasan peneliti memilih bentuk soal 

uraian menurut Arikunto (2009: 163), yakni (1) mudah disiapkan dan disusun; (2) 

tidak memberi banyak kesempatan kepada siswa untuk   berspekulasi atau  

untung-untungan; (3) mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat 

serta menyusun  dalam bentuk kalimat yang bagus; (4) memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya 

sendiri; dan (5) dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami masalah yang  

diteskan. 

Penyusunan instrumen tes dilakukan melalui beberapa langkah yang 

terdiri atas (1) pembatasan materi yang diujikan yaitu  jajargenjang, persegi 

panjang, persegi; (2) penentuan bentuk soal berupa soal uraian; (3) penentuan 

banyaknya butir soal; (4) penentuan alokasi waktu pengerjaan; (5) pembuataan 

kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum yang berlaku dan tujuan pembelajaran; (6) 

pembuatan butir soal beserta kunci jawaban dan pedoman penskoran; (7) 

pengujian instrumen penelitian pada kelas uji coba yang telah ditentukan; (8) 

analisis hasil uji coba meliputi tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas dan 
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validitas; dan (9) pemilihan butir soal yang layak berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan.  

Penilaian hasil tes didasarkan pada perolehan skor pada tiap butir soal 

yang mewakili indikator kemampuan penalaran matematis. Indikator kemampuan 

penalaran matematis dan indikator materi segiempat menjadi dasar peneliti dalam 

penyusunan kisi-kisi soal dan butir soal.  

Indikator kemampuan penalaran matematis pada penelitian ini yakni (1) 

mengajukan dugaan, (2) melakukan manipulasi matematika, (3) menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi, (4) menarik kesimpulan dari pernyataan, (5) memeriksa kesahihan suatu 

argumen, dan (6) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi.   

3.7  Analisis Instrumen Penelitian 

3.7.1 Analisis Soal Uji Coba 

Soal tes kemapuan penalaran matematis yang digunakan sebagai 

instrumen penelitian sebelumnya diujicobakan untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal, daya pembeda soal, validitas, dan reliabilitas. Pengujian tersebut 

dilakukan untuk menentukan soal yang layak dijadikan sebagai alat ukur 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

3.7.1.1 Validitas Soal 

Suatu tes dikatakan valid apabila mampu mengukur data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto 2009: 65). Terdapat tiga pengujian validitas, 

yaitu (1) validitas isi, pengujian validitas isi dilakukan dengan mencocokkan 
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materi tes dengan materi pelajaran yang telah diajarkan, (2) validitas konstruk, 

sebuah tes memiliki validitas kontruk apabila butir-butir soal yang membangun 

tes tersebut mengukur aspek berpikir sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan, dan (3) validitas empiris,  sebuah tes memiliki validitas empiris 

apabila sudah diuji dari pengamalaman dan pengujian dilakukan dengan 

membandingkan kondisi instrumen dengan kriterium. Pengujian validitas isi dan 

konstruk dilakukan dengan penilaian pakar (expert judgement). Pada penelitian 

ini, pakar yang melakukan uji validitas isi dan konstruk adalah dosen pembimbing 

skripsi. Pengujian validitas empiris ditentukan dengan mengkorelasikan jumlah 

skor butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment. 

Rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

rxy=
N   -    

  N  2 -    2  N  2 -    2 

 

Keterangan:      

rxy  = koefisien korelasi antara skor butir soal dan skor total; 

N  = jumlah subyek; 

    = jumlah skor tiap butir soal; 

    = jumlah skor total; 

     = jumlah perkalian skor butir dengan skorv total; 

  2  = jumlah kuadrat skor butir soal; 

  2  = jumlah kuadrat skor total; 

 

Kriteria pengujian dikonsultasikan dengan harga product moment pada 

tabel dengan taraf signifikan 5%, jika rxy>rtabel maka item soal tersebut dikatakan 

valid (Arikunto, 2009: 75). 
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Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dengan N = 32 dan taraf 

signifikansi 5% diperoleh rtabel = 0,349 sehingga butir soal dikatakan valid jika 

rhitung > 0,349. Pada analisis tes uji coba dari 10 soal uraian diperoleh 8 soal yang 

valid, yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 karena mempunya rxy > rtabel dan dua 

soal tidak valid yaitu soal nomor 2 dan 9. Perhitungan validitas selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan hasil suatu tes (Arikunto, 

2012: 86). Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketetapan, artinya apabila tes dikenakan pada sejumlah subjek yang 

sama pada lain waktu, maka hasil yang diperoleh akan tetap sama. Pada penelitian 

ini soal yang digunakan dalam bentuk soal uraian sehingga digunakan rumus   

(alpha), sebagai berikut. 

r11=  
n

 n-1 
  1-

  i
2

 t
2
  

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

n  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  i
2 = jumlah varians butir 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

 i
2=

  2-
    2

N
N

 

 

Rumus varians total, yaitu: 
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 t
2=

  2-
    2

N
N

 

Keterangan: 

N = jumlah peserta tes 

  = skor pada tiap butir soal 

  = jumlah skor total 
 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga 11r  

kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel pada tabel  product moment dengan 

taraf signifikan 5 %, jika rhitung > rtabel maka item tes yang diujicobakan reliabel 

(Arikunto, 2009: 112). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11= 0,642 dengan taraf 

signifikan 5% dan N = 32 diperoleh r
tabel

= 0,34 . Diperoleh r11 > r
tabel

 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa soal uji coba uraian tersebut reliabel. Perhitungan 

analisis reliabilitas soal uji coba selengkapnya dimuat pada Lampiran 10. 

3.7.1.3 Taraf Kesukaran Butir Soal 

Menurut Arifin (2012: 134-135), tingkat kesukaran adalah peluang 

untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa 

dinyatakan dalam indeks. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas 

soal yang baik, disamping memenuhi validitas dan reliabilitas adanya 

keseimbangan dari tingkat kesulitasn soal tersebut. keseimbangan yang 

dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar 

(Sudjana, 2006: 135) 

Besarnya indeks tingkat kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut. 
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TK = 
Rata-rata

Skor maksimum tiap soal
 

Rata-rata = 
Jumlah skor siswa tiap soal

N
 

Keterangan: 

TK  = taraf kesukaran; 

N = banyaknya siswa yang mengikuti tes. 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal sebagai berikut. 

1)              , soal termasuk kriteria mudah 

2)           70, soal termasuk kriteria sedang 

3)              , soal termasuk kriteria sukar. 

Hasil analisis tingkat kesukaran pada soal uji coba dalam penelitian ini 

diperoleh soal dengan krietia sedang yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dan 

soal dengan kriteria sukar yaitu nomor 2. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 11. 

3.7.1.4 Daya Beda 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

rendah (Arikunto, 2009:11). Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda 

soal sebagai berikut. 

   
         

             
 

Keterangan: 

     = rata-rata kelompok atas 

     = rata-rata kelompok bawah 
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Pada penelitian ini kriteria daya beda soal sebagai berikut.  

1)              = sangat baik 

2)              = baik 

3)               = cukup, soal perlu perbaikan 

4)          = kurang baik, soal tidak digunakan 

Hasil perhitungan daya beda soal pada soal uji coba diperoleh soal 

dengan daya beda kurang baik adalah soal nomor 2, 4, 5, dan 9, soal dengan daya 

beda cukup adalah nomor 3, soal dengan daya beda baik adalah soal nomor 1, 6, 7 

dan 10, soal dengan daya beda sangat baik adalah nomor 7. Perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran 12. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes yang meliputi 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal diperoleh butir-butir 

soal yang layak digunakan sebagai soal tes evaluasi untuk mengukur kemampuan 

penalaran matematis siswa. Pada instrumen tes, butir soal uji coba yang dibuang 

yaitu butir soal nomor 1. Jadi butir soal yang digunakan adalah soal nomor 1, 3, 6, 

7, 8, dan 10. Rangkuman hasil analisis soal uji coba terlihat pada tabel 3.2, 

selengkapnya pada Lampiran 13. 

Tabel 3.3. Rangkuman Hasil Analisis Soal Uji Coba 
No. Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 
Daya Beda Kesimpulan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Baik Digunakan 

2 Tidak Valid Sukar Kurang Baik Tidak Digunakan  

3 Valid Sedang Cukup Digunakan  

4 Valid Sedang Kurang Baik Tidak Digunakan  

5 Valid Sedang Kurang Baik Tidak Digunakan   

6 Valid  Sedang Baik Digunakan  

7 Valid Sedang Baik Digunakan 

8 Valid Sedang Sangat Baik Digunakan 

9 Tidak Valid Sedang Kurang Baik Tidak Digunakan 

10 Valid Sedang Baik Digunakan 
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3.7.2 Analisis Hasil Observasi 

Menurut Sugiyono (2010: 350) untuk instrumen non tes yang mengukur 

sikap cukup memenuhi validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dilakukan 

melalui penilaian pakar, dalam penelitian ini dilakukan penilaian oleh dosen 

pembimbing skripsi. 

Kriteria  yang digunakan untuk penilaian kinerja guru dalam 

pembelajaran pada kelompok ekperimen  1 dan kelompok eksperimen 2 dapat 

dilihat pada lampiran. Skor yang diperoleh pada penilaian kinerja guru kemudian 

dikonversi ke dalam bentuk persentase dan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria 

pada Tabel 3.2. dengan menggunkan rumus berikut. 

  
                    

             
       

Tabel 3.2  Kriteria Persentase Pendidikan Karakter Bangsa Siswa 

Persentase (P) Kriteria 

25 % < P ≤ 50 % C (Cukup) 

50 % < P ≤ 75 % B (Baik) 

P > 75 % A (Sangat baik) 

 

3.8  Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga 

kelas (kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol) tidak berbeda 

secara signifikan. Pada penelitian ini data yang dianalisis adalah nilai ulangan 

tengah semester genap pelajaran matematika kelas VII  SMP Negeri 29 Semarang 

tahun ajaran 2013/2014. 
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3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak . Hipotesis untuk uji normalitas sebagai berikut. 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Normalitas sampel diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, karena menurut Siegel (1994: 63) memilki beberapa keunggulan, yakni 

(1) tidak memerlukan data yang terkelompok, (2) dapat digunakan untuk sampel 

yang berukuran kecil.  

Uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov terdiri dari 

beberapa langkah pengujian sebagai berikut. 

1. Menetapkan      , yaitu distribusi kumulatif teoritis yang diharapkan di 

bawah     

2. Mengatur skor-skor yang diobservasi ke dalam suatu distribusi kumulatif 

dengan memasangkan setiap interval       dengan interval       yang 

sebanding       adalah distribusi frekuensi kumulatif data yang diobservasi 

dari suatu sampel random dengan N observasi. Dengan   adalah sembarang 

skor yang mungkin.       
 

 
, dimana k = banyaknya observasi yang sama 

atau kurang dari  . 

3. Untuk tiap-tiap jenjang, dihitung            . Di bawah    , diharapkan 

bahwa untuk setiap harga          harus jelas mendekati      . Artinya, di 

bawah    diharapkan selisih antara        dan        kecil dan berada pada 

batas-batas kesalahan random. 
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4. Menghitung D (deviasi) dengan rumus                        . 

5. Melihat tabel E untuk menemukan (dua sisi) yang dikaitkan dengan 

munculnya harga-harga sebesar harga D observasi di bawah   . 

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    

ditolak (Siegel, 1994: 59-63). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Klomogorov-Smirnov dengan alat bantu SPSS 16.0. Kriteria 

pengujian hipotesis adalah H0 diterima apabila nilai signifikansi > 0,05, artinya 

data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39). 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, hipotesis yang 

akan diujikan sebagai berikut. 

Ho : 1
2
 = 2

2 
= 3

2
 (varians homogen) 

Ha : terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan (varians tidak 

homogen). 

Homogenitas dari sampel diuji dengan Levene’s Test dimana digunakan 

untuk pengujian jika sampel k punya varian yang sama. Rumus yang dipakai 

dalam Levene’s Test adalah 

  
                  

  
   

                 
  

   
 
   

 

Keterangan: 

W = hasil tes 

K = jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 
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N = total sampel 

n = jumlah sampel grup i 

    = nilai sampel j dari grup i 

 

     
              adalah mean dari grup i

             adalah median dari grup i
  

     
 

 
     

 

   

 

   
  adalah mean dari  semua  ij 

     
 

 
    

 

   
  adalah mean dari  ij untuk grup i 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak apabila        

      , dimana             didapat dari tabel distribusi F dengan peluang 

  dan              (Reddy et al., 2010: 185-186).  

Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan Lavene Test dengan 

menggunakan program SPSS 16.0. Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima 

apabila nilai signifikasi > 0,05, artinya varians kelompok data adalah sama 

(Sukestiyarno, 2010: 118). 

3.8.1.3 Uji kesamaan rata-rata( uji One Way ANOVA) 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji anava. 

Tujuan uji anava adalah untuk  menguji kesamaan rata-rata  data awal kelompok 

kontrol dengan dua kelompok eksperimen. Hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut. 

H                    (rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa pada 

kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol 

sama) 
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H1 :paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (rata-rata 

kemampuan penalaran matematis siswa pada kelompok ekperimen 1, 

kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol terdapat perbedaan) 

Untuk menguji H  melawan H , varians antar kelompok dan varians 

dalam kelompok yang digunakan membentuk statistik F sebagai berikut. 

  
varians antar kelompok

varians dalam kelopok
 

Untuk memudahkan perhitungan, rumus:  

  
  

n        

 k     
  

   

         
   

   
 
   

        
   

 

diubah seperlunya dan digunakan simbol-simbol sebagai berikut. 

R       
J 

 n 
 dengan J = J  J    J  

A        
J 
 

n 
  R  

      jumlah kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 

D           R  A  

Tabel 3.4. Daftar Anava 

Sumber variasi Dk JK KT F 

Rata-rata   R  R  
R 

 
 

A

 
 

Antar kelompok 

 
    A  A  

A 

     
 

Dalam kelompok   n     D  D   
D 

  n    
 

Total  n          
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3.8.2 Analisis Data Akhir 

3.8.2.1 Uji normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas data akhir sama dengan 

langkah-langkah uji normalitas pada analisis data awal. 

3.8.2.2 Uji homogenitas 

Langkah-langkah pengujian homogenitas sama dengan langkah-langkah 

uji homogenitas pada analisis data awal. 

3.8.2.3 Uji perbedaan rata-rata 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji anava. 

Tujuan uji anava adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata  

data akhir kelompok kontrol dengan dua kelompok eksperimen.  Hipotesis yang 

akan diuji sebagai berikut. 

H                        (tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

penalaran matematis siswa pada kelompok eksperimen 1, kelompok 

eksperimen 2, dan kelompok kontrol sama) 

H                    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (terdapat 

perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa pada 

kelompok ekperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis 3 sama dengan langkah-langkah 

uji kesamaan rata-rata pada analisis data awal. 

3.8.2.4 Uji hipotesis 1 (uji proporsi) 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran CORE efektif terhadap penalaran matematis siswa. Kriteria 

keefektifan dalam penelitian ini adalah  kemampuan penalaran matematis siswa 
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yang dikenai model pembelajaran CORE mencapai KKM, kemampuan penalaran 

matematis siswa yang dikenai model pembelajaran CORE tuntas secara klasikal, 

dan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai model 

pembelajaran CORE lebih tinggi dari rata-rata kemampuan penalaran matematis 

siswa pada kelas kontrol. Pengujian keefektifan model pembelajaran CORE 

adalah sebagai berikut. 

a. Uji Ketuntasan Klasikal Pembelajaran CORE 

 Uji ketuntasan klasikal dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

banyak siswa kelas eksperimen yang hasil belajarnya sudah mencapai proporsi 

tertentu atau belum. Dalam hal ini, proporsi ketuntasan klasikal kelas adalah 

75%. Uji yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak kiri). Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :       (proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%) 

H1 :      (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 74,5%) 

 Sudjana (2005: 235) mengemukakan bahwa pengujiannya menggunakan 

statistik z yang rumusnya sebagai berikut: 

   

 
    

         
 

 

Keterangan: 

  = banyak siswa yang tuntas kelas ekperimen 1 

n = banyaknya siswa kelas eksperimen 1 

   = proporsi yang diharapkan  
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 Kriteria pengujian ini adalah tolak H0 jika z ≤ - z0,5-α dimana didapat dari 

daftar normal baku dengan peluang (0,5-α). Dalam hal lain H0 diterima.  

3.8.2.5 Uji hipotesis 2(uji proporsi) 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran  Pairs Check efektif terhadap penalaran matematis siswa. Kriteria 

keefektifan dalam penelitian ini adalah kemampuan penalaran matematis siswa 

yang dikenai model pembelajaran Pairs Check mencapai KKM, kemampuan 

penalaran matematis siswa yang dikenai model pembelajaran Pairs Check tuntas 

secara klasikal, dan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai 

model pembelajaran Pairs Check lebih tinggi dari rata-rata kemampuan penalaran 

matematis siswa pada kelas kontrol. Pengujian keefektifan model pembelajaran 

Pairs Check adalah sebagai berikut. 

a. Uji Ketuntasan Klasikal Pembelajaran Pairs Check 

 Uji ketuntasan klasikal dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

banyak siswa kelas eksperimen yang hasil belajarnya sudah mencapai proporsi 

tertentu atau belum. Dalam hal ini, proporsi ketuntasan klasikal kelas adalah 75%. 

Uji yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak kiri). Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :       (proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%) 

H1 :      (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 74,5%) 

 Sudjana (2005: 235) mengemukakan bahwa pengujiannya menggunakan 

statistik z yang rumusnya sebagai berikut: 
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Keterangan: 

  = banyak siswa yang tuntas kelas ekperimen 2 

n = banyaknya siswa kelas eksperimen 2 

   = proporsi yang diharapkan   

 Kriteria pengujian ini adalah tolak H0 jika z ≤ - z0,5-α dimana didapat dari 

daftar normal baku dengan peluang (0,5-α). Dalam hal lain H0 diterima. 

3.8.2.6 Uji hipotesis 3(uji lanjut Tukey) 

Uji  lanjut bertujuan untuk mengetahui kelompok sampel manakah yang 

berbeda signifikan. Uji lanjut  dilakukan jika dalam pengujian anava H0 ditolak. 

Pada penelitian ini digunakan uji lanjut Tukey dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Keppel, 1982). 

1. Menyusun rata-rata dan diurutkan dari yang terkecil kemudian dicari 

selisih rata-rata tiap kelompok. 

2. Mencari nilai     
      

  
 diperoleh dari tabel Data Rentang 

Student dengan dk =df dari within grup pada tabel anava, dan a 

adalah banyaknya kelompok sampel, s adalah banyaknya sampel tiap 

kelompok. 

3. Membandingkan selisih rata-rata dengan nilai   

Apabila selisih rata-rata >     maka ada perbedaan signifikan antara 

2 kelompok. 
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Jika perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 

maka kriteria pengujiannya adalah dengan melihat nilai pada kolom output 

program. Jika nilai pada perpaduan masing-masing kelompok kurang dari 0,05 

maka antar kelompok tersebut memiliki rata-rata nilai yang berbeda signifikan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 29 Semarang. 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai tanggal 2 Juni sampai 7 Juni 2014 dengan 

populasi penelitian seluruh siswa kelas VII tahun ajaran 2013/2014. Pada 

penelitian ini menggunakan tiga kelompok sampel yang dipilih melalui teknik 

Cluster Random Sampling, yaitu kelas VII-A sebagai kelas eksperimen 1, kelas 

VII-B sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas VII-C sebagai kelas kontrol. 

Tahap sebelum pelaksanaan penelitia penelitian, peneliti melakukan 

berbagai persiapan yang meliputi (1) penentuan materi pokok, (2) penentuan 

model pembelajaran, (3) perencanaan pembelajaran, (4) pembuatan perangkat 

pembelajaran, dan (5) pembuatan instrumen penelitian. Materi pokok yang dipilih 

adalah adalah materi segiempat sub materi persegi, persegi panjang, dan jajar 

genjang. Model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen 1 adalah 

model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 

sedangkan model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen 2 adalah 

model pembelajaran Pairs Check. Alokasi waktu pada setiap pertemuan adalah 2 

x 40 menit. Pada awal pertemuan langsung dimulai dengan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan materi yang telah ditentukan, kemudian pada akhir pertemuan 

dilaksananakan tes kemampuan penalaran matematis. Pada proses pembelajaran 



71 

 

 

berlangsung, selain kemampuan penalaran matematis yang diteliti, peneliti juga 

mengamati aktivitas siswa. 

Tes untuk mengukur kemampuan penalaran matematis berupa soal 

posstest menggunakan soal yang telah diujicobakan sebelumnya. Posttes tersebut 

diikuti oleh 96 siswa yang terdiri masing-masing 32 siswa pada kelas VII-A (kelas 

eksperimen 1), kelas VII-B (kelas eksperimen 2), dankelas VII-C (kelas kontrol). 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga kelas 

(kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol) tidak berbeda secara 

signifikan. Pada penelitian ini data yang dianalisis adalah rata-rata nilai ulangan 

tengah semester (UTS) semester genap mata pelajaran matematika kelas VII  

SMP Negeri 29 Semarang tahun ajaran 2013/2014. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau  tidak . Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu SPSS 16.0. Hipotesis untuk uji 

normalitas sebagai berikut. 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
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Tabel 4.1 Output Uji Normalitas Data Awal 

  Eks1 Eks2 Kontrol 

N 32 32 32 

Normal Parameters
a
 Mean 56.8750 62.3438 63.9062 

Std. Deviation 1.24713E1 1.48076E1 1.01612E1 

Most Extreme Differences Absolute .122 .153 .108 

Positive .122 .153 .108 

Negative -.086 -.089 -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 .867 .613 

Asymp. Sig. (2-tailed) .725 .441 .846 

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    

ditolak (Siegel, 1994: 59-63). Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai Dhitung 

(absolute most extreme differences) kelas eksperimen 1 adalah 0,122. Berdasarkan  

tabel harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 
    

   
     , karena 

0,122 < 0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. Artinya, data kelas 

eksperimen 1 berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen 2 diperoleh nilai Dhitung = 0,153. 

Berdasarkan  tabel harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
     , karena 0,153 < 0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data kelas eksperimen 2 berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai Dhitung 0,108. Berdasarkan  tabel 

harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 
    

   
     ,                   

karena 0,108 < 0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. Artinya, data kelas 

kontrol berasal dari populasi berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 14-16. 
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4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi awal yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah ketiga sampel mempunyai varians yang 

sama atau  tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Lavene 

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

homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 :   
    

    
  (varians homogen) 

H1 : ada salah satu varians yang berbeda (varians tidak homogen) 

Tabel 4.2 Output Uji Homogenitas Data Awal 

DataAwal    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.034 2 93 .137 

 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 apabila signifikansi > 0,05. 

Pada output diatas diperoleh nilai signifikansi based on mean = 0,137 > 0,05, 

sehingga H0 diterima. Artinya, data uji tengah semester (UTS) semester genap 

tahun ajaran 2013/2014 tersebut homogen. Perhiitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 17. 

4.1.1.3 Uji Anava Data Awal 

Uji Anava digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara ketiga kelas yang digunakan sebagai sampel 

penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0 :          (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari ketiga kelas) 
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H1: paling sedikit ada salah satu   yang berbeda (ada perbedaan rata-rata nilai 

awal dari ketiga kelas) 

Tabel 4.3 Output Uji Anava Data Awal 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 872.396 2 436.198 2.737 .070 

Within Groups 14819.438 93 159.349   

Total 15691.833 95    

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima jika Fhitung < Ftabel, artinya tidak 

ada perbedaan rata-rata nilai awal dari ketiga kelas). Ftabel dapat dicari dengan 

kriteria F(α,df1, df2) dimana df1 = jumlah variabel – 1 dan df2 = jumlah semua 

sampel – 3. Pada output diatas diperoleh Fhitung = 2,737 dan Ftabel = 3,09 maka 

Fhitung < Ftabel sehingga H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal 

dari ketiga kelas. 

Jika dilihat dari nilai signifikansi, H0 diterima apabila signifikansi > 0,05. 

Pada output diatas diperoleh nilai signifikansi = 0,07 > 0,05, shingga H0 diterima. 

Artinya, tidak ada perbedaan kemampuan dari ketiga kelas. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

4.1.2 Analisis Data Akhir Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Kondisi akhir dari kketiga sampel ini diketahui melalui analisis data 

akhir nilai post-test. Analisis data akhir kemampuan penalaran matematis siswa 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis 1 (keefektifan pembelajaran 

CORE), uji hipotesis 2 (keefektifan pembelajaran Pairs Check), dan uji hipotesis 

3 (perbedaan rata-rata ketiga kelas sampel). 
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4.1.2.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, 

uji normalitas menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan alat bantu program 

SPSS 16.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.4 Output Uji Normalitas Data Akhir 

  Eksperimen1 Eksperimen2 Kontrol 

N 32 32 32 

Normal Parameters
a
 Mean 76.0938 82.3125 66.1562 

Std. Deviation 8.93835 7.19066 9.79503 

Most Extreme Differences Absolute .108 .149 .159 

Positive .104 .149 .098 

Negative -.108 -.136 -.159 

Kolmogorov-Smirnov Z .608 .845 .901 

Asymp. Sig. (2-tailed) .853 .473 .391 

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    

ditolak (Siegel, 1994: 59-63). Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai Dhitung 

(absolute most extreme differences) kelas eksperimen 1 adalah 0,108. Berdasarkan  

tabel harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 
    

   
     , karena 

0,108 < 0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. Artinya, data kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas eksperimen 1 berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen 2 diperoleh nilai Dhitung 0,149. 

Berdasarkan  tabel harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 
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     , karena 0,149 < 0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen 2 berasal 

dari populasi berdistribusi normal. 

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai Dhitung 0,159. Berdasarkan  tabel 

harga-harga kritis D, nilai Dtabel dengan N = 32 adalah 
    

   
     , karena 0,159 < 

0,24, artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. Artinya, data kemampuan 

penalaran siswa kelas kontrol berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiram 48-50. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi awal yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah ketiga sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Lavene 

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

homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho : 1
2
 = 2

2 
= 3

2
 (varians homogen) 

H1 : terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan (varians tidak homogen). 

Tabel 4.5 Output Uji Homogenitas Data Akhir 

    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.334 2 93 .103 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 apabila signifikansi > 0,05. 

Pada output diatas diperoleh nilai signifikansi based on mean untuk kombinasi 
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ketiga kelas sampel penelitian 0,103 > 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, 

varians homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 51. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

CORE efektif tehadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII SMP N 

29 Semarang. Kriteria keefektifan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

penalaran matematis siswa yang dikenai model pembelajaran CORE mencapai 

KKM, kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai pembelajaran CORE 

tuntas secara klasikal dan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa yang 

dikenai pembelajaran CORE lebih tinggi dari rata-rata kemampuan penalaran 

matematis siswa pada kelas kontrol. Hasil analisis keefektifan model 

pembelajaran CORE adalah sebagai berikut. 

a. Uji Ketuntasan Klasikal Pembelajaran CORE 

Data siswa kelompok eksperimen 1 yang mencapai KKM (KKM = 70) 

dapat dilihat pada Lampiran 52. Sebanyak 25 siswa dari 32 siswa mencapai KKM. 

Hipotesis uji ketuntasan klasikal sebagai berikut. 

Uji ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa kelas eksperimen yang 

hasil belajarnya sudah mencapai 70% atau belum. Untuk uji pihak kiri pasangan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 :          (proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%) 

H1 :         (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 74,5%) 

Hasil perhitungan : 
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 Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 jika zhitung ≤ - z(0,5-α) di mana 

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang 0,5- α. Diperoleh z = 0,470 

dan z(0,5-α) = 1,64 sehingga zhitung > -z(0,5-α) dengan demikian H0 diterima. Jadi, 

proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%. Artinya, kemampuan 

penalaran matematis pada kelas eksperimen 1 yang menggunakan model CORE 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara klasikal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 52. 

4.1.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Pairs Check efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII 

SMP N 29 Semarang. Kriteria keefektifan dalam penelitian ini adalah  

kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai model pembelajaran Pairs 

Check mencapai KKM, kemampuan penalaran matematis siswa yang dikenai 

pembelajaran Pairs Check tuntas secara klasikal dan rata-rata kemampuan 

penalaran matematis siswa yang dikenai pembelajaran Pairs Check lebih tinggi 

dari rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas kontrol. Hasil 

analisis keefektifan model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai berikut. 

a. Uji Ketuntasan Klasikal Pembelajaran Pairs Check 

Data siswa kelompok eksperimen 2 yang mencapai KKM (KKM = 70) 

dapat dilihat pada Lampiran 53. Sebanyak 31 siswa dari 32 siswa mencapai KKM. 

Hipotesis uji ketuntasan klasikal sebagai berikut. 
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H0 :          (proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%) 

H1 :         (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 74,5%) 

Hasil perhitungan : 

   

  
        

               
  

       

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 jika zhitung ≤ -z(0,5-α) di mana 

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang 0,5- α. Diperoleh z = 2, 04 

dan z(0,5-α) = 1,64 sehingga zhitung > -z(0,5-α) dengan demikian H0 diterima. Jadi, 

proporsi siswa yang mencapai KKM paling sedikit 74,5%. Artinya, kemampuan 

penalaran matematis pada kelas eksperimen 2 yang menggunakan model Pairs 

Check  telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara klasikal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 53. 

4.1.2.5 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis antara kelas 

eksperimen 1 yang dikenai model pembelajaran CORE dengan rata-rata 

kemampuan penelaran matematis kelas eksperimen 2 yang dikenai model 

pembelajaran Pairs Check dan kelas kontol, serta untuk mengetahui model 

pembelajaran manakan yang lebih efektif. Uji hipotesis 3 pada penelitian ini 

menggunakan uji One Way Anova dan uji lanjut Tukey. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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H            (tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran 

matematis siswa pada kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan 

kelompok kontrol sama) 

H   paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (terdapat perbedaan rata-

rata kemampuan penalaran matematis siswa pada kelompok ekperimen 1, 

kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol. 

Tabel 4.8 Output Hasil Uji Anava 
DataAkhir      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4250.146 2 2125.073 28.018 .000 

Within Groups 7053.812 93 75.847   

Total 11303.958 95    

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai Sig. 0,000. Karena 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak, sehingga H1 diterima. Selain itu, dari tabel ringkasan Anava 

diperoleh Fhitung = 28,018, dibandingkan dengan tabel distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 2, dan dk penyebut 93, diperoleh Ftabel = 3,09. 

Karena 28,018 > 3,09 maka Fhitung > Ftabel. Jadi, H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya terdapat perbedaan yang berarti antara rata-rata tes kemampuan penalaran 

kelas eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 55. 

Untuk mengetahui model pembelajaran manakah yang lebih efektif maka 

digunakan uji lanjut Tukey dan diperoleh hasil seperti Tabel 4.7 di bawah ini. 

 

 

Tabel 4.9 Output Hasil Uji Lanjut Tukey 

Kode N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
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3 32 66.1562   

1 32  76.0938  

2 32   82.3125 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8 yang menyatakan terdapat perbedaan 

rata-rata yang signifikan antara rata-rata tes kemampuan penalaran matematis 

siswa kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Rata-rata nilai tes 

kemampuan penalaran matematis siswa materi segiempat pada kelas eksperimen 

1, eksperimen 2, dan kontrol berturut-turut adalah 75,0938; 82,3125; dan 66,1562. 

Artinya rata-rata hasil tes kemampuan penalaran siswa pada eksperimen 2 lebih 

dari eksperimen 1, kemampuan penalaran siswa kelas eksperimen 1 lebih dari 

kontrol, dan kemampuan penalaran siswa eksperimen 2 lebih dari kontrol. 

Sehingga kelas eksperimen 2 lebih efektif dibandingkan kelas eksperimen 1 dalam 

hal kemampuan penalaran matematis siswa. Perhitungan selengkpanya dapat 

dilihat pada lampiran 54. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

4.2.1.1 Proses Pembelajaran Model CORE (Kelas Eksperimen 1) 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 1 terdiri dari tiga 

kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Ketiga kegiatan tersebut memiliki beberapa langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan model pembelajaran CORE. Secara umum langkah-langkah proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 meliputi (1) kegiatan pendahuluan berupa 

apersepsi, pembahasan tugas dan materi singkat oleh guru, (2) kegiatan inti 
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diawali dengan kegiatan berkelompok dan pemberian soal secara individu, (3) 

pada kegiatan penutup diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.  

Pada kegiatan pendahuluan, siswa pada kelas eksperimen 1 diberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan siswa pada materi sebelumnya 

kemudian dilanjutkan pembahasan PR dan pemberian materi oleh guru secara 

singkat untuk mengkoneksikan perngetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran dimulai 

dengan kegiatan berkelompok. Pada kegiatan berkelompok siswa saling bertukar 

informasi dan bersama-sama mengolah informasi tersebut untuk mengerjakan 

kegiatan kooperatif pada LKS. Guru membimbing jalannya diskusi dengan 

berkeliling untuk memberikan arahan atau penjelasan bagi siswa yang mengalami 

kesulitann. Kegiatan berkelompok berlangsung dengan lancar, banyak siswa yang 

bertanya kepada guru maupun temannya untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. Pada kegiatan berkelompok, siswa diarahkan untuk menemukan 

rumus atau konsep atau prinsip matematika yang menjadi tujuan pembelajaran 

dan dilanjutkan kegiatan refleksi berupa pemberian kuis. Pada kegiatan penutup, 

siswa diberikan tugas sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemantapan konsep. 

4.2.1.2 Proses Pembelajaran Model Pairs Check (Kelas Eksperimen 2) 

Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 2 terdiri atas tiga 

kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mencakup langkah-

langkah pembelajaran model Pairs Check. Langkah-langkah pembelajaran Pairs 
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Check meliputi: (1) kegiatan pendahuluan berupa apersepsi dan pemberian materi, 

(2) kegiatan inti diisi dengan kegiatan berkelompok, (3) pada kegiatan penutup 

dilakukan kegiatan refleksi. 

Kegiatan pendahuluan pada kelompok eksperimen 2 hampir sama dengan 

kelas eksperimen 1. Kegiatan inti pada kelas eksperimen 2 diawali dengan 

pembentukan kelompok beranggotakan 4 siswa setiap kelompok (2 pasang) oleh 

guru, kemudian siswa diberikan LKS dan diminta untuk berpasangan (partner 

mengerjakan dan partner mengecek). Pasrtner mengerjakan bertugas untuk 

mengerjakan dan partner mengecek bertugas untuk mengecek hasil pekerjaan 

partner mengerjakan. Setelah  itu, pasangan bertukar peran. Kegiatan 

pembelajaran pada kelompok eksperimen 2 diakhiri dengan  kegiatan refleksi 

berupa pengulangan materi secara singkat dan membuat kesimpulan serta 

pemberian soal kuis sebagai alat evaluasi. 

4.2.2 Analasis Hasil Observasi Kinerja Guru 

Diagram perbandingan persentase kinerja guru tiap perteuan pada kelas 

yang memperoleh model pembelajaran CORE (kelas eksperimen1) dan kelas yang 

memperoleh model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.1. Diagram Persentase Kinerja Guru 

Observer pada penelitian ini adalah guru matematika yang melakukan 

pengamatan aktivitas siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Beradasarkan hasil 

observasi kinerja guru, terlihat bahwa kinerja guru meningkat dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan ke empat. Sementara itu, kinerja guru pada kelas 

eksperimen 1 menunjukkan performa yang paling baik jika dibandingkan dengan 

kelas eksperimen 2.  

Berdsarkan pengamatan observer pada kelas eksperimen1, pembelajarab 

yang dilakukan oleh penelit sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model 

pembeajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending). Catatan 

penting dalam pelaksanaan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) adalah manajemen waktu yang kurang baik. Pembelajaran 

CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) banyak memakan waktu 

pada sintaks Organizing. Banyak waktu terbuang karena siswa sulit diarahkan 

untuk berkerja sama/berdiskusi. Peneliti membimbing siswa secara per kelompok 
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karena setiap kelompok mempunyai masalah yang berbeda-beda dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hal tersebut dikarenaka siswa belum 

terbiasa dengan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending). Namun, secara berangsur-angsur siswa dapat menyesuaikan diri 

dengan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending) dari pertemuan pertama ke pertemuan berikutnya sehingga 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan 

model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 

dapat dilihat pada lampiran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model 

pembelajaran CORe (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) dapat dilihat 

pada lampiran 57-60. 

Berdasarkan penagmatan observer pada kelas eksperimen 2, pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model 

pembelajaran Pairs Check. Catatan penting dalam pelaksanaan model 

pembelajaran Pairs Check adalah pengelolaan kelas yang kurang baik. Banyak 

waktu terbuang pada sintaks kooperatif. Banyaknya waktu terbuang dikarenakan 

ketika pergantian peran siswa dari pelatih ke partner, beberapa siswa menolak 

untuk berganti peran. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan beberapa siswa 

malas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran Pairs Check. Namun, secara berangsur-angsur siswa 

dapat menyesuaikan diri dengan model pembelajaran Pairs Check dari pertemuan 
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pertama ke pertemuan berikutnya sehingga pembelajaran dengan model Pairs 

Check dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan model pembelajaran Pairs 

Check dari pertemuan 1 hingga pertemuan akhir sudah sesuai dengan sintaks. 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran Pairs Check dapat dilihat pada 

lampiran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran 

Pairs Check dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama hingga pertemuan 

terakhir pelaksanaan pembelajaran di kedua kelas eksperimen, semua aktivitas 

siswa telah muncul. Pada kedua kelas eksperimen, aktivitas yang paling dominan 

muncul adalah aktivitas berbicara, aktivitas mdendengarkan dan aktivitas menulis. 

Hal tersebut terjadi karena kedua model pembelajaran, baik CORE maupun Pairs 

Check memiliki aintaks yang memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok. Aktivitas mendengarkan terlihat ketika guru menyampaikan materi 

pembelajaran, ketika teman bertanya maupun mengemukakan pendapat dalam 

kelompok diskusi. Adapun  aktivitas menulis terlihat ketika siswa membuat 

catatan-catatan kecil dan menulis jawaban dari tugas yang diberikan guru. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran. Dari uraian di atas, dapat 

disimpulakn bahwa guru perlu meningkatkan kinerjanya agar pembelajaran 

dengan model CORE dan Pairs Check berlangsung lebih optimal. 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal berupa nilai ujian tengah semester 

(UTS) semester genap tahun ajaran 2013/2014 diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa kelas yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal dan mempunyai 
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varians yang homogen. Hal ini berarti sampel penelitian berasal dari kondisi atau 

keadaan yang sama. Kemudian dipilih secara acak kelas VII-A sebagai kelas 

eksperimen 1 yang dikenai pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending), kelas VII-B sebagai kelas eksperimen 2 yang dikenai 

pembelajaran Pairs Check dan kelas VII-C sebagai kelas kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan. 

Pada kelas eksperimen 1, diberi perlakuan berupa model pembelajaran 

CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending). Model pembelajaran 

CORE menuntut guru untuk mampu menghubungkan pengetahuan yang sudah 

diperoleh siswa dengan pengetahuan yang akan dipelajari siswadan memberikan 

latihan yang dikerjakan dan dibahas secara berkelompok. Peda kelas eksperimen 

2, diberi perlakuan berupa model pembelajaran Pairs Check. Model pembelajaran 

Pairs Check menuntut guru untuk melatih siswa bertanggung jawab, kerja sama 

dan melatih siswa agar dapat melaksanakan penilaian. 

Pada awal penelitian, baik kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2 

belum terbiasa dengan model yang diberikan di masingn-masing kelas. Hal 

tersebut terlihat dari respon siswa pada saat pertemuan pertama. Namun kedua 

kelas eksperimen bisa cepat beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru 

dikarenakan siswa cukup antusias dalam kegiatan berkelompok, hal tersebut bisa 

terlihat dari respon siswa ketika guru membimbing menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada secara berkelompok. 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor-faktor yang sangat mendukung terlaksananya pembelajaran 
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adalah kerja sama dan bantuan dari guru mata pelajaran yang bertindak sebagai 

observer dan keterlibatan siswa secara aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Adapun faktor-faktor yang menghambat yaitu waktu yang tersedia 

dirasa kurang untuk mengembangkan pembelajaran. 

 Berdasarkan kendala yang peneliti hadapi, maka hal-hal yang harus 

ditingkatkan oleh guru sebagai pengajar atau peneliti lain agar hasilnya lebih baik 

antara lain mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal, meliputi pembuatan 

RPP yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang akan diterapkan, 

mempersiapkan media pembelajaran, dan mengkondisikan siswa untuk siap 

belajar. Selain itu guru atau peneliti yang lain harus menguasai secara baik model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

4.2.3 Analisis Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Diagram perbandingan persentase penilaian aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 ditunjukkan pada 

Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Diagram Persentase Penilaian Aktivitas Siswa 
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Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa persentase aktivitas siswa 

yang memperoleh model pembelajaran Pairs Check lebih besar dari kelompok 

yang memperoleh perlakuan berupa model pembelajaran CORE. Dengan 

demikian pembelajaran dengan model Pairs Check lebih mampu menghantarkan 

siswa dalam aktivitas yang aktif dibandingkan kelas lainnya pada penelitian ini. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 61-62. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian keefektifan model pembelajaran CORE dan 

Pairs Check terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending) efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas 

VII. 

2. Model pembelajaran Pairs Check efektif terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas VII. 

3. Model pembelajaran Pairs Check lebih efektif dibandingkan model 

pembelajaran CORE dalam  hal kemampuan penalaran matematis siswa 

kelas VII. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran matematika dengan model CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) dan Pairs Check dapat menjadi alternatif 
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pembelajaran pada materi matematika lainnya dan dapat dijadikan alternatif 

untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

2. Pada saat penelitian ditemukan hambatan pada pelaksanaan kedua model 

pembelajaran. Pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran Pairs Check 

perlu diperhatikan, terlebih pada tahap pengecekan hasil pekerjaan siswa 

agar tidak menimbulkan kegaduhan. Pengaturan waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran CORE sangat perlu diperhatikan agar setiap tahap dalam 

pembelajaran CORE dapat terlaksana secara optimal. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 (KELAS VII A) 

 

  
No. Nama Kode 

1 ALDHO PUTRA PRATAMA CO-01 

2 ANANDA FADHIL DARMAWAN CO-02 

3 ANDINI KUMALASARI CO-03 

4 ARDI PUJO APRILIANTO CO-04 

5 ARIQ NUS AZMI CO-05 

6 ARISTA TIFA PRAMESWARI CO-06 

7 CHAFEIDZ BAIHAQI CO-07 

8 DICKY DWI CAHYO CO-08 

9 DJIEAN CAKRA PAMUNGKAS CO-09 

10 DYAH MUSTIKASARI CO-10 

11 FADIA RIZQIKA PERMATASARI CO-11 

12 FANZA AIKA SYAEFA BRYNA CO-12 

13 FATHUR RIZKI MULIAWAN CO-13 

14  IQHI „ALI A CO-14 

15 FLORENTINA NADIRA SANIMAN CO-15 

16 GALUH SETYANINGRUM CO-16 

17 INTAN LARASATI CO-17 

18 IVAN AUSSIE SAFATULLAH CO-18 

19 MAULANA ARDHA INDRIARTO CO-19 

20 MUTIARA PINGKAN AURALIA IRAWAN CO-20 

21 NABILLA MIRA ANDINI CO-21 

22 PUTRI WANDIRA SAMAHITA CO-22 

23 RAMADHAN DWI SAPUTRA CO-23 

24 RIZKY NUR FAUZIAH CO-24 

25 ROSSAFITRI MALEHA BERLIANI CO-25 

26 SABITA RAHMA ANIGRAHANING CO-26 

27 SALSABILA PUTRI AYU LAKSARI CO-27 

28 SATRIA WIBOWO CO-28 

29 VALENTINA IMDHIANA FEBRIANTI CO-29 

30 YAASIN BANI RIZKY PURBA CO-30 

31 YOGA APRILIAN CO-31 

32 YULIA EVITA SARI CO-32 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 (KELAS VII B) 

 

 

  

No. Nama Kode 

1 ACHMAD MAULANA PC-01 

2 ADITYA RISKY WIRAPUTRA PC-02 

3 AGNASIWI SEKARING PUTRI PC-03 

4 AGUSTINA ANDRIANTI PC-04 

5 AKBAR TAUFIKUR RAHMAN PC-05 

6 ALLIYA NISA ATAYA RYSATYANTA PC-06 

7 ANANDA PUTRI PRATAMA PC-07 

8 ARLIA „I  A KAMILA PC-08 

9 DAFFA BARA YUDIKA PC-09 

10 DESAK ANDHIKA YUDHA ANDARINI PC-10 

11 DHINAR HAYU WORO RENGGANIS PC-11 

12 DIMAS SATRIA ADHI PRADHITYA PC-12 

13 EISHA PUSPASARI PC-13 

14 ENRICO HUTAMA PUTRADEWA PC-14 

15 FEBRIANI YUWAN ANANDA PC-15 

16 FERIQ NURDIANSYAH PRAMUDYA P. PC-16 

17 I GEDE MADE KHRISNA BAYU P. PC-17 

18 MUHAMMAD INDRA KURNIAWAN PC-18 

19 MUHAMMAD YUSUF ASHARI PC-19 

20 NABILA LUTHFIONAURA PC-20 

21 NICKO KURNIANANDA PC-21 

22 NISRINA SHAFA TAMITA PC-22 

23 RAMZY DAFFA RAHMADANU PC-23 

24 RISKA MAULITA PC-24 

25 SAFIRA PUTRI PC-25 

26 SANDI LOKA ANANTA PC-26 

27 SHINDIA RAHMA PRABOWO PC-27 

28 SITI SALMA RAHMAWATI SEKARSARI PC-28 

29 STYA NINGRUM PC-29 

30 YAKFI FARISA NAN DINI PC-30 

31 YULIASTUTI ANI HANIFAH PC-31 

32 ZULHAMUL HAIDIR PC-32 
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Lampiran 3 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (KELAS VII C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Nama Kode 

1 ADYANTO K-01 

2 ANINDYA SHAFIRA NURRAHMADHANI K-02 

3 ANISA NUR LATIFA K-03 

4 AURELLIA AJENG RAZZAQYA K-04 

5 CARRISA PUTRI AZZAHRA K-05 

6 DEVANI NARIRATYA PUTRI K-06 

7 DIMAS FIRMANSYAH K-07 

8 DIVA WILDAN PRATAMA K-08 

9 ENJANG FITRI SUSANTI K-09 

10 ERLITA BINTANG SUNDORO K-10 

11 FADHIL RACHMAN ANANTO K-11 

12 FANISA RAHMA PUTRI K-12 

13 JANUAR ARSY ARDIANSYAH K-13 

14 JIHAN SHONIA PARDIPTA K-14 

15 LAM, FIORENTINA DIANDRA KUSUMA K-15 

16 MUHAMMAD FAIS K-16 

17 MUHAMMAD MISBAHUL NUR M. K-17 

18 MUHAMMAD YOVI FAALIH AKRAM K-18 

19 NABILA INDAH AGUSTIN K-19 

20 NANDA SARI ELVINDA K-20 

21 NISRINA HARYA SALSABILA K-21 

22 NURUL ALFINA MAWARTI K-22 

23 R. RAAFI ADHI RAHMAN  K-23 

24 RANGGA WIJAYA SEPTIAWAN K-24 

25 RAPFEL NURMAS WIJAYA K-25 

26 RISA WAHYUNINGSIH K-26 

27 RONA ZAINUL HAQ K-27 

28 SANDIKA PRATAMA WIBISONO K-28 

29 SEKAR WAHYUNINGSIH K-29 

30 SHINTA MAHARANI DWIASTUTI K-30 

31 TENGKU EVAN FAJAR MMILLENIKAH K-31 

32 TIARA ZAHWA INDRAWASIH K-32 
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Lampiran 4 DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Kode 

1 AFDAN NASHA CRISAFA UC-01 

2 ANDINI YUNITA  UC-02 

3 ARIZKA SYVA VYANESTI UC-03 

4 CATRINA SELVIANA SAVINA ADI S. UC-04 

5 DAFFA AKHBAR NUGRAHA UC-05 

6 DEVITA ADE PRIMAYANTI UC-06 

7 EZRA RAFIF UC-07 

8 FADHILA HUSNANNISA UC-08 

9 FARIZQI CHOIRUL UMAM UC-09 

10 FRIESCHA NANDA DEVI UC-10 

11 IRFAN FACHRIDYAN GUNARTO UC-11 

12 ISMAIL ALBAB UC-12 

13 JOHAN ERIC DWI SAPUTRO UC-13 

14 KARTIKA AYU HIDAYAH ARIFTINA UC-14 

15 MEGA AMALIA UC-15 

16 MICHELLE ASMARALDA VENUS UC-16 

17 MUCHAMMAD ALVIANO SYAICH A. UC-17 

18 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM UC-18 

19 NADIA ROHADATUL AISY UC-19 

20 NAUFAL DZAKY FIRNAS UC-20 

21 NISRINA OCKTALIFA CHUMAIR UC-21 

22 NOVITA JULIANA EKA SAPUTRI UC-22 

23 RISKA KURNIATI UC-23 

24 RIZKA AULIA NITA PUTRI UC-24 

25 SALSABILLA SYERIA SURYANINGTYAS UC-25 

26 SATRIO BAGUS DWIUTOMO UC-26 

27 SHERLY DIVA ANGGITA  UC-27 

28 SHINTA PUTRI KISMIAWAN UC-28 

29 SITI OKTIYANI UC-29 

30 TAUFIK HANIF HIDAYAT UC-30 

31 VIDYA DWI AYUNINGTYAS UC-31 

32 WAHYU KURNIAWAN AJI UC-32 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL  
Mata Pelajaran  : Matematika  

Materi Pokok   : Segiempat 

Kelas / Semester  : VII / II 

Waktu    : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi  :  6.  Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

SOAL 

NO 

SOAL 

BENTUK 

SOAL 

1 6.1. Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi,  jajar 

genjang. 

1. Siswa dapat menerapkan sifat-sifat 

jajargenjang jika diketahui unsur-

unsurnya 

1, 2 

 

uraian 

2. Siswa dapat menerapkan sifat-sifat 

persegi panjang jika diketahui unsur-

unsurnya 

3,4 Uraian 

3. Siswa dapat menerapkan sifat-sifat 

persegi jika diketahui unsur-unsurnya. 

5, 6 Uraian 

2 

 

 

 

 

 

6.2. Menghitung keliling 

dan luas bangun segitiga 

dan segiempat serta  

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

 

1. Siswa dapat menerapkan rumus luas 

daerah jajargenjang jika diketahui 

unsur-unsurnya. 

9, 10b Uraian 

2. Siswa dapat menentukan panjang dan 

lebar persegi panjang dalam variabel 

tertentu dan sebenarnya jika diketahui 

7, 8a  



 

 

 

1
0
0
 

 

 

 

 

 

 

 

keliling dan unsur yang lain. 

3. Siswa dapat menurunkan dan 

menghitung rumus luas daerah persegi. 

8b 

10a 

Uraian 
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Lampiran 6 

SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Waktu   : 80 menit 

Petunjuk Mengerjakan Soal 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah identitas Anda pada lembar jawab yang disediakan. 

3. Kerjakan pada lembar jawab yang telah disediakan. 

4. Periksalah jawaban, sebelum dikumpulkan. 

 

1. Apakah segiempat ABCD suatu jajar genjang jika  ruas garis AB//DC, 

besar  ABC = 125° dan besar  BAD = 55°? Tuliskan alasan! 

 

2. Perhatikan gambar disamping!  

 
 

 

 

 

 

3. Jika diketahui koordinat titik P  pada bidang kertesius (2,1) dengan 

panjang ruas garis PQ = 4 satuan dan PS = 2 satuan. Gambarlah 2 persegi 

panjang PQRS yang terjadi pada bidang koordinat kartesius. 

 

4. Perhatikan persegi panjang ABCD disamping.  

Titik O adalah perpotongan diagonal ruas garis AC dan BD. 

a. Tuliskan sisi-sisi yang sama panjang pada persegi 

 panjang ABCD. 

b. Tuliskan sisi-sisi yang sejajar pada persegi 

 panjang ABCD. 

c. Dengan menggunakan sifat simetri lipat pada persegi panjang,  

Buktikan bahwa panjang ruas garis AC = BD. 

 

5. Diketahui koordinat titik A(2,2) dan titik C (6,6) pada bidang kartesius. 

Titik O adalah titik tengah ruas garis AC. 

a. Gambarlah persegi ABCD pada bidang koordinat kartesius. Kemudian 

tuliskan koordinat titik B dan titik D. 

b. Tuliskan koordinat titik O. 

c. Dengan menggunakan sifat simetri lipat, Buktikan bahwa panjang 

panjang ruas garis AC=BD. 

 

A 

D C 

B 

O 

A 

O 

D C 

B 

F 

E 

Jika diketahui segiempat ABCD adalah jajargenjang 

dengan diagonal ruas garis AC dan BC . Titik E dan F 

adalah titik tengah ruas garis OA dan OC, jika 

perbandingan diagonal AC : BD  = 7 : 5. Tentukan 

perbandingan diagonal segi empat EBFD. 
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6. Diketahui koordinat titik P (–4, 1) danS (–4, 5). 

a. Gambarlah persegi PQRS jika kedua titik sudut yang lain terletak pada 

sumbu koordinat. 

b. Tentukan koordinat titik Q dan R. 

c. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. 

d. Jika titik potong kedua diagonalnya adalah titik O, tentukan koordinat 

titikO. 

 

7. Diketahui sebuah cermin yang berbentuk suatu persegi panjang memiliki 

keliling 94 cm. Jika selisih panjang dengan lebar cermin adalah 3 cm.  

a. Tentukan panjang dan lebar cermin tersebut dalam x. 

b. Tentukan panjang dan lebar sesungguhnya cermin tersebut. 

c. Hitung luas cermin tersebut. 

 

8. Diketahui dua buah balok kayu yang sisinya berbentuk persegi 

mempunyai luas sama dengan luas suatu persegi panjang pada balok kayu 

yang lainnya.  Jika panjang persegi panjang 4 kali lebarnya dan keliling 

pesegi panjang  adalah 40 cm.  

a. Tentukan luas daerah sisi balok yang berbentuk  persegi panjang. 

b. Tentukan keliling dan luas daerah sisi balok yang berbentuk persegi. 

 

9. Perhatikan jajargenjang EFGH disamping.      

          

 

 

 

  

10. Perhatikan gambar di bawah. Jika diketahui panjang ruas garis AB = 6 cm 

dan DE =2cm, ABCD dan AGFE adalah persegi.  

 

 

 

 

a. Tentukan perbandingan luas daerah AGFE dengan ABCD.  

b. Tentukan luas daerah yang diarsir. 

 

 

Jikapanjang ruas garis HI = 6 cm, ruas garis 
GH= 12 cm dan ruas garis GF = 8cm. 

a. a. Hitung luas daerah jajargenjang EFGH. 

b. b. Tentukan panjang ruas garis HJ dengan 

kesaamaan luas. 

 

 
E I 

J 

H G 

F 

 
A 

H 

I D C 

B 

E 

G 

F 
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Lampiran 7 

PEMBAHASAN SOAL TES UJI COBA 

NO Jawaban  Skor 

1 Ya, Segiempat ABCD adalah suatu jajargenjang 

Alasan: karena segiempat ABCD memiliki sisi sejajar AB dan 

CD, dan jumlah dua sudut yang berdekatan saling berpelurus. 

Akibatnya sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sesuai dengan definisi 

segiempat yang memiliki dua pasang sisi berlawanan yang 

sejajar(AB dan CD, AD dan BC) adalah jajargenjang.Terbukti. 

1 

 

3 

2 Diketahui perbandingan diagonal AC : BD = 7 : 5 

AO= ½ AC dan AE = EO = ½ AO. EO = OF = ½ OA. Akibatnya  

panjang  ruas garis EF =2 x ½ OA. 

Panjang ruas garis EF = 2 x ½  
 

 
  

 

 
 

Jadi perbandingan panjang diagonal pada segi empat EBFD, yaitu 

ruas garis EF : BD = 
 

 
 : 5. 

 

1 

 

3 

 

1 

3 Persegi panjang PQRS pada bidang kartesius. Jika koordinat titik 

P(2,1) dengan panjang PQ = 4 satuan dan PS = 2 satuan. 

Kemungkinan 1                                        Kemungkinan  2 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 3.                                          Kemungkinan 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 5.                         Kemungkinan 6. 

 

 

 

 

Kemungkinan 7.                                 Kemungkinan 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

P(2,1) 

R(6,3) S(2,3) 

Q(6,1) 
P(2,1) 

Q(2,5) R(0,5) 

S(0,1) 

P(2,1) 

Q(2,-3) R(0,-3) 

S(0,1) 
P(2,1) 

S(2,-1) 

Q(-2,1) 

R(-2,-1) 

P(2,1) 

Q(2,5) R(4,5) 

S(4,1) 

P(2,1) 

Q(2,-3) R(4,-3) 

S(4,1) 

P(2,1) 

R(6,-1) S(2,-1) 

Q(6,1) 

P(2,1) 

S(2,3) 

Q(-2,1) 

R(-2,3) 
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4 Persegi panjang ABCD. Titik O adalah perpotongan ruas garis 

diagonal AC dan BD 

a. Sisi-sisi yang sama panjang adalah AB dan CD, AD dan BC 

b. Sisi-sisi yang sejajar adalah AB dan CD, AD dan BC 

c. Bukti bahwa diagonal AC = BD. 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Gb1. Dan Gb.2,  gambar diatas adalah gambar 

sebuah model persegi panjang yang pada sudut-sudutnya diberi 

nama huruf. Jika s isi – sisi pada model persegi panjang ABCD 

dilipat menurut sumbu k(Gb.2), diperoleh: 

sisi AO berhimpit dengan sisi BO  

sisi CO berhimpit dengan sisi DO  

maka dari model segiempat diatas dapat disimpulkan bahwa 

panjang ruas garis AO = panjang ruas garis BO dan  

panjang ruas garis CO = panjang ruas garis DO 

Berakibat 

AC = AO + CO = BO + DO = BD 

Jadi panjang ruas garis AC = BD (terbukti) 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

5 a. Gambar persegi ABCD. Koordinat titik B adalah (6,2) dan 

koordinat titik  D adalah (2,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Koordinat titik O adalah (x,y) 

  
     

 
 

   

 
   

  
     

 
 

   

 
   

                                     
c. Buktikan bahwa panjang  ruas garis AC=BD. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

O 

A(2,2) 

D(2,6) C(6,6) 

B(6,2) 

A 

D C 

B 

O 

A 

D C 

B 

O 

k 

A 

D C 

B 

O 

Gb. 1 
A 

D C 

B 

O 

k 

Gb. 2 
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Lihat gambar model persegi ABCD, jika dilipat menurut sumbu 

k(Gb.2), diperoleh: 

Sisi AO berhimpit dengan sisi BO  dan sisi CO berhinoit dengan 

sisi DO. Dari model persegi ABCD maka dapat disimpulkan 

bahwa panjang ruas garis AO = BO dan CO=DO 

Berakibat 

AC = AO + CO = BO + DO = BD 

Jadi panjang ruas garis AC = panjang ruas garis BD (terbukti) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 Koordinat titik P (–4, 1) dan S (–4, 5). 

a. Gambarlah persegi PQRS jika kedua titik sudut yang lain 

terletak pada sumbu koordinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Koordinat titik Q (0,1), R(0,5). 

c. Panjang sisi persegi adalah 4 satuan luas. 

d. Koordinat titik O adalah (x,y). kita pilih 2 titik P(-4,1) dan 

R(0,5) sebagai titik ujung-ujung diagonal.(cukup salah satu 

diagonal) 

  
     

 
 

      

 
    

  
     

 
 

   

 
   

                                      

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

7 Cermin yang berbentuk persegi panjang dengan keliling 94 cm. 

Jika selisih panjang dengan lebarnya adalah 3 cm. 

a. Panjang dan lebar cermin tersebut dalam x adalah 

Misalkan panjang        
Maka lebar           

b. Panjang dan lebar cermin sesungguhnya adalah 

Keliling cermin            
 94 = 2 x (x+x-3) 

         

        

     .  
Jadi panjang sesungguhnya adalah 25 cm dan lebarnya 

adalah 22 cm. 

c. Luas persegi panjang tersebut adalah 

                
Jadi luas daerah persegi panjang tersebut adalah 550 cm

2
. 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

P(-4,1) 

S(-4,5) R(0,5) 

Q(0,1) 
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8 Balok yang sisnya berbentuk persegi mempunyai luas sama 

dengan luas suatu balok yng sisinya berbentuk persegi panjang.  

Jika keliling pesegi panjang adalah      , panjang = 4 kali 

lebarnya. 

a. Luas persegi panjang 

                          

                            
                      

                               

                                   

b. Keliling dan luas persegi 

                                     

        
Keliling persegi adalah 

KLL = 4 x s = 4 x 8 = 32 

Jadi  keliling persegi adalah 32 cm dan luasnya 64 cm. 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

9 a. Luas jajargenjang EFGH jika panjang ruas garis HI =6 cm 

dan GH= 12 cm 

Luas jajargenjang= Alas x Tinggi 

           
Jadi luas jajargenjang adalah 72 cm

2
. 

b.                            
                     
                     
           
                

           
      

                                       
 

 

2 

 

 

 

 

3 

10 Diketahui  panjang AB= 6 cm, DE=2cm 

a. luas AGFE dengan ABCD  

                    
Jadi luas daerah AGFE adalah 16 cm

2
. 

                    
Jadi luas ABCD adalah 36 cm

2
. 

Perbandingan luas persegi AGFE : ABCD = 16 : 36. 

b. Pada  jajar genjang EFCI, alas = 4 cm dan tinggi = 2 cm 

Pada jajargenjang  FGHC, alas = 4 cm dan tinggi = 2 cm 

Jelas L. EFCI = L. FGHC 

Luas EFGHCI = 2 x L.EFCI 

                 
                                          

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Jumlah skor 50 

Nilai=             



 

 

 

1
0
7
 

Lampiran 8 

ANALISIS HASIL TES UJI COBA 

No. 
KODE 

SOAL 

SKOR SKOR 

TOTA

L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 50 

1 UC-32 4 1 4 3 4 5 4 4 2 3 34 

2 UC-10 4 1 2 2 3 5 6 4 2 4 33 

3 UC-31 4 1 2 2 3 5 5 4 2 4 32 

4 UC-09 2 0 3 3 4 5 3 4 5 2 31 

5 UC-04 2 1 5 3 3 3 3 5 2 3 30 

6 UC-11 4 0 1 2 3 4 6 2 5 3 30 

7 UC-19 2 0 3 3 4 5 6 4 1 1 30 

8 UC-28 0 5 2 2 3 4 5 2 5 2 30 

9 UC-18 2 2 3 3 2 5 4 2 2 3 28 

10 UC-26 4 0 0 3 4 5 5 3 2 2 28 

11 UC-24 0 1 2 3 3 4 3 3 2 5 26 

12 UC-29 2 1 3 2 3 3 5 1 3 2 25 

13 UC-01 4 0 3 4 1 2 3 5 0 0 22 

14 UC-14 3 2 1 2 3 3 4 2 2 0 22 

15 UC-17 1 0 1 2 3 5 4 2 2 2 22 

16 UC-08 2 0 4 2 1 1 3 4 1 2 20 

17 UC-15 1 0 2 2 3 3 6 1 2 0 20 

18 UC-16 0 2 0 2 3 4 4 3 2 0 20 

19 UC-20 2 0 1 2 2 5 0 2 2 4 20 

20 UC-13 1 0 3 3 2 3 4 1 1 1 19 

21 UC-05 2 0 0 2 3 3 3 0 5 0 18 

22 UC-22 1 0 0 3 4 3 4 1 2 0 18 



 

 

 

1
0
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23 UC-02 3 1 2 1 3 1 4 0 1 0 17 

24 UC-07 1 0 2 2 3 2 3 1 2 0 17 

25 UC-27 2 0 3 3 4 3 0 0 2 2 17 

26 UC-21 1 1 1 1 1 0 0 1 5 3 15 

27 UC-30 1 0 1 2 1 1 5 1 1 2 15 

28 UC-06 1 0 0 2 3 3 3 0 2 0 14 

29 UC-12 1 2 1 2 1 0 0 1 5 1 14 

30 UC-25 1 0 2 2 3 1 3 0 2 0 14 

31 UC-23 0 1 0 2 3 2 0 0 2 0 10 

32 UC-03 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 7 

Skor Maksimal 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5  

M 1,875 0,6875 1,8125 2,275 2,75 3,0625 3,375 1,9688 2,3125 1,5938  

Ma 2,5 0,9375 2,4375 2,625 2,9375 4 4,3125 3,1875 2,375 2,375  

Mb 1,25 0,4375 1,1875 2,125 2,5625 2,125 2,4375 0,75 2,25 0,8125  

D 0,3125 0,1 0,25 0,1 0,075 0,375 0,3125 0,4875 0,025 0,3125  

Kriteria Daya 

Beda 

Baik Kurang 

Baik 

Cukup Kurang 

Baik 

Kurang 

Baik 

Baik Baik Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 

Baik  

TK 0,4688 0,1375 0,3625 0,475 0,55 0,6125 0,5625 0,3938 0,4625 0,3188  

Kriteria Tingkat sedang sukar sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang  

σi² 1,61 1,09 1,71 0,42 0,88 2,68 3,547 2,53 2,03 2,2412  

∑(σi²) 18,7402           

σt² 49,652           

Koef. Reliabilitas 0,6427           
Kriteria Koef. 

Reliabilitas 
Tinggi           

Validitas 0,5043 0,2554 0,4737 0,3841 0,4101 0,7834 0,6317 0,7662 0,1927 0,6149  

Kriteria Validitas valid tidak valid valid valid valid valid valid tidak valid  

r tabel 0,349           

Keterangan: 



 

 

 

1
0
9
 

M : Rata-rata 

Ma : Rata-rata Kelompok Atas 

Mb : Rata-rata Kelompok Bawah 

TK : Tingkat Kesukaran 

 i² : Varians Skor Tiap Butir Soal 

 t² : Total Varians 

∑( i²) : Jumlah Varians Skor Tiao Butir Soal 

 : Kelompok Atas 

 : Kelompok Bawah 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL TES 

Rumus: 

    
         

                         
 

Keterangan:      

     : koefisien korelasi antara skor butir soal dan skor total 

   : jumlah subyek 

    : jumlah skor tiap butir soal 

    : jumlah skor total 

     : jumlah perkalian skor butir dengan skorv total 

     : jumlah kuadrat skor butir soal 

     : jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

pengujian dikonsultasikan dengan harga product moment pada tabel dengan 

taraf signifikan 5%, jika            maka butir soal tersebut dikatakan valid. 

Perhitungan:   

Dengan menggunakan Ms. Excel dan        = 0,349             

diperoleh: 

No. Butir 

soal 
    validitas 

1 0,5043 Valid  

2 0,2554 Tidak Valid 

3 0,4737 Valid  

4 0,3841 Valid  

5 0,4101 Valid  

6 0,7834 Valid  

7 0,6317 Valid  

8 0,7662 Valid  

9 0,1927 Tidak Valid 

10 0,6149 Valid  
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

Rumus: 

     
 

     
    

   
 

  
   

Keterangan: 

    : reliabilitas instrumen 

   : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   
  : jumlah varians butir 

Dengan rumus varians butir soal, yaitu: 

  
  

    
     

 
 

 

Dengan rumus varians total, yaitu: 

  
  

    
     

 
 

 

Keterangan: 

  : jumlah peserta tes 

  : skor pada tiap butir soal 

  : jumlah skor total 

 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal dikatakan reliabel.  

Reliabilitas Keterangan 

            Sangat tnggi 

            Tinggi  

            Cukup  

            Rendah  

            Sangat Rendah 
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Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal uraian dengan bantuan Ms. Excel 

diperoleh: 

  
      . 

Untuk butir yang lain dengan cara yang sama. Sehingga diperoleh nilai 

   
         . 

  
        . 

Jadi, 

     
 

     
    

   
 

  
    

  

      
    

       

      
          

Pada taraf nyata 5% dengan N=32 diperoleh             . 

Karena            maka butir soal reliabel dengan kategori tinggi. 
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN  BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

   
                              

                             
 

Kriteria: 

4)              , soal termasuk kriteria mudah 

5)           70, soal termasuk kriteria sedang 

6)              , soal termasuk kriteria sukar 

Perhitungan:  

No. Kode siswa Skor No. Kode siswa Skor 

1 UC-32 4 17 UC-15 1 

2 UC-10 4 18 UC-16 0 

3 UC-31 4 19 UC-20 2 

4 UC-09 2 20 UC-13 1 

5 UC-04 2 21 UC-05 2 

6 UC-11 4 22 UC-22 1 

7 UC-19 2 23 UC-02 3 

8 UC-28 0 24 UC-07 1 

9 UC-18 2 25 UC-27 2 

10 UC-26 4 26 UC-21 1 

11 UC-24 0 27 UC-30 1 

12 UC-29 2 28 UC-06 1 

13 UC-01 4 29 UC-12 1 

14 UC-14 3 30 UC-25 1 

15 UC-17 1 31 UC-23 0 

16 UC-08 2 32 UC-03 2 

 

Berdasarka tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

   
                      

                     
 

     

 
        

Berdasarkan  kriteria taraf kesukaran, butir soal nomor 1 taraf kesukarannya 

adalah sedang. 

Untuk butir yang lain dengan cara yang sama. 
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL  

 

Rumus: 

   
         

             
 

Keterangan: 

     : rata-rata kelompok atas 

     : rata-rata kelompok bawah 

Kriteria: 

5)               = sangat baik 

6)              = baik 

7)               = cukup 

8)          = Jelek 

Perhitungan:  

Analisis butir soal no.1 

KELOMPOK ATAS KELOMPOK BAWAH 

KODE SISWA NILAI KODE SISWA NILAI 

UC-32 4 UC-15 1 

UC-10 4 UC-16 0 

UC-31 4 UC-20 2 

UC-09 2 UC-13 1 

UC-04 2 UC-05 2 

UC-11 4 UC-22 1 

UC-19 2 UC-02 3 

UC-28 0 UC-07 1 

UC-18 2 UC-27 2 

UC-26 4 UC-21 1 

UC-24 0 UC-30 1 
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UC-29 2 UC-06 1 

UC-01 4 UC-12 1 

UC-14 3 UC-25 1 

UC-17 1 UC-23 0 

UC-08 2 UC-03 2 

Mean 2,5 Mean  1,25 

Berdasarkan tabel analisis butir  soal diperoleh: 

Analisis pada butir soal no.1 

   
         

             
 

        

 
        

Berdasarkan perhitungan tersebut, soal nomor 1 termasuk kategori cukup. 

Untuk butir yang lain dengan cara yang sama. 

 



 

 

 

1
1
6
 

Lampiran 13 

RANGKUMAN ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PENALARAN AWAL 

 
Sekolah : SMP Negeri 29 Semarang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi : Segiempat 

Bentuk Soal : Uraian 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal : 10 soal 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi,  jajar genjang, Menghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Indikator Soal 

No. 

Butir 

Soal 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Beda 

Reliabilit

as 

Validita

s 

Kesimpula

n 

4. Siswa dapat membuktikan dan memberikan alas an 

bahwa segiempat adalah jajargenjang jika diketahui 

unsur-unsurnya. 

5. Siswa dapat menemukan panjang diagonal suatu jajar 

genjang jika diketahui perbandingan diagonal lainnya 

1,  

2 

0,468 

Sedang 

0,313 

Baik 

Reliabel 

0,643 

0,504 

Valid Dipakai 

0,137 

sukar 

0,1 

Kurang 

baik 

0,255 

Tidak 

valid 

Tidak 

Dipakai 

1. Siswa dapat menggambar sebuah persegi panjang jika 3 0,362 0,25 0,47 Dipakai 



 

 

 

1
1
7
 

diketahui panjang dan lebar persegi panjang. 

2. Siswa dapat menuliskan sisi yang sama panjang dan 

sejajar. 

3. Siswa dapat menuliskan bukti bahwa diagonal-

diagonal persegi panjang sama panjang. 

 

 

4 

Sedang 

 

0,475 

Sedang 

Cukup 

 

0,1 

Kurang 

baik 

Valid 

 

0,384 

Valid 

 

 

Tidak 

dipakai 

 

1. Siswa dapat menggambarkan suatu persegi pada 

bidang koordinat jika diketahui koordinat lainya. 

2. Siswa dapat membuktikan dan memberikan alas an 

bahwa diagonal-diagonal suatu persegi sama panjang. 

5, 

6 

0,55 

Sedang 

 

0,613 

Sedang 

0,075 

Kurang 

baik 

0,375 

Baik 

0,410 

Valid 

 

0,783 

Valid 

Tidak 

Dipakai 

 

Dipakai 

1. Siswa dapat menentukan luas jajargenjang jika 

diketahui panjang alas dan tinggi. 

2. Siswa dapat menuliskan kesamaan luas jajar genjang 

jika diketahui tinggi yang lain dari suatu jajargenjang  

9 
0,463 

Sedang 

0,025 

Kurang 

baik 

0,193 

Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

1. Siswa dapat menentukan panjang dan lebar persegi 

panjang dalam variabel tertentu dan sebenarnya jika 

diketahui keliling dan unsure yang lainnya. 
7,  

8 

0,563 

Sedang 

0,393 

Sedang 

0,313 

Baik 

0,486 

Sangat 

baik 

0,632 

Valid 

0,766 

Valid 

Dipakai 

 

Dipakai 

1. Siswa dapat menentukan luas dan keliling persegi jika 

diketahui panjang dan lebar persegi. 
10 

0,312 

sedang 

0,313 

baik 

0,615 

valid 
Dipakai 

  

 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Tingkat kesukaran 

Valid  : 8 butir soal 



 

 

 

1
1
8
 

Tidak valid : 2 butir soal  

b. Daya Pembeda 

1. Sangat baik : 1 butir soal 

2. Baik  : 4 butir soal 

3. Cukup baik : 1 butir soal 

4. Kurang baik : 4 butir soal 

c. Reliabel 

Butir soal semua reliabel 

d. Validitas 

1. Mudah : 0 butir soal 

2. Sedang : 9 butir soal 

3. Sukar  : 1 butir soal 
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Lampiran 14 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS EKPERIMEN 1 (CORE) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eks_1 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 56.8750 

Std. Deviation 1.24713E1 

Most Extreme Differences Absolute .122 

Positive .122 

Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 

Asymp. Sig. (2-tailed) .725 
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Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,122. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 15 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS EKPERIMEN 2 (Pairs Check) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eks_2 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 62.3438 

Std. Deviation 1.48076E1 

Most Extreme Differences Absolute .153 

Positive .153 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .867 

Asymp. Sig. (2-tailed) .441 
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Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,153. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 16 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS KONTROL 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kontrol 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 63.9062 

Std. Deviation 1.01612E1 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .613 

Asymp. Sig. (2-tailed) .846 

 



124 

 

 

Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,108. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 17 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Lavene dengan 

alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : 1
2
 = 2

2 
= 3

2
 (varians homogen) 

H1 : terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan (varians tidak homogen). 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

rumus yang digunakan: 

  
                  

  
   

                 
  

   
 
   

 

 

Kriteria pengujian tolak H0 apabila              , dimana          

   di dapat dari tabel distribusi F dengan peluang   dan             . 

Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi > 0,05, artinya varians 

homogen. 

Output SPSS: 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

DataAwal Based on Mean 2.034 2 93 .137 

Based on Median 1.892 2 93 .157 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.892 2 82.999 .157 

Based on trimmed mean 2.060 2 93 .133 
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Analisis Hasil: 

Pada output di atas dengan menggunakan uji Lavene diperoleh nilai Sig. based on 

mean 0,137 = 13,7% > 5%, sehingga H0 diterima. Artinya, varians homogen. 
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Lampiran 18 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA  

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

Dalam penelitian ini, uji kesamaan rata-rata data awal menggunakan uji Anava 

dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H            (skor kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol sama) 

H   paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (skor kemampuan 

penalaran matematis siswa pada kelas ekperimen 1, kelas 

eksperimen 2, dan kelas kontrol terdapat perbedaan) 

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

  
varians antar kelompok

varians dalam kelopok
 

Kriteria pengujian: tolak H  jika                  , dimana               di dapat 

dari daftar distribusi F dengan peluang       dan dk =        . 

Jika dilihat dari signifikasi, H0 ditolak apabila signifikasi < 0,05. 

Outpus SPSS: 

ANOVA 

DataAwal      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 872.396 2 436.198 2.737 .070 

Within Groups 14819.438 93 159.349   

Total 15691.833 95    
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Analisis Hasil: 

1. Dari output di atas, diperoleh Fhitung = 2,737 dan              = 3,09 yang 

didapat dari daftar distibusi F dengan peluang       dan dk =       . 

Karena 2,737 < 3,09 (Fhitung < Ftabel), maka H0 diterima. 

2. Jika dilihat dari signifikasi, pada output di atas diperoleh nilai signifikasi = 

0,70 = 7% > 5%, sehingga H  diterima.  

Dari (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa skor kemampuan penalaran matematis 

siswa pada kelas ekperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. 



 

 

 

1
2

9
 

Lampiran 19 

SILABUS 
Sekolah : SMP Negeri 29 Semarang 

Kelas : VII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (dua) 

Standar Kompetensi     : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

6.1 

Mengidentifika

si sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi, jajar 

genjang. 

 

6.2 

menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat serta 

menggunakann

ya dalam 

pemecahan 

Segiempat  Siswa 

memperoleh 

pengalaman 

belajar melalui 

Model 

Pembelajaran 

CORE, dengan 

langkah sebagai 

berikut: 

Fase 1: 

Connecting, 

guru 

menghubungkan 

dengan materi 

sebelumnya 

yang berkaitan 

dengan materi 

a. Menemukan 

sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang. 

b. Menyimpulk

an pengertian 

persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang 

berdasarkan 

sifat-sifat. 

c. Menurunkan 

dan 

menghitung 

Tes 

Tertulis 

Uraian 1. Apakah 

segiempat 

ABCD suatu 

jajar genjang 

jika  ruas 

garis 

AB//DC, 

besar  ABC 

= 125° dan 

besar  BAD 

= 55°? 

Tuliskan 

alasan! 

2. Diketahui 

sebuah 

8 x 40 

menit  
Winarti, 

Atik & dkk. 

2008.  

Contextual 

Teaching 

And 

Learning 

Matematika. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 



 

 

 

1
3

0
 

masalah.  

 

baru. 

 

Fase 2: 

Organizing, 

guru meminta 

siswa berdiskusi 

untuk 

memahami 

konsep baru. 

 

Fase 3: 

Reflecting, guru 

memberi 

serangkaian 

pertanyaan 

untuk merefleksi 

hasil dikusi. 

 

Fase 4: 

Extending, 

siswa 

mengerjakan 

soal latihan 

untuk 

memperdalam 

dan memperluas 

pengetahuan. 

 

keliling dan 

luas persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang. 

 

 

cermin yang 

berbentuk 

suatu persegi 

panjang 

memiliki 

keliling 94 

cm. Jika 

selisih 

panjang 

dengan lebar 

cermin 

adalah 3 cm.  

a. Tentukan 

panjang 

dan lebar 

cermin 

tersebut 

dalam x. 

b. Tentukan 

panjang 

dan lebar 

sesungguh

nya 

cermin 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 



 

 

 

1
3

1
 

. tersebut. 

c. Hitung 

luas 

cermin 

tersebut. 

 

 

 

 

 

    Menyetujui        Semarang,    Mei 2014 

    Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

    Drs. Martono        Zahid Abdush Shomad 
    NIP 196505271989031012      NIM 4101410107 
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Lampiran 20 

 

SILABUS 
Sekolah : SMP Negeri 29 Semarang 

Kelas : VII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (dua) 

Standar Kompetensi     : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

6.1 

Mengidentifika

si sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi, jajar 

genjang. 

 

6.2 

menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat serta 

menggunakann

Segiempat  Siswa 

memperoleh 

pengalaman 

belajar melalui 

Model 

Pembelajaran 

Pairs Check, 

dengan langkah 

sebagai berikut: 

Fase 1: 

Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan 

konsep, guru 

menyampaikan 

a. Menemukan 

sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang. 

b. Menyimpulk

an 

pengertian 

persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang 

berdasarkan 

sifat-sifat. 

Tes 

Tertulis 

Uraian 1. Apakah 

segiempat 

ABCD suatu 

jajar genjang 

jika  ruas 

garis 

AB//DC, 

besar  ABC 

= 125° dan 

besar  BAD 

= 55°? 

Tuliskan 

alasan! 

8 x 40 

menit  
Winarti, 

Atik & dkk. 

2008.  

Contextual 

Teaching 

And 

Learning 

Matematika. 

Jakarta: 

Pusat 



 

 

 

1
3

3
 

ya dalam 

pemecahan 

masalah.  

 

tujuan 

pembelajarn dan 

menjelakan 

konsep. 

 

Fase 2: 

Membentuk 

kelompok kecil 

dan membagi 

tugas, guru 

membentuk 

kelompok yang 

anggotanya 

bergantian 

menjadi pelatuh 

dan partner. 

 

 

Fase 3: 

Berpasangan 

dan mengoreksi, 

partner menjawab 

soal dan pelatih 

mengecek 

jawaban dari 

partner. 

 

Fase 4: Bertukar 

c. Menurunkan 

dan 

menghitung 

keliling dan 

luas persegi 

panjang, 

persegi, 

jajargenjang. 

 

 

2. Diketahui 

sebuah 

cermin yang 

berbentuk 

suatu persegi 

panjang 

memiliki 

keliling 94 

cm. Jika 

selisih 

panjang 

dengan lebar 

cermin 

adalah 3 cm.  

a. Tentukan 

panjang 

dan lebar 

cermin 

tersebut 

dalam x. 

b. Tentukan 

panjang 

dan lebar 

sesungguh

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 



 

 

 

1
3

4
 

peran, partner 

dan pelatih 

bertukar peran 

dan tugas. 

 

Fase 5: Evaluasi, 

guru memberi 

penguatan 

terhadap  hasil 

diskusi dan 

memberikan kuis. 

 

Fase 6: Refleksi, 

guru dan siswa 

merefleksi dari 

hasil 

pembelajaran. 

 

. 

nya 

cermin 

tersebut. 

c. Hitung 

luas 

cermin 

tersebut. 

 

 

 

    Menyetujui        Semarang,    Mei 2014 

    Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

    Drs. Martono        Zahid Abdush Shomad 
    NIP 196505271989031012      NIM 4101410107 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN CORE 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  jajargenjang ditinjau dari sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan  pengertian jajargenjang berdasarkan sifat-

sifat jajargenjang. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus luas daerah  jajargenjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran CORE siswa diharapkan 

dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya dengan tepat. 
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2. Menyimpulkan pengertian jajargenjang berdasarkan sifat-sifat 

jajargenjang dengan benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus luas daerah  jajargenjang dengan 

benar. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur jajargenjang 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : CORE (connecting, organizing, reflecting, 

extending). 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

Connecting (10 

menit) 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di papan 

tulis 

Siswa menjawab salam 

dan mengikuti 

doa.Menyiapkan alat 

tulis sesuai keperluan 

 

 

 

 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa 

Bertanya kepada guru 

jika ada kesulitan pada 

pengerjaan PR 

 

 

 

3 

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk memberikan 

gambaran jajargenjang 

 

 

 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru untuk 

membangun konsep baru 
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Kegiatan Inti (60 menit) 

4 (20 menit) 

Guru menjelaskan materi 

sifat jajargenjang. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

5 

Organizing (20 

Menit) 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa kelompok 

kecil serta membagikan 

LKS 1 pada masing - 

masing kelompok 

Siswa berkelompok 

secara tertib. 

6 

Guru mengajukan suatu 

masalah yang disajikan pada 

LKS 1 dan membantu siswa 

memahami masalah tersebut 

Siswa secara 

berkelompok memahami 

masalah yang diberikan 

guru kemudian 

menyelesaikan masalah 

tersebut secara 

berkelompok melalui 

diskusi 

7 

Guru bersama dengan siswa 

membahas jawaban dari 

masalah yang telah 

dikerjakan secara 

berkelompok 

Siswa memperhatikan 

guru dan mengamati 

hasil pekerjaannya 

8 

 Reflecting 

(20 menit) 

Guru meminta siswa untuk 

menutup semua buku 

matematika kemudian 

memberikan soal KUIS I 

yang dikerjakan secara 

individu 

Siswa mempersiapkan 

diri untuk mengerjakan 

soal KUIS I 

 

 

 

 

9 

Guru mengawasi serta 

melihat kinerja siswa dalam 

mengerjakan soal 

 

 

Siswa mengerjakan soal 

KUIS I secara individu 

 



138 

 

 

10 

Guru menerima lembar 

jawab dari siswa kemudian 

membahas jawaban dari 

soal KUIS I 

Siswa mengumpulkan 

lembar jawab soal KUIS 

I dan bersama guru 

membahas soal KUIS I 

Penutup (10 menit) 

11 

Extending 

(10 menit) 

  

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk membimbing siswa 

membuat simpulan atas 

hasil belajarnya. Guru 

menunjuk salah satu siswa 

mennyebutkan simpulan. 

Guru meminta salah satu 

siswa lainnya untuk 

mengulangi simpulan 

tersebut. 

Masing-masing siswa 

berpikir membuat 

simpulan kemudian salah 

satu menyebutkannya 

secara lantang sehingga 

semua temannya 

mendengarkan. 

12 

Guru meminta siswa untuk 

merefleksi atas 

pembelajaran yang telah 

dilalui 

Secara jujur siswa 

mengungkapkan apa 

yang ada dalam 

pikirannya tentang materi 

yang telah dipelajari 

sembari merapikan 

kembali tempat duduk 

13 

Guru memberikan tugas 

atau PR kemudian 

menyampaikan materi yang 

akan dipelajari selanjutnya  

siswa mencatat tugas 

atau PR dan materi yang 

akan dipelajari sehingga 

di rumah bisa belajar 

secara mandiri 

14 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama dan 

mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam guru 

 

 

H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : pertanyaan tertulis 

Instrument Penilaian : Lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN CORE 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  persegi panjang ditinjau dari sisi, 

diagonal dan sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan  pengertian persegi panjang berdasarkan sifat-

sifat persegi panjang. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah  

persegi panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran CORE siswa diharapkan 

dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya dengan benar. 
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2. Menyimpulkan pengertian persegi panjang berdasarkan sifat-sifat persegi 

panjang dengan benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah persegi 

panjang dengan tepat. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur serta keliling dan luas  persegi panjang. 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : CORE (connecting, organizing, reflecting, 

extending). 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

Connecting 

(10 menit) 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di 

papan tulis 

siswa menjawab 

salam dan mengikuti 

doa.Menyiapkan alat 

tulis sesuai keperluan 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa 

 

 

 

Bertanya kepada guru 

jika ada kesulitan 

pada pengerjaan PR 

3 

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk memberikan 

gambaran persegi 

panjang. 

 

 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru untuk 

membangun konsep 

baru 
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Kegiatan Inti (60 menit) 

4 (20 menit) 

Guru menjelaskan materi 

sifat persegi panjang. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

5 

Organizing 

(20 Menit) 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa 

kelompok kecil serta 

membagikan LKS 2 

pada masing - masing 

kelompok 

Siswa berkelompok 

secara tertib. 

6 

Guru mengajukan suatu 

masalah yang disajikan 

pada LKS 2 dan 

membantu siswa 

memahami masalah 

tersebut 

Siswa secara 

berkelompok 

memahami masalah 

yang diberikan guru 

kemudian 

menyelesaikan 

masalah tersebut 

secara berkelompok 

melalui diskusi 

7 

Guru bersama dengan 

siswa membahas 

jawaban dari masalah 

yang telah dikerjakan 

secara berkelompok 

Siswa memperhatikan 

guru dan mengamati 

hasil pekerjaannya 

8 

Reflecting 

 (20 menit) 

Guru meminta siswa 

untuk menutup semua 

buku matematika 

kemudian memberikan 

soal KUIS II yang 

dikerjakan secara 

individu 

 

 

Siswa mempersiapkan 

diri untuk 

mengerjakan soal 

KUIS II 

9 

Guru mengawasi serta 

melihat kinerja siswa 

dalam mengerjakan soal 

 

 

Siswa mengerjakan 

soal KUIS II secara 

individu 
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10 

Guru menerima lembar 

jawab dari siswa 

kemudian membahas 

jawaban dari soal KUIS 

II 

 

 

 

Siswa mengumpulkan 

lembar jawab soal 

KUIS II dan bersama 

guru membahas soal 

KUIS II 

Penutup (10 menit) 

11 

Extending 

 (10 menit) 

  

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk membimbing 

siswa membuat simpulan 

atas hasil belajarnya. 

Guru menunjuk salah 

satu siswa menyebutkan 

simpulan. Guru meminta 

salah satu siswa lainnya 

untuk mengulangi 

simpulan tersebut. 

Masing-masing siswa 

berpikir membuat 

simpulan kemudian 

salah satu 

menyebutkannya 

secara lantang 

sehingga semua 

temannya 

mendengarkan. 

12 

Guru meminta siswa 

untuk merefleksi atas 

pembelajaran yang telah 

dilalui 

Secara jujur siswa 

mengungkapkan apa 

yang ada dalam 

pikirannya tentang 

materi yang telah 

dipelajari sembari 

merapikan kembali 

tempat duduk 

13 

Guru memberikan tugas 

atau PR kemudian 

menyampaikan materi 

yang akan dipelajari 

selanjutnya  

siswa mencatat tugas 

atau PR dan materi 

yang akan dipelajari 

sehingga di rumah 

bisa belajar secara 

mandiri 

14 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama 

dan mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam guru 
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H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 

 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : pertanyaan tertulis 

Instrument Penilaian : Lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN CORE 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  persegi  ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian persegi berdasarkan sifat-sifat 

persegi. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus keliling dan  luas daerah  

persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran CORE siswa diharapkan 

dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, diagonal dan sudutnya 

dengan benar. 
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2. Menyimpulkan pengertian persegi berdasarkan sifat-sifat persegi dengan 

benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah  persegi 

dengan tepat. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur serta keliling dan luas  persegi. 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : CORE (connecting, organizing, reflecting, 

extending). 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

Connecting 

(10 menit) 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di 

papan tulis 

 

 

siswa menjawab 

salam dan mengikuti 

doa.Menyiapkan alat 

tulis sesuai keperluan 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa 

 

 

Bertanya kepada guru 

jika ada kesulitan 

pada pengerjaan PR 

3 

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk memberikan 

gambaran persegi. 

 

 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru untuk 

membangun konsep 

baru 
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Kegiatan Inti (60 menit) 

4 (20 menit) 

Guru menjelaskan materi 

sifat persegi. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

5 

Organizing 

(20 Menit) 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa 

kelompok kecil serta 

membagikan LKS 3 

pada masing - masing 

kelompok 

Siswa berkelompok 

secara tertib. 

6 

Guru mengajukan suatu 

masalah yang disajikan 

pada LKS 3 dan 

membantu siswa 

memahami masalah 

tersebut 

Siswa secara 

berkelompok 

memahami masalah 

yang diberikan guru 

kemudian 

menyelesaikan 

masalah tersebut 

secara berkelompok 

melalui diskusi 

7 

Guru bersama dengan 

siswa membahas 

jawaban dari masalah 

yang telah dikerjakan 

secara berkelompok 

Siswa memperhatikan 

guru dan mengamati 

hasil pekerjaannya 

8 

Reflecting  

(20 menit) 

Guru meminta siswa 

untuk menutup semua 

buku matematika 

kemudian memberikan 

soal KUIS III yang 

dikerjakan secara 

individu 

 

 

 

Siswa mempersiapkan 

diri untuk 

mengerjakan soal 

KUIS III 

9 

Guru mengawasi serta 

melihat kinerja siswa 

dalam mengerjakan soal 

Siswa mengerjakan 

soal KUIS III secara 

individu 
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10 

Guru menerima lembar 

jawab dari siswa 

kemudian membahas 

jawaban dari soal KUIS 

III 

 

 

 

Siswa mengumpulkan 

lembar jawab soal 

KUIS III dan bersama 

guru membahas soal 

KUIS III 

Penutup (10 menit) 

11 

Extending 

 (10 menit) 

  

Guru mengajukan 

serangkaian pertanyaan 

untuk membimbing 

siswa membuat simpulan 

atas hasil belajarnya. 

Guru menunjuk salah 

satu siswa menyebutkan 

simpulan. Guru meminta 

salah satu siswa lainnya 

untuk mengulangi 

simpulan tersebut. 

Masing-masing siswa 

berpikir membuat 

simpulan kemudian 

salah satu 

menyebutkannya 

secara lantang 

sehingga semua 

temannya 

mendengarkan. 

12 

Guru meminta siswa 

untuk merefleksi atas 

pembelajaran yang telah 

dilalui 

Secara jujur siswa 

mengungkapkan apa 

yang ada dalam 

pikirannya tentang 

materi yang telah 

dipelajari sembari 

merapikan kembali 

tempat duduk 

13 

Guru memberikan tugas 

atau PR kemudian 

menyampaikan materi 

yang akan dipelajari 

selanjutnya  

siswa mencatat tugas 

atau PR dan materi 

yang akan dipelajari 

sehingga di rumah 

bisa belajar secara 

mandiri 

14 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama 

dan mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam guru 
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H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 

 

 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Pertanyaan tertulis 

Instrument Penilaian : lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN PAIRS CHECK 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  jajargenjang ditinjau dari sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian jajargenjang berdasarkan sifat-sifat 

jajargenjang. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus luas daerah  jajargenjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran Pairs Check siswa 

diharapkan dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya dengan tepat. 
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2. Menyimpulkan pengertian jajargenjang berdasarkan sifat-sifat 

jajargenjang dengan benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus luas daerah  jajargenjang dengan 

benar. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur jajargenjang 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Pairs Check. 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No

. 
Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di papan 

tulis 

Siswa menjawab 

salam dan 

mengikuti doa. 

Menyiapkan alat 

tulis sesuai 

keperluan 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa 

Bertanya kepada 

guru jika ada 

kesulitan pada 

pengerjaan PR 

Kegiatan Inti (60 menit) 

3 
 

Guru menjelaskan materi 

sifat jajargenjang. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan dari 

guru 

4 

Membentuk 

kelompok kecil 

dan membagi 

tugas 

 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa kelompok 

kecil yang beranggotakan 

4 orang serta membagi 

tugas sebagai partner dan 

pelatih. 

Siswa berkelompok 

dan bertugas sesuai 

yang dibebani 

secara tertib. 
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5 

Guru membagikan LKS I 

kepada masing- masing 

kelompok. 

Siswa mengerjakan 

dengan mengingat 

materi yang sudah 

dipelajari. 

6 
Berpasangan 

dan mengoreksi 

Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS I dan pelatih bertugas 

mengecek jawaban 

partner. 

Partner 

mengerjakan dan 

pelatih mengecek 

jawaban dan 

memberikan arahan 

jika mengalami 

kesusahan  

7 Bertukar peran 

Guru meminta partner dan 

pelatih bertukar peran dan 

melaksanakan tugas sesuai 

peran. 

Partner dan pelatih 

bertukar peran. 

Partner menjadi 

pelatih dan pelatih 

menjadi partner. 

8 
Evaluasi   

 

Guru memilih kelompok 

secara acak untuk 

mengerjakan di depan 

kelas. 

Anggota kelompok 

mengerjakan di 

depan kelas dan 

kelompok lain 

saling mengecek 

dari jawaban 

kelompok lain. 

 

 

 

9 
 

Guru meminta siswa untuk 

menutup semua buku 

matematika kemudian 

memberikan soal kuis I 

yang dikerjakan secara 

individu. 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan 

soal kuis I secara 

individu 
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10 
 

Guru meminta siswa 

mengumpulkan jawaban 

kuis I. 

Siswa 

mengumpulkan 

jawaban kuis I 

tepat waktu. 

Penutup (10 menit) 

11 

 

Refleksi  

 

  

Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

hari ini. 

12 

Guru memberikan tugas 

atau PR dan meminta 

siswa untuk mempelajari 

materi persegi panjang.  

Siswa mengerjakan 

tugas atau PR di 

rumah dan 

mempelajari materi 

persegi panjang. 

13 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama 

dan mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam 

guru 

 

 

H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : pertanyaan tertulis 

Instrumen Penilaian : Lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN PAIRS CHECK 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  persegi panjang ditinjau dari sisi, 

diagonal dan sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian persegi panjang berdasarkan sifat-

sifat persegi panjang. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah  

persegi panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran Pairs Check siswa 

diharapkan dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya dengan benar. 
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2. Menyimpulkan pengertian persegi panjang berdasarkan sifat-sifat persegi 

panjang dengan benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah persegi 

panjang dengan tepat. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur serta keliling dan luas persegi. panjang 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Pairs Check. 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di papan 

tulis 

Siswa menjawab 

salam dan 

mengikuti doa. 

Menyiapkan alat 

tulis sesuai 

keperluan 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa 

 

 

 

Bertanya kepada 

guru jika ada 

kesulitan pada 

pengerjaan PR 

Kegiatan Inti (60 menit) 

3 
 

Guru menjelaskan materi 

tentang persegi panjang. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan dari 

guru 



157 

 

 

4 
Membentuk 

kelompok kecil 

dan membagi 

tugas 

 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa kelompok 

kecil yang beranggotakan 

4 orang serta membagi 

tugas sebagai partner dan 

pelatih. 

Siswa berkelompok 

dan bertugas sesuai 

yang dibebani 

secara tertib. 

5 

Guru membagikan LKS II 

kepada masing- masing 

kelompok. 

Siswa mengerjakan 

dengan mengingat 

materi yang sudah 

dipelajari. 

6 
Berpasangan 

dan mengoreksi 

Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS II dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

Partner 

mengerjakan dan 

pelatih mengecek 

jawaban dan 

memberikan arahan 

jika mengalami 

kesusahan  

7 Bertukar peran 

Guru meminta partner dan 

pelatih bertukar peran dan 

melaksanakan tugas sesuai 

peran. 

Partner dan pelatih 

bertukar peran. 

Partner menjadi 

pelatih dan pelatih 

menjadi partner. 

8 
Evaluasi   

 

Guru memilih kelompok 

secara acak untuk 

mengerjakan di depan 

kelas. 

Anggota kelompok 

mengerjakan di 

depan kelas dan 

kelompok lain 

saling mengecek 

dari jawaban 

kelompok lain. 

 

9 
 

Guru meminta siswa untuk 

menutup semua buku 

matematika kemudian 

memberikan soal kuis II 

yang dikerjakan secara 

individu. 

Siswa mengerjakan 

soal kuis II secara 

individu 
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10 
 

Guru meminta siswa 

mengumpulkan jawaban 

kuis II. 

Siswa 

mengumpulkan 

jawaban kuis II 

tepat waktu. 

Penutup (10 menit) 

11 

 

Refleksi  

 

  

Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

hari ini. 

12 

Guru memberikan tugas 

atau PR dan meminta 

siswa untuk mempelajari 

materi persegi panjang.  

Siswa mengerjakan 

tugas atau PR di 

rumah dan 

mempelajari materi 

persegi panjang. 

13 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama 

dan mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam 

guru 

 

 

H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : pertanyaan tertulis 

Intrumen Penilaian : Lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang.,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PEMBELAJARAN PAIRS CHECK 

Nama Sekolah : SMP N 29 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / Genap 

Pertemuan  ke- : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Penalaran 

1. Siswa dapat menemukan sifat-sifat  persegi  ditinjau dari sisi, diagonal dan 

sudutnya. 

2. Siswa dapat menyimpulkan pengertian persegi berdasarkan sifat-sifat 

persegi. 

3. Siswa dapat menurunkan dan menghitung rumus keliling dan  luas daerah  

persegi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode tanya jawab dan model pembelajaran Pairs Check siswa 

diharapkan dapat: 

1. Menemukan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, diagonal dan sudutnya 

dengan benar. 
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2. Menyimpulkan pengertian persegi berdasarkan sifat-sifat persegi dengan 

benar. 

3. Menurunkan dan menghitung rumus keliling dan luas daerah  persegi 

dengan tepat. 

 

E. Materi Ajar 

Sifat dan unsur serta keliling dan luas daerah persegi. 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Pairs Check. 

Metode pembelajaran  : tanya jawab dan diskusi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No

. 
Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

 

Guru membuka dengan 

mengajak doa bersama, 

menyampaikan motivasi 

tujuan pembelajaran, dan 

menuliskan judul di papan 

tulis. 

 

 

 

Siswa menjawab 

salam dan 

mengikuti doa. 

Menyiapkan alat 

tulis sesuai 

keperluan. 

2 

Guru menanyakan 

kehadiran siwa dan 

membahas PR yang 

dianggap sulit oleh siswa. 

 

 

Bertanya kepada 

guru jika ada 

kesulitan pada 

pengerjaan PR. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

3 
 

Guru menjelaskan materi 

persegi. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan dari 

guru 
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4 
Membentuk 

kelompok kecil 

dan membagi 

tugas 

 

Guru membagi kelas ke 

dalam beberapa kelompok 

kecil yang beranggotakan 

4 orang serta membagi 

tugas sebagai partner dan 

pelatih. 

Siswa berkelompok 

dan bertugas sesuai 

yang dibebani 

secara tertib. 

5 

Guru membagikan LKS III 

kepada masing- masing 

kelompok. 

Siswa mengerjakan 

dengan mengingat 

materi yang sudah 

dipelajari. 

6 
Berpasangan 

dan mengoreksi 

Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS III dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

Partner 

mengerjakan dan 

pelatih mengecek 

jawaban dan 

memberikan arahan 

jika mengalami 

kesusahan  

7 Bertukar peran 

Guru meminta partner dan 

pelatih bertukar peran dan 

melaksanakan tugas sesuai 

peran. 

Partner dan pelatih 

bertukar peran. 

Partner menjadi 

pelatih dan pelatih 

menjadi partner. 

8 
Evaluasi   

 

Guru memilih kelompok 

secara acak untuk 

mengerjakan di depan 

kelas. 

Anggota kelompok 

mengerjakan di 

depan kelas dan 

kelompok lain 

saling mengecek 

dari jawaban 

kelompok lain. 

 

9 
 

Guru meminta siswa untuk 

menutup semua buku 

matematika kemudian 

memberikan soal kuis III 

yang dikerjakan secara 

individu. 

Siswa mengerjakan 

soal kuis III secara 

individu 
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10 
 

Guru meminta siswa 

mengumpulkan jawaban 

kuis III. 

Siswa 

mengumpulkan 

jawaban kuis III 

tepat waktu. 

Penutup (10 menit) 

11 

 

Refleksi  

 

  

Guru bersama siswa 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

hari ini. 

12 

Guru memberikan tugas 

atau PR dan meminta 

siswa untuk mempelajari 

materi persegi panjang.  

Siswa mengerjakan 

tugas atau PR di 

rumah dan 

mempelajari materi 

persegi panjang. 

13 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama 

dan mengucapkan salam 

siswa berdoa dan 

menjawab salam 

guru 

 

 

H. Sumber Belajar 

 Sumber  :   

a) Winarti, Atik & dkk. 2008. Contextual Teaching And Learning 

Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b) Buku paket yang relevan;  

c) Lingkungan 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : pertanyaan tertulis 

Instrument Penilaian : Lampiran  

 

 Menyetujui     Semarang.,  Mei 2014 

 Guru Mata Pelajaran    Peneliti  

 

 

 

 

 Drs. Martono     Zahid Abdush Shomad 
 NIP 196505271989031012   NIM 4101410107 
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 

Lampiran 27 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan. 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok dibawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

 

1. Sifat-sifat Jajargenjang 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

  

Pada jajargenjang ABCD, AB//CD dan AD//BC. 

 

 

2. Hitunglah panjang sisi jajargenjang ABCD menggunakan penggaris. 

AB = … cm.  CD = … cm. 

BC = … cm.  AD = … cm. 

Maka AB = … , dan BC = ….  

Sehingga sisi yang saling berhadapan ... … ……………dan ……………  

3. Hitung besar sudut jajargenjang ABCD menggunakan busur derajat. 

 A = …     C = …  

 B = …     D = …  

Maka sudut A sama dengan sudut …, dan sudut B sama dengan sudut …. 

C D 

O 

A B 

Indikator : Menemukan sifat dari jajargenjang 
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Karena sudut A dan sudut C saling berhadapan, sudut B dan sudut D saling 

berhadapan 

Sehingga sudut yang saling berhadapan …………………………………. 

4. Jumlahkan besar sudut jajargenjang yang saling berdektan. 

 A +  B = …  + …   = …    

 A +  D =  …  + …   = …  

 

 C +  B = …  + …   = …  

 C +  D = …  + …   = …  

Sehingga jumlah sudut yang saling berdekatan ……  

5. Hitung panjang diagonal jajargenjang ABCD 

AC dan BD merupakan diagonal dan saling berpotongan di titik O 

AO = … cm   CO = … cm 

BO = … cm  DO = … cm 

Maka AO = …, dan BO = …. 

Sehingga diagonal- diagonlanya saling ……………….dan 

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Luas Jajargenjang 

3.  

 

1. Siapkan kertas berbentuk jajargenjang. 

 

 

 

Kesimpulan: 

Sifat-sifat jajargenjang: 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5.  

t 

a 

Indikator : Melakukan manipulasi matematika 



167 

 

 

2. Potong kertas berbentuk jajargenjang. 

 

 

 

 

3. Hasil potongan ditempelkan di sisi berlawanan. 

 

 

 

  

Dari proses tersebut bangun yang terbentuk adalah …. 

Panjangnya adalah …. 

Lebarnya adalah ….. 

Luas daerahnya adalah ….. 

Sehingga 

Luas Jajargenjang = Luas Persegi panjang 

Luas Jajargenjang = ….. x ….. 

Luas Jajargenjang = ….. x ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Dalam suatu jajargenjang jika: 

a  : ukuran alas jajargenjang 

t  : ukuran tinggi jajargenjang 

L : ukuran luas jajargenjang 

Maka L  = ….. x …..  

t 

a 

a 

t 

Indikator : Menarik kesimpulan dari pernyataan 
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 

Lampiran 28 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan. 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok dibawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

 

1. Sifat-sifat Jajargenjang 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

  

Pada jajargenjang ABCD, AB//CD dan AD//BC. 

2. Hitunglah panjang sisi jajargenjang ABCD menggunakan penggaris. 

AB = 6 cm.  CD = 6 cm. 

BC = 4 cm.  AD = 4 cm. 

Maka AB = CD , dan BC = AD  

Sehingga sisi yang saling berhadapan sejajar dan sama panjang.  

3. Hitung besar sudut jajargenjang ABCD menggunakan busur derajat. 

 A = 45      C = 45  

 B = 135     D = 135  

Maka sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D 

Karena sudut A dan sudut C saling berhadapan, sudut B dan sudut D saling 

berhadapan 

C D 

O 

A B 
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Sehingga sudut yang saling berhadapan sama besar. 

4. Jumlahkan besar sudut jajargenjang yang saling berdektan. 

 A +  B = 45  + 135   = 180    

 A +  D =   45  + 135   = 180  

 C +  B =  45  + 135   = 180  

 C +  D =  45  + 135   = 180  

Sehingga jumlah sudut yang saling berdekatan 180  

5. Hitung panjang diagonal jajargenjang ABCD  

AC dan BD merupakan diagonal dan saling berpotongan di titik O 

AO = 4 cm   CO = 4 cm 

BO = 2,5 cm  DO = 2,5 cm 

Maka AO = CO, dan BO = DO 

Sehingga diagonal- diagonlanya saling berpotongan dan sama panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Luas Jajargenjang 

1. Siapkan kertas berbentuk jajargenjang. 

 

 

 

 

2. Potong kertas berbentuk jajargenjang. 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Sifat-sifat jajargenjang: 

1. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

2. Sudut yang berhadapan sama besar. 

3. Jumlah sudut yang berdekatan 180° 

4. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan sma panjang 

5.  

t 

a 

a 

t 
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3. Hasil potongan ditempelkan di sisi berlawanan. 

 

 

 

  

Dari proses tersebut bangun yang terbentuk adalah persegi panjang 

Panjangnya adalah a 

Lebarnya adalah t 

Luas daerahnya adalah a x t 

Sehingga 

Luas Jajargenjang = Luas Persegi panjang 

Luas Jajargenjang = p x l 

Luas Jajargenjang = a x t 

 

 

 

 

 

  

Kesimpulan 

Dalam suatu jajargenjang jika: 

a  : ukuran alas jajargenjang 

t  : ukuran tinggi jajargenjang 

L : ukuran luas jajargenjang 

Maka L  = a x t  

t 

a 
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LEMBAR KERJA SISWA II 
 

Lampiran 29 

 

 

 

Petunjukmengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah- langkah. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok di bawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

 

1. Sifat- sifat Persegi Panjang 

Kerja kelompok 

1. Perhatikan bentuk persegi panjang berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik B dengan titik D, dan tandailah titik 

potong kedua garis tersebut dan beri nama titik O ! 

 

 

3. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi dan diagonal persegi 

panjang  ABCD tersebut ! 

a. AB //  CD,   ……  //  ….. ,     

AB = … cm.  CD = … cm. 

BC = … cm.  AD = … cm. 

AB = …… ,    …….=  ……. 

Sehingga sisi-sisi yang berhadapan 

…………………dan…………………………. 

b. AC = …… cm, BD = …… cm. 

Sehingga panjang diagonal-diagonal persegi panjang ……….. 

C 

A B 

Indikator : Menemukan sifat dari persegi panjang 
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Kesimpulan 

Jadi sifat-sifat persegi panjang adalah 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………. 

 

 

 

c. AC dan BD merupakan dua garis yang saling ……… 

AO  = ……  , CO  = ……  , dan  BO  =  ……. , DO = …… 

Sehingga diagonal-diagonalnya saling……………………… dan 

…………………… …………………. 

4. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut berikut ini! 

 BAD = ….
o
,   ABC = ….

o
,    BCD = ….

o
,    CDA = …...

o
 

Sehingga dalam persegi panjang besar tiap-tiap sudutnya 

…….………………………... yaitu ……
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keliling dan Luas Persegi Panjang  

a. Keliling Persegi Panjang 

Ukurlah bangun persegi panjang di bawah ini! Tentukan kelilingnya! 

 

 

 

 

Keliling persegi panjang ABCD = AB + BC + ….. + ….. 

       = ….. + ….. + ….. + ….. 

       = ….. cm 

 

Jadi keliling persegi panjang ABCD adalah ….. 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

Indikator: Melakukan manipulasi matematika 
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b. Luas Daerah Persegi panjang 

Perhatikan setiap bangun persegi panjang di bawah ini dan isilah tabel 

berikut. 

 

    

   

   

  

     (i)        (ii)                 (iii)  

Daerah persegi 

panjang 

Panjang Lebar Luas Daerah 

(i) 

(ii) 

(iii) 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. = ….. x ….. 

….. = ….. x ….. 

….. x ….. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi panjang, jika: 

P : ukuran panjang persegi panjang 

l   : ukuran lebar persegi panjang 

L : ukuran luas persegi panjang 

Maka L  = ….. x ….. 

 

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi panjang, jika: 

p  : ukuran panjang persegi panjang 

l   : ukuran lebar persegi panjang 

K : ukuran keliling persegi panjang 

Maka K  = ….. + ….. + ….. + ….. 

    = ….. + …..    = ….. ( ….. + ….. ) 

 

p 

l 

Indikator : Melakukan manipulasi matematika 

Indikator : Menemukan sifat dari persegi panjang 
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LEMBAR KERJA SISWA II 
 

Lampiran 30 

 

 

 

Petunjukmengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah- langkah. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok di bawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

 

1.Sifat- sifat Persegi Panjang 

Kerja kelompok 

1. Perhatikan bentuk persegi panjang berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik B dengan titik D, dan tandailah titik 

potong kedua garis tersebut dan beri nama titik O ! 

3. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi dan diagonal persegi 

panjang  ABCD tersebut ! 

a. AB //  CD,   AD  //  BC ,     

AB = 5 cm.  CD = 5 cm. 

BC = 3 cm.  AD = 3 cm. 

AB = CD ,    BC.=  AD 

Sehingga sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

b. AC = 4 cm, BD = 4 cm. 

Sehingga panjang diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang. 

c. AC dan BD merupakan dua garis yang saling berpotongan 

AO  = 2  , CO  = 2  , dan  BO  =  2 , DO = 2 

D C 

A B 
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Kesimpulan 

Jadi sifat-sifat persegi panjang adalah 

1. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

2. Panjang diagonal-diagonal sama panjang. 

3. Diagonal-diagonal berpotongan dan membagi dua sama panjang. 

4. Besar setiap sudut sama besar yaitu  90
o
 

 

5. ………………………………………………………………. 

 

 

 

Sehingga diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua 

sama panjang 

 

4. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut berikut ini! 

 BAD = 90
o
,   ABC = 90

o
,    BCD = 90

o
,    CDA = 90

o
 

Sehingga dalam persegi panjang besar tiap-tiap sudutnya sama besar yaitu 

90
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Keliling dan Luas Persegi Panjang  

a. Keliling Persegi Panjang 

Ukurlah bangun persegi panjang di bawah ini! Tentukan kelilingnya! 

   Keliling persegi panjang ABCD = AB + BC + CD + 

AD 

            = 4 + 2 + 4 

+ 2 

            = 12 cm 

 

Jadi keliling persegi panjang ABCD adalah 12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi panjang, jika: 

p  : ukuran panjang persegi panjang 

l   : ukuran lebar persegi panjang 

K : ukuran keliling persegi panjang 

Maka K  = p + l + p + l 

    = 2p + 2l    = 2 ( p + l ) 

 

A B 

D C 
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b. Luas Daerah Persegi panjang 

Perhatikan setiap bangun persegi panjang di bawah ini dan isilah tabel 

berikut. 

 

    

   

   

  

     (i)        (ii)                 (iii)  

 

Daerah persegi 

panjang 

Panjang Lebar Luas Daerah 

(i) 

(ii) 

(iii) 

3 

4 

p 

2 

3 

l 

6 = 3 x 2 

12 = 4 x 3 

L=p x l 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi panjang, jika: 

P : ukuran panjang persegi panjang 

l   : ukuran lebar persegi panjang 

L : ukuran luas persegi panjang 

Maka L  = p x l 

 

p 

l 
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LEMBAR KERJA SISWA III 
 

Lampiran 31 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah- langkah.. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok di bawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

 

1.Sifat- sifat Persegi 

Kerja kelompok 

Alat dan bahan : alat tulis, penggaris, dan busur derajat 

1. Perhatikan bentuk persegi seperti gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hubungkanlah titik A dengan titik C, titik B dengan titik D, dan tandailah 

titik potong kedua garis tersebut dan beri nama titik O ! 

 

 

3. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi dan diagonal persegi 

ABCD tersebut ! 

a. AB //  CD,   ……  //  ….. ,     

AB =  …  cm,    BC = …  cm, CD = …  cm, AD = …  cm 

AB = …., dan BC = …. 

Sehingga sisi-sisi yang berhadapan 

…………………dan…………………………. 

b. AC = …… cm, BD = …… cm. 

Sehingga panjang diagonal-diagonal persegi ……….. 

c. AC dan BD merupakan dua garis yang saling ……… 

D C 

A B 

Indikator : Menemukan sifat dari persegi 
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Kesimpulan 

Jadi sifat-sifat persegi adalah 

1. …………………………………………………………………………………………….

. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………. 

 

 

 

AO  =  … cm  , CO  =  …  cm , dan  BO  =  …  cm, DO = …  cm 

AO = …. = …. = …. 

Sehingga diagonal-diagonalnya saling……………………… dan 

…………………… ………………. 

4. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut berikut ini! 

 BAD = …  
o
,   ABC = … 

o
,    BCD = …  

o
,    CDA = …  

o
 

Sehingga dalam persegi besar tiap-tiap sudutnya 

…….………………………... yaitu ……
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Keliling dan Luas Persegi 

a. Keliling Persegi 

Ukurlah bangun persegi di bawah ini! Tentukan kelilingnya! 

       Keliling persegi ABCD = AB + BC + ….. + ….. 

            = ….. + ….. + ….. + ….. 

            = ….. cm 

 

Jadi keliling persegi ABCD adalah ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luas Daerah Persegi 

Perhatikan setiap bangun persegi di bawah ini dan isilah tabel berikut. 

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi, jika: 

s  : ukuran panjang sisi persegi 

K : ukuran keliling persegi 

Maka K  = ….. + ….. + ….. + ….. 

    = 4 … 

 

A 

D C 

Indikator : Melakukan manipulasi matematika 
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Daerah persegi Panjang Lebar Luas Daerah 

(i) 

(ii) 

(iii) 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. = ….. x ….. 

….. = ….. x ….. 

….. x ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

    (i)      (ii)           (iii) 

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi, jika: 

s : ukuran panjang sisi persegi 

L : ukuran luas persegi 

Maka L  = ….. x ….. 

 

s 

s 

Indikator : Menarik kesimpulan dari pernyataan 
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LEMBAR KERJA SISWA III 
 

Lampiran 32 

 

 

Petunjuk mengerjakan : 

a. Bacalah doa sebelum mengerjakan 

b. Kerjakan sesuai dengan langkah- langkah.. 

c. Diskusikan hasil jawaban secara berkelompok. 

d. Tulislah nama anggota kelompok di bawah ini: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

 

1.Sifat- sifat Persegi 

Kerja kelompok 

Alat dan bahan : alat tulis, penggaris, dan busur derajat 

1. Perhatikan bentuk persegi seperti gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hubungkanlah titik A dengan titik C, titik B dengan titik D, dan tandailah 

titik potong kedua garis tersebut dan beri nama titik O ! 

3. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi dan diagonal persegi 

ABCD tersebut ! 

a. AB //  CD,   BC  //  AD ,     

AB =  3  cm,    BC = 3  cm, CD = 3  cm, AD = 3  cm 

AB = BC = CD = AD 

Sehingga semua sisi sama panjang. 

b. AC dan BD merupakan dua garis yang saling berpotongan 

 AOB = 90  
o
,   BOC = 90 

o
,    COD = 90  

o
,    AOD = 90  

o
  

Sehingga diagonal-diagonalnya saling berpotongan ditengah  dan 

membentuk sudut siku-siku. 

 

D C 

A B 
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Kesimpulan 

Jadi sifat-sifat persegi adalah 

1. Semua sisi sama panjang. 

2. Diagonal-diagonal berpotongan di tengah dan membentuk sudut siku-siku. 

3. Semua sudutnya sama besar yaitu 90
o
 

 

 

 

 

4. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut berikut ini! 

 BAD = 90  
o
,   ABC = 90 

o
,    BCD = 90  

o
,    CDA = 90  

o
 

Sehingga dalam persegi besar tiap-tiap sudutnya sama besar yaitu 90
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Keliling dan Luas Persegi 

a. Keliling Persegi 

Ukurlah bangun persegi di bawah ini! Tentukan kelilingnya! 

       Keliling persegi ABCD = AB + BC + CD + DC 

            =  2+ 2 + 2 + 2 

            = 8 cm 

 

Jadi keliling persegi ABCD adalah 8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luas Daerah Persegi 

Perhatikan setiap bangun persegi di bawah ini dan isilah tabel berikut. 

 

 

    

  

  

  

   

   

   

(i)      (ii)           (iii) 

 

Kesimpulan 

Dalam suatu persegi, jika: 

s  : ukuran panjang sisi persegi 

K : ukuran keliling persegi 

Maka K  = s + s + s + s 

    = 4 s 

 

s 

s 

A B 

D C 
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Daerah persegi Panjang Lebar Luas Daerah 

(i) 

(ii) 

(iii) 

2 

3 

s 

2 

3 

s 

4 = 2 x 2 

9 = 3 x 3 

L = s x s 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keimpulan 

Dalam suatu persegi, jika: 

s : ukuran panjang sisi persegi 

L : ukuran luas persegi 

Maka L  = s x s 
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Lampiran 34 

KUIS I 

NAMA : 

KELAS : 

NO. ABSEN : 

1. Diketahui jajargenjang ABCD sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

a. Jika panjang sisi AB = (4x + 6) cm, panjang sisi CD = (7x – 3) cm. dan 

perbandingan panjang sisi AB : BC = 3 : 2, tentukan panjang sisi-sisi 

jajargenjang ABCD. 

b. Jika besar  BAD = 35
o
, tentukan besar  ABC,  BCD, dan  CDA! 

c. Jika panjang DE = 10 cm, tentukan luas jajargenjang ABCD! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D C 

B E A 

O 
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Lampiran 35 

KUNCI JAWABAN KUIS I 

1. Diketahui jajargenjang ABCD sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Panjang sisi AB = (4x + 6) cm.  

Panjang sisi CD = (7x – 3) cm.  

Perbandingan panjang sisi AB : BC = 3 : 2. 

Besar  BAD = 35
o
. Panjang DE = 10 cm. 

Ditanya: 

a. Panjang sisi-sisi jajargenjang ABCD? 

b. Besar  ABC,  BCD, dan  CDA? 

c. Luas jajargenjang ABCD? 

Penyelesaian: 

a. AB = CD   4x + 6 = 7x – 3 

  6 = 3x – 3 

  9 = 3x  

  3 = x. 

Panjang sisi AB = 4x + 6 = 4 (3) + 6 = 18 cm. 

AB = CD, maka panjang sisi CD = 18 cm. 

Perbandingan panjang sisi AB : BC = 3 : 2. 

BC = 
 

 
       cm. 

BC = AD, maka panjang sisi AD = 12 cm. 

Jadi panjang sisi-sisi jajargenjang ABCD: 

AB = CD = 18 cm, dan BC = AD = 12 cm. 

b.  ABC +  BAD = 180
o
 

  ABC + 35
o
 = 180

o 

D C 

B E A 

O 
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  ABC = 145
o
 

Jadi besar  ABC = 145
o 

 BCD =  BAD 

Jadi besar  BCD = 35
o 

 CDA =  ABC  

Jadi besar  CDA = 145
o
 

c. Luas jajar genjang                

          

     . 

Jadi luas daerah  jajargenjang ABCD adalah 180 cm
2
. 
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Lampiran 37 

KUIS II 

NAMA : 

KELAS : 

NO. ABSEN : 

1. Diketahui persegi ABCD sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

a. Jika besar  BAD = 5n
o
, tentukan nilai n! 

b. Jika panjang sisi AB = 2x cm dan sisi CD = (5x 12) cm. Perbandingan 

panjang sisi AB : BC = 4 : 3. Tentukan panjang sisi-sisi persegi panjang 

ABCD! 

c. Tentukan panjang diagonal AC dan BD dan panjang OA! 

d. Tentukan keliling dan luas persegi panjang ABCD! 

  

DD C 

B A 

O 
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Lampiran 38 

KUNCI JAWABAN KUIS II 

1. Diketahui persegi ABCD sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

a. Nilai n? 

b. Panjang sisi-sisi persegi panjang ABCD? 

c. Panjang diagonal AC dan BD dan panjang OA? 

d. Keliling dan luas persegi panjang ABCD? 

Penyelesaian: 

a. Sudut-sudut dalam persegi panjang merupakan sudut siku-siku. 

 BAD = 90
o   5n

o
 = 90

o   n =18.
 

b. Panjang sisi AB = 2x cm dan sisi CD = (5x 12)  cm.  

AB = CD   2x = 5x 12  

  12 = 3x 

  4 = x 

Panjang sisi AB = 2x = 2 (4) = 8 cm. 

Panjang sisi AB = panjang sisi CD, jadi panjang sisi CD = 8 cm. 

Perbandingan panjang sisi AB : BC = 3 : 4.  

Panjang sisi AB = 8 cm, maka panjang sisi BC = 
 

 
 AB = 6 cm. 

Panjanag sisi BC = panjang sisi AD , jadi panjang sisi AD = 6 cm. 

Jadi panjang sisi-sisi persegi panjang ABCD: 

AB = CD = 8 cm, dan BC = AD  = 6 cm. 

c. Untuk mencari panjang diagonal AC, digunakan rumus Phytagoras. 

AC =          

D C 

B A 

O 

 BAD = 5n
o
. 

Panjang sisi AB = 2x cm dan sisi CD = 

(5x 12) cm.  

Perbandingan panjang sisi AB : BC = 4 : 3.  

 

 



188 

 

 

         

          cm. 

Panjang diagonal AC = panjang diagonal BD, jadi panjang diagonal BD = 

10 cm. 

Panjang OA = 
 

 
 panjang AC = 5 cm. 

d. Keliling persegi panjang ABCD. 

K = 2 (p + l) = 2 (8 + 6) = 28 cm. 

Luas persegi panjang ABCD. 

L = p    = 8   6 = 48 cm
2
. 
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Lampiran 40 

KUIS III 

NAMA : 

KELAS : 

NO. ABSEN : 

 

1. Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar  AOB = 15m
o
, dan  DBC= 3n

o
. 

Panjang sisi AB = (x + 8) cm, dan panjang 

sisi BC = (3x + 4) cm. Tentukanlah: 

a. Nilai m dan n! 

b. Panjang sisi persegi ABCD! 

c. Keliling dan luas persegi ABCD! 

 
BB A 

C D 

O 
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Lampiran 41 

KUNCI JAWABAN KUIS III 

1. Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

a. Nilai m dan n? 

b. Panjang sisi persegi ABCD? 

c. Keliling dan luas persegi ABCD? 

Penyelesaian: 

a.  AOB = 15m
o
. 

 AOB = 90
o
. 

Maka 15m
o
= 90

o
  m = 6. 

 DBC= 3n
o
. 

 DBC= 45
o
  

Maka 3n
o
= 45

o
,   n = 15. 

b. Panjang sisi AB = panjang sisi BC 

  x + 8 = 3x + 4 

  
4 = 2x 

  
2 = x 

Panjang sisi AB = x + 8 = 2 + 8 = 10 cm. 

Jadi panjang sisi persegi ABCD = 10 cm. 

c. Keliling persegi ABCD = 4s = 4 (10) = 40 cm 

Luas persegi ABCD = s
2
 = 10

2
 = 100 cm

2
.

Besar  AOB = 15m
o
, dan  DBC= 3n

o
. 

Panjang sisi AB = (x + 8) cm, dan panjang 

sisi BC = (3x + 4) cm 

 

 A 

C D 

O 



 

 

 

1
9
1
 

Lampiran 42 

KISI-KISI SOAL POSTES 
Mata Pelajaran  : Matematika  

Materi Pokok   : Segiempat 

Kelas / Semester  : VII / II 

Waktu    : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi  :  4.  Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

NO 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR NO SOAL 

BENTUK 

SOAL 

1 6.1. 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi,  

jajar genjang. 

Jajargenjang 1. Siswa dapat menentukan dan 

menuliskan alasan bahwa segiempat 

adalah suatu jajar genjang jika 

diketahui unsur-unsurnya dan 

menuliskan sifat-siafat jajargenjang. 

1 Uraian  

Persegi 

panjang 

1. Siswa dapat menggambar sebuah 

persegi panjang jika diketahui 

panjang dan lebar persegi panjang 

dan menuliskan unsur-unsur pada 

persegi panjang. 

2 Uraian 

Persegi 1. Siswa dapat menggambarkan suatu 

persegi pada bidang koordinat jika 

diketahui koordinat lainya dan 

menuliskan sifat-sifatnya. 

3a, 3b, 3c, 

3d 

Uraian 

2 

 

6.2. Menghitung 

keliling dan luas 

Jajargenjang 1. Siswa dapat menentukan luas 

jajargenjang jika diketahui panjang 

alas dan tinggi. 

6b Uraian 



 

 

 

1
9
2
 

 

 

 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakanny

a dalam 

pemecahan 

masalah 

 

Persegi 

panjang 

1. Siswa dapat menentukan panjang 

dan lebar persegi panjang dalam 

variabel tertentu dan sebenarnya jika 

diketahui keliling dan unsur yang 

lainnya. 

4a, 4b 

5a  

Uraian 

Persegi 1. Siswa dapat menentukan luas dan 

keliling persegi jika diketahui 

panjang dan lebar persegi. 

5b 

6a 

Uraian 
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Lampiran 43 

SOAL POSTES 
Satuan Pendidikan : SMP N 29 Semarang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Waktu   : 60 menit 

Petunjuk Mengerjakan Soal 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah identitas Anda pada lembar jawab yang disediakan. 

3. Kerjakan pada lembar jawab yang telah disediakan. 

4. Periksalah jawaban, sebelum dikumpulkan. 

  

1. Apakah segiempat ABCD suatu jajargenjang jika  ruas garis AB//DC,                        

besar            dan besar         ? Tuliskan alasan! 

2. Jika koordinat titik        dengan panjang        satuan dan        

satuan. Gambarlah 2 persegi panjang PQRS yang terjadi pada bidang 

koordinat kartesius. 

3. Diketahui koordinat titik    –      dan    –       

a. Gambarlah persegi PQRS jika kedua titik sudut yang lain terletak pada 

sumbu koordinat. 

b. Tentukan koordinat titik Q dan R. 

c. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. 

d. Jika titik potong kedua diagonalnya adalah titik O, tentukan koordinat 

O. 

4. Diketahui suatu cermin yang berbentuk persegi panjang dengan keliling 

     . Jika selisih panjang dengan lebarnya adalah     .  

a. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut dalam x. 

b. Tentukan panjang dan lebar sesungguhnya persegi panjang tersebut. 

c. Hitung luas persegi panjang tersebut. 

5. Diketahui suatu balok kayu yang sisinya berbentuk persegi mempunyai 

luas sama dengan luas suatu persegi panjang.  Jika panjang persegi 

panjang   kali lebarnya dan keliling pesegi panjang adalah      .  

a. Tentukan luas persegi panjang. 

b. Tentukan keliling persegi. 

6. Perhatikan gambar disamping. Jika dketahui                   

ABCD dan AGFE adalah persegi.  

a. Tentukan perbandingan luas AGFE dengan ABCD.  

b. Tentukan luas daerah yang diarsir. 

 

  
A 

H 

I D C 

B 

E 

G 

F 
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Lampiran 44 

PEMBAHASAN POSTES 

N

O 

Jawaban  Skor 

1 Ya, Segiempat ABCD adalah suatu jajargenjang 

Alasan: karena segiempat ABCD memiliki panjang ruas garis sisi 

sejajar AB dan CD, dan jumlah dua sudut yang berdekatan saling 

berpelurus. Akibatnya sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sesuai 

dengan definisi segiempat yang memiliki dua pasang sisi 

berhadapan yang sejajar                       adalah 

jajargenjang.Terbukti. 

1 

 

4 

2 Dipunyai jika        dengan panjang ruas garis        satuan 

dan        satuan, maka gambar persegi panjang PQRS pada 
bidang kartesius. 

 

Kemungkinan 1                                        Kemungkinan  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 3.                                          Kemungkinan 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 5.                         Kemungkinan 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

P(2,1) 

R(6,3) S(2,3) 

Q(6,1) P(2,1) 

Q(2,5) R(0,5) 

S(0,1) 

P(2,1) 

Q(2,-3) R(0,-3) 

S(0,1) 

P(2,1) 

S(2,-1) 

Q(-2,1) 

R(-2,-1) 

P(2,1) 

Q(2,5) R(4,5) 

S(4,1) 

P(2,1) 

Q(2,-3) R(4,-3) 

S(4,1) 
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Kemungkinan 7.                                 Kemungkinan 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dipunyai koordinat titik    –             –       
a. Gambarlah persegi PQRS jika kedua titik sudut yang lain 

terletak pada sumbu koordinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Koordinat titik Q (0,1), R(0,5). 

c. Panjang sisi persegi adalah 4 satuan luas. 

d. Koordinat titik O adalah (x,y). kita pilih 2 titik P(-4,1) dan 

R(0,5) sebagai titik ujung-ujung diagonal.(cukup salah satu 

diagonal) 

  
     

 
 

      

 
    

  
     

 
 

   

 
   

                                      

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

4 Dipunyai cermin yang berbentuk persegi panjang dengan keliling 

94 cm. Jika selisih panjang dengan lebarnya adalah 3 cm. 

a. Panjang dan lebar persegi tersebut dalam x adalah 

Misalkan panjang = x cm 

Maka lebar =(x-3) cm 

b. Panjang dan lebar sesungguhnya adalah 

Keliling Persegi panjang = 2x(p+l) 

                  
         

        

     .  

Jadi panjang sesungguhnya adalah 25 cm dan lebarnya 

adalah 22 cm. 

c. Luas cermin tersebut adalah 

                
Jadi luas daerah persegi panjang tersebut adalah 550 cm

2
. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

P(2,1) 

R(6,-1) S(2,-1) 

Q(6,1) 
P(2,1) 

S(2,3) 

Q(-2,1) 

R(-2,3) 

P(-4,1) 

S(-4,5) R(0,5) 

Q(0,1) 
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5 Dipunyai balok yang berbentuk persegi dengan  luas persegi sama 

dengan luas suatu persegi panjang.  Jika keliling pesegi panjang 

adalah 40 cm, panjang = 4 kali lebarnya. 

a. Luas persegi panjang 

                        

                          
                      

                               

                                        

b. Keliling dan luas persegi 

                                     

        
Keliling persegi adalah 

                   
Jadi  keliling persegi adalah 32 cm dan luasnya 64 cm. 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 Dipunyai  panjang AB= 6 cm, DE=2cm 

a. luas AGFE dengan ABCD  

                    
Jadi luas daerah AGFE adalah 16 cm

2
. 

                    

Jadi luas                     
Perbandingan luas persegi A                    

b.                                                  
                                                 
Jelas L. EFCI = L. FGHC 

Luas EFGHCI = 2 x L.EFCI 

                 
                                           

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Jumlah skor 30 

 

NIlai=
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Lampiran 45 

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS EKSPERIMEN 1 (CORE) 

 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI KETUNTASAN 

1 CO-01 63 Belum Tuntas 

2 CO-02 83 Tuntas 

3 CO-03 80 Tuntas 

4 CO-04 77 Tuntas 

5 CO-05 73 Tuntas 

6 CO-06 87 Tuntas 

7 CO-07 67 Belum Tuntas 

8 CO-08 87 Tuntas 

9 CO-09 80 Tuntas 

10 CO-10 67 Belum Tuntas 

11 CO-11 67 Belum Tuntas 

12 CO-12 93 Tuntas 

13 CO-13 57 Belum Tuntas 

14 CO-14 87 Tuntas 

15 CO-15 83 Tuntas 

16 CO-16 73 Tuntas 

17 CO-17 60 Belum Tuntas 

18 CO-18 73 Tuntas 

19 CO-19 87 Tuntas 

20 CO-20 83 Tuntas 

21 CO-21 77 Tuntas 

22 CO-22 87 Tuntas 

23 CO-23 70 Tuntas 

24 CO-24 67 Belum Tuntas 

25 CO-25 70 Tuntas 

26 CO-26 80 Tuntas 

27 CO-27 77 Tuntas 

28 CO-28 73 Tuntas 

29 CO-29 77 Tuntas 

30 CO-30 73 Tuntas 

31 CO-31 70 Tuntas 

32 CO-32 87 Tuntas 
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RATA-RATA 75,09 

MAX 93 

MIN 63 

Tuntas  25 

Belum Tuntas 7 

 

 

  



199 

 

 

Lampiran 46 

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS EKSPERIMEN 2 (Pairs Check) 

 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI KETUNTASAN 

1 PC-01 73 Tuntas 

2 PC-02 83 Tuntas 

3 PC-03 93 Tuntas 

4 PC-04 80 Tuntas 

5 PC-05 77 Tuntas 

6 PC-06 87 Tuntas 

7 PC-07 97 Tuntas 

8 PC-08 80 Tuntas 

9 PC-09 80 Tuntas 

10 PC-10 77 Tuntas 

11 PC-11 77 Tuntas 

12 PC-12 87 Tuntas 

13 PC-13 83 Tuntas 

14 PC-14 83 Tuntas 

15 PC-15 73 Tuntas 

16 PC-16 93 Tuntas 

17 PC-17 90 Tuntas 

18 PC-18 87 Tuntas 

19 PC-19 83 Tuntas 

20 PC-20 87 Tuntas 

21 PC-21 80 Tuntas 

22 PC-22 77 Tuntas 

23 PC-23 77 Tuntas 

24 PC-24 83 Tuntas 

25 PC-25 83 Tuntas 

26 PC-26 77 Tuntas 

27 PC-27 80 Tuntas 

28 PC-28 63 Belum Tuntas 

29 PC-29 77 Tuntas 

30 PC-30 87 Tuntas 

31 PC-31 83 Tuntas 

32 PC-32 97 Tuntas 
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RATA-RATA 82,31 

MAX 97 

MIN 63 

Tuntas  31 

Tuntas 1 
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Lampiran 47 

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS KONTROL 

 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI KETUNTASAN 

1 K-01 77 Tuntas 

2 K-02 47 Belum Tuntas 

3 K-03 60 Belum Tuntas 

4 K-04 70 Tuntas 

5 K-05 73 Tuntas 

6 K-06 47 Belum Tuntas 

7 K-07 53 Belum Tuntas 

8 K-08 67 Belum Tuntas 

9 K-09 60 Belum Tuntas 

10 K-10 67 Belum Tuntas 

11 K-11 70 Tuntas 

12 K-12 67 Belum Tuntas 

13 K-13 73 Tuntas 

14 K-14 63 Belum Tuntas 

15 K-15 73 Tuntas 

16 K-16 77 Tuntas 

17 K-17 80 Tuntas 

18 K-18 70 Tuntas 

19 K-19 70 Tuntas 

20 K-20 53 Belum Tuntas 

21 K-21 73 Tuntas 

22 K-22 73 Tuntas 

23 K-23 53 Belum Tuntas 

24 K-24 67 Belum Tuntas 

25 K-25 77 Tuntas 

26 K-26 70 Tuntas 

27 K-27 80 Tuntas 

28 K-28 63 Belum Tuntas 

29 K-29 63 Belum Tuntas 

30 K-30 47 Belum Tuntas 

31 K-31 77 Tuntas 

32 K-32 57 Belum Tuntas 
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RATA-RATA 66,15 

MAX 80 

MIN 47 

Tuntas  16 

Tuntas 16 
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Lampiran 48 

UJI NORMALITAS DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

KELAS EKPERIMEN 1 (CORE) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen1 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 76.0938 

Std. Deviation 8.93835 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .104 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .608 

Asymp. Sig. (2-tailed) .853 
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Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,108. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 49 

UJI NORMALITAS DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

KELAS EKPERIMEN 2 (Pairs Check) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen2 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 82.3125 

Std. Deviation 7.19066 

Most Extreme Differences Absolute .149 

Positive .149 

Negative -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z .845 

Asymp. Sig. (2-tailed) .473 
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Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,149. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 50 

UJI NORMALITAS DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

KELAS KONTROL 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

                        

Kriteria pengujian jika         
    

  
, dimana N peserta tes, maka    ditolak 

(Siegel, 1994: 59-63). Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi 

> 0,05, artinya data berasal dari populasi normal (Sukestiyarno, 2010:39) 

Outpus SPSS: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kontrol 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean 66.1562 

Std. Deviation 9.79503 

Most Extreme Differences Absolute .159 

Positive .098 

Negative -.159 

Kolmogorov-Smirnov Z .901 

Asymp. Sig. (2-tailed) .391 
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Analisis Hasil: 

Nilai Dhitung  (absolute most extreme differences) diperoleh 0,159. 

Berdasarkan tabel harga-harga kritis D, nila Dtabel dengan N = 32 adalah 

    

   
      , karena            , artinya Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

Artinya, data berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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Lampiran 51 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Lavene dengan 

alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H0 : 1
2
 = 2

2 
= 3

2
 (varians homogen) 

H1 : terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan (varians tidak homogen). 

Taraf Kesalahan 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis: 

rumus yang digunakan: 

  
                  

  
   

                 
  

   
 
   

 

 

Kriteria pengujian tolak H0 apabila              , dimana          

   di dapat dari tabel distribusi F dengan peluang   dan             . 

Jika dilihat dari signifikasi, H0 diterima apabila signifikasi > 0,05, artinya varians 

homogen. 

Output SPSS: 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 2.334 2 93 .103 

Based on Median 1.822 2 93 .167 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.822 2 87.349 .168 

Based on trimmed mean 2.190 2 93 .118 

Analisis Hasil: 

Pada output di atas dengan menggunakan uji Lavene diperoleh nilai Sig. based on 

mean 0,103 = 10,3% > 5%, sehingga H0 diterima. Artinya, varians homogen. 
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Lampiran 52 

UJI KETUNTASAN SKOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS EKSPERIMEN 1 (CORE) 

Hipotesis: 

H0 : π   0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 paling sedikit 75%); dan 

H1 : π1 < 0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 kurang dari 75%) 

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

z =

x
n
  -  π0

 π0 1  -  π0 
n

 

Kriteria pengujian  

   ditolak djika             dimana           didapat dari daftar normal baku 

dengan peluang (0,5 – α). 

Perhitungan: 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

Sumber variasi nilai 

  π0 0,745 

  32 

  25 

 

z =

25
32

  -     

       1  -      
32
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Analisis Hasil:  

Dari daftar normal baku dengan      diperoleht            . Dari 

perhitungan diperoleh        dan ini terletak pada daerah penerimaan H0 

sehingga H1 ditolak. Artinya, skor kemampuan penalaran matematis pada materi 

geometri siswa kelas eksperimen 1 (CORE) yang mencapai KKM lebih dari atau 

sama dengan 75% dari total siswa. 
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Lampiran 53 

UJI KETUNTASAN SKOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS EKSPERIMEN 2 (Pairs Check) 

Hipotesis: 

H0 : π   0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 paling sedikit 75%); dan 

H1 : π1 < 0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 kurang dari 75%) 

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

z =

x
n
  -  π0

 π0 1  -  π0 
n

 

Kriteria pengujian  

   ditolak djika             dimana           didapat dari daftar normal baku 

dengan peluang (0,5 – α). 

Perhitungan: 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

Sumber variasi nilai 

  π0 0,745 

  32 

  31 

 

z =

31
32

  -     

       1  -      
32
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Analisis Hasil:  

Dari daftar normal baku dengan      diperoleht            . Dari 

perhitungan diperoleh        dan ini terletak pada daerah penerimaan H0 

sehingga H1 ditolak. Artinya, skor kemampuan penalaran matematis pada materi 

geometri siswa kelas eksperimen 2 (Pairs Check) yang mencapai KKM lebih dari 

atau sama dengan 75% dari total siswa. 
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Lampiran 54 

UJI KETUNTASAN SKOR KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 : π   0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 paling sedikit 75%); dan 

H1 : π1 < 0,745  (Proporsi siswa yang mencapai KKM=70 kurang dari 75%) 

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

z =

x
n
  -  π0

 π0 1  -  π0 
n

 

Kriteria pengujian  

   ditolak djika             dimana           didapat dari daftar normal baku 

dengan peluang (0,5 – α). 

Perhitungan: 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

Sumber variasi nilai 

  π0 0,745 

  32 

  16 

 

z =

16
32

  -     

       1  -      
32
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Analisis Hasil:  

Dari daftar normal baku dengan      diperoleht            . Dari 

perhitungan diperoleh         dan ini terletak pada daerah penolakan H0 

sehingga H1 diterima. Artinya, skor kemampuan penalaran matematis pada materi 

geometri siswa kelas kontrol yang mencapai KKM kurang dari atau sama dengan 

75% dari total siswa. 
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Lampiran 55 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA  

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

Dalam penelitian ini, uji kesamaan rata-rata data awal menggunakan uji Anava 

dengan alat bantu program SPSS Statistics 16.0.  

Hipotesis: 

H                                                   (skor kemampuan penalaran matematis siswa 

pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas 

kontrol sama) 

H                               paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (skor 

kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas ekperimen 

1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol terdapat perbedaan) 

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

  
varians antar kelompok

varians dalam kelopok
 

Kriteria pengujian: tolak H  jika                  , dimana               di dapat 

dari daftar distribusi F dengan peluang       dan dk =        . 

Jika dilihat dari signifikasi, H0 ditolak apabila signifikasi < 0,05. 
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Outpus SPSS: 

ANOVA 

Penalaran      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4250.146 2 2125.073 28.018 .000 

Within Groups 7053.812 93 75.847   

Total 11303.958 95    

 

Analisis Hasil: 

Dari output di atas, diperoleh Fhitung = 28,018 dan              = 3,09 yang didapat 

dari daftar distibusi F dengan peluang       dan dk =       . Jika dilihat dari 

signifikasi, pada output di atas diperoleh nilai signifikasi = 0,000 = 0% < 5%, 

sehingga H  ditolak. Artinya, skor kemampuan penalaran matematis siswa pada 

kelas ekperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol terdapat perbedaan yang 

signifikan. 
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Lampiran 56 

UJI LANJUT  

DATA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

Dalam penelitian ini, uji lanjut yang digunakan adalah uji Tukey dengan 

menggunakan alat bantu SPSS Statistics 16.0. 

Hipotesis 1: Hipotesis 2:   Hipotesis 3: 

                                 

                                                         

Taraf Kesalahan: 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah       . 

Pengujian Hipotesis 

Jika dilihat dari signifikasi, tolak H0 apabila signifikasi < 0,05. 

Outpus SPSS: 

Multiple Comparisons 

Penalaran 
Tukey HSD 

     

(I) Kode (J) Kode 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

CORE Pairs Check -6.21875
*
 2.17726 .014 -11.4046 -1.0329 

Kontrol 9.93750
*
 2.17726 .000 4.7517 15.1233 

Pairs 
Chheck 

CORE 6.21875
*
 2.17726 .014 1.0329 11.4046 

Kontrol 16.15625
*
 2.17726 .000 10.9704 21.3421 

Kontrol CORE -9.93750
*
 2.17726 .000 -15.1233 -4.7517 

Pairs Check -16.15625
*
 2.17726 .000 -21.3421 -10.9704 
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Pasangan Pengujian S

i

g

. 

Kriteria Kete

rang

an 

Kelompok CORE (Eksperimen 

1) dan Kelompok Kontrol  

0

,

0

0

0 

sig 

< 

0,0

5 

Sigi

nifik

an 

Kelompok Pairs Check 

(Eksperimen 2) dan Kelompok 

Kontrol 

0

,

0

0

0 

sig 

< 

0,0

5 

Sign

ifika

n 

Kelompok Pairs Check 

(Eksperimen 2) dan Kelompok 

Kontrol 

0

,

0

1

4 

sig 

< 

0,0

5 

Sign

ifika

n 

 

Penalaran 

Tukey HSD    

Kode N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Kontrol 32 66.1562   

CORE 32  76.0938  

Pairs Check 32   82.3125 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

 

Analisis Hasil: 

1. Rata-rata skor kemampuan penalaran matematis siswa Kelompok CORE 

(Eksperimen 1) lebih dari rata-rata skor kemampuan penalaran matematis 

siswa Kelompok Kontrol, karena nilai sig. = 0,000 < 0,05. 
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2. Rata-rata skor kemampuan panalaran matematis siwa Kelompok Pairs 

Check (Eksperimen 2) lebih dari rata-rata skor kemampuan penalaran 

matematis siwa Kelompok Kontrol, karena nilai sig. = 0,000 < 0,05. 

3. Rata-rata skor kemampuan penalaran siswa Kelompok Pairs Check 

(Eksperimen 2) lebih dari rata-rata skor kemampuan penalaran matematis 

siswa Kelompok CORE (Eksperimen 1), karena nilai sig. = 0,014 < 0,05. 

4. Dari 1 dan 2 diperoleh rata-rata skor kemampuan penalaran matematis 

siswa Kelompok Pairs Check (eksperimen 2) lebih dari rata-rata  skor 

kemampuan penalaran matematis siswa Kelas kontrol. 

5. Dari 1, 2, dan 3 diperoleh rata-rata skor kemampuan penalaran matematis 

siswa Kelompok Pairs Check  (eksperimen 2) paling besar dibandingkan 

dengan rata-rata skor kemampuan penalaran matematis siswa Kelompok 

CORE  (eksperimen 1) dan kontrol. 
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Lampiran 57 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

      

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

      

3 Penutup 

Tahap 4 

Extending  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

      

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

 

Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

      

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

      

3 Penutup 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

      

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

 

  
        

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

      

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

      

3 Penutup 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

      

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

 

  
        

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

 

Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

.................................. 
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Lampiran 58 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

Tahap 4 

Extending  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 26 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 
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Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

 

Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

..................................  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

    

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 33 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

  

  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

..................................  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Connecting  

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

CORE, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Organizing  

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil serta membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru membantu siswa dalam mengerjakan LKS 

jika ada yang belum dimengerti. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Reflecting  

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan 

siswa secara individu. 

b. Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

    

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 38 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

  

  
          

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      

Semarang,  Juni 2014 

Observer 

 

.................................. 
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Lampiran 59 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

   

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 

dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

   

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

   

 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

   

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 
dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

   

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

   

 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

   

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 

dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

   

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

   

 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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Lampiran 60 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 

dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

  

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 
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Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 28 

Skor maksimum = 48 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

  

  
             

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 
dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 
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Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 31 

Skor maksimum = 48 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

  

  
             

 

Kriteria persentase : 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMP Negeri 29 Semarang 

Materi Pokok : Segiempat 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari.. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang serta 

membagi tugas sebagai partner dan pelatih.. 

b. Guru membagikan LKS kepada masing- masing 

kelompok. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih bertugas mengecek jawaban 

partner.Guru membahas soal kuis yang banyak 

ditanyakan oleh siswa. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner dan pelatih bertukar peran 

dan melaksanakan tugas sesuai peran.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru memilih kelompok secara acak untuk 

mengerjakan di depan kelas. 

b. Guru meminta siswa untuk menutup semua buku 

matematika kemudian memberikan soal kuis  

yang dikerjakan secara individu. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 Penutup 

Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan dari 

hasil belajarnya. 

b. Guru memberikan tugas atau PR dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor 4 : sangat baik  

Skor 3 : baik  

Skor 2 : cukup  

Skor 1 : kurang  

Skor 0 : tidak terpenuhi 
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Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = 37 

Skor maksimum = 48 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
           

  

  
           

 

Kriteria persentase : 

1.  Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik   :      persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Semarang, ............................. 2014 

Observer 

 

.................................. 
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Lampiran 61  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 1 

Berilah penilaian anda dengan memberi cek () pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok     

2. 
Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mengungkapkan ide 
    

3. Tanggungjawab siswa dalam kelompok     

4. Partisipasi siswa dalam pemecahan masalah kelompok     

5. 
Tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas atau 

lembar diskusi 
    

6. 
Keaktifan siswa dalam mencari tahu tentang hal-hal 

yang kurang dimengerti 
    

7. 
Keaktifan siswa dalam presentasi, bertanya, memberi 

tanggapan dan sanggahan 
    

8. 
Sikap untuk menerima pendapat dan sanggahan dari 

orang lain 
    

 

Presentase keaktifan siswa dalam pembelajaran =
          

                    
      

Keterangan: 

Skor yang diberikan: 

1 = kurang aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  25% 

2 =  cukup aktif, jikabanyak siswa yang melakukan aktivitas 26% - 50% 

3 =  aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas 51% - 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  75% 
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Penilaian aktivitas kelas: 

Presentase aktivitas siswa dalam pembelajaran =
  

  
      = 31,25% 

Jumlah skor maksimum = 32 

Kriteria penilaian:  

Presentase keaktifan = x 

25% x< 43,75% : aktivitas siswa tidak baik 

43,75% x< 62,5 % : aktivitas siswa cukup baik 

62,5% x< 81,25% : aktivitas siswa baik 

x  81,25%  : aktivitas siswa sangat baik 

 

Kesimpulan: 

Kriteria aktivitas siswa pada pertemuan 1 tergolong rendah. Belum terbiasanya 

siswa pada model pembelajaran menjadi sebab rendahnya aktivitas siswa pada 

pertemuan 1. Perlu rencana lebih matang untuk pertemuan berikutnya. 

 

 

Peneliti 

 

 

Zahid Abdush Shomad 

NIM 4101410107 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN  
Berilah penilaian anda dengan memberi cek () pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok     

2. 
Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mengungkapkan ide 
    

3. Tanggungjawab siswa dalam kelompok     

4. Partisipasi siswa dalam pemecahan masalah kelompok     

5. 
Tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas atau 

lembar diskusi 
    

6. 
Keaktifan siswa dalam mencari tahu tentang hal-hal 

yang kurang dimengerti 
    

7. 
Keaktifan siswa dalam presentasi, bertanya, memberi 

tanggapan dan sanggahan 
    

8. 
Sikap untuk menerima pendapat dan sanggahan dari 

orang lain 
    

 

Presentase keaktifan siswa dalam pembelajaran =
          

                    
      

Keterangan: 

Skor yang diberikan: 

1 = kurang aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  25% 
2 =  cukup aktif, jikabanyak siswa yang melakukan aktivitas 26% - 50% 

3 =  aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas 51% - 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

 

Penilaian keaktifan kelas: 

Presentase keaktifan siswa dalam pembelajaran =
  

  
      = 59,375% 

Jumlah skor maksimum = 32 

Kriteria penilaian:  

Presentase keaktifan = x 

25% x< 43,75% : aktivitas siswa tidak baik 

43,75% x< 62,5 % : aktivitas siswa cukup baik 

62,5% x< 81,25% : aktivitas siswa baik 

x  81,25%  : aktivitas siswa sangat baik 
 

Kesimpulan: 

 Kriteria aktivitas siswa pada pertemuan 2 ini mengalami peningkatan yang 

sangat pesat karena tergolong cukup baik. Terjadi peningkatan di tiap poin 

aktivitas. Hal ini disebabkan siswa mulai terbiasa dengan model pembelajaran 

CORE sehingga pembelajaran dalam kelas mulai membaik dari pertemuan 

sebelumnya. 

 

 

Peneliti 

 

 

Zahid Abdush Shomad 

NIM 4101410107 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 1 PERTEMUAN 
 Berilah penilaian anda dengan memberi cek () pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok     

2. 
Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

mengungkapkan ide 
    

3. Tanggungjawab siswa dalam kelompok     

4. Partisipasi siswa dalam pemecahan masalah kelompok     

5. 
Tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas atau 

lembar diskusi 
    

6. 
Keaktifan siswa dalam mencari tahu tentang hal-hal 

yang kurang dimengerti 
    

7. 
Keaktifan siswa dalam presentasi, bertanya, memberi 

tanggapan dan sanggahan 
    

8. 
Sikap untuk menerima pendapat dan sanggahan dari 

orang lain 
    

 

Presentase keaktifan siswa dalam pembelajaran =
          

                    
      

Keterangan: 

Skor yang diberikan: 

1 = kurang aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  25% 
2 =  cukup aktif, jikabanyak siswa yang melakukan aktivitas 26% - 50% 

3 =  aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas 51% - 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak siswa yang melakukan aktivitas  75% 
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Penilaian keaktifan kelas: 

Presentase keaktifan siswa dalam pembelajaran =
  

  
      = 68,75% 

Jumlah skor maksimum = 32 

Kriteria penilaian:  

Presentase keaktifan = x 

25% x< 43,75% : aktivitas siswa tidak baik 

43,75% x< 62,5 % : aktivitas siswa cukup baik 

62,5% x< 81,25% : aktivitas siswa baik 

x  81,25%  : aktivitas siswa sangat baik 

 

Kesimpulan: 

 Kriteria aktivitas siswa pada pertemuan 3 tergolong baik akan tetapi 

keaktifan siswa masih perlu ditingkatkan lagi. 

 

 

Peneliti 

 

 

Zahid Abdush Shomad 

NIM 4101410107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


