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ABSTRAK 
 

Saputri, Nindya Ayu. 2014. Keefektifan Pembelajaran Model Cognitive Growth 

Berbantuan LKS untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas VII pada Materi Transformasi. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Amin Suyitno, M. Pd. 

 

Kata kunci: cognitive growth, keefektifan, kemampuan pemecahan masalah, LKS. 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Tujuan tersebut 

dapat dipenuhi melalui pembelajaran yang efektif. Salah satu upaya untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif, adalah menggunakan model 

pembelajaran. Terdapat pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS yang 

terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap confrontation with stage-relevant stage, 

dilanjutkan dengan tahap inquiry, kemudian tahap transfer. Melalui pembelajaran 

tersebut, kemampuan pemecahan masalah siswa diharapkan dapat meningkat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan pembelajaran model cognitive 

growth berbantuan LKS lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah 

siswa sebelum mendapatkan pembelajaran model cognitive growth berbantuan 

LKS, untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung, untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah, dan untuk 

mengetahui bahwa persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada kelompok 

yang menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih 

dari atau sama dengan 75%. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Buluspesantren tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 256 siswa yang terbagi dalam 

delapan kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling dan 

terpilih dua kelas sebagai sampel, yaitu kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS dan kelompok kontrol 

menggunakan model pembelajaran langsung. Data penelitian diperoleh dengan 

metode tes dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelompok eksperimen sebesar 74,08 dan kelompok kontrol sebesar 

70,59. Dari hasil uji perbedaan rata-rata menggunakan t-test dengan α= 5%, 

diperoleh thitung = 3,209 > ttabel = 1,671, sehingga Ha:       diterima. Hal 

tersebut berarti rata-rata posttest kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-

rata posttest pada kelompok kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII pada materi transformasi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut BSNP (2006:146), tujuan pembelajaran matematika adalah (1) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, (2) menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain, dan (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Di Amerika Serikat, NCTM (dalam 

Martinez dan Martinez, 2006: 2-3) merumuskan lima tujuan yang harus dicapai 

oleh seluruh siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu become mathematical 

problem solvers, communicate knowledge, reason mathematically, learn to value 

mathematics, dan become confident in one’s ability to do mathematics. Di China, 

pembelajaran matematika mengedepankan kemampuan pemecahan masalah, 

penalaran, komunikasi (aspek intelektual), dan penghargaan terhadap matematika 

(aspek non intelektual) sebagai unsur keberhasilan pembelajaran matematika (Xie, 

2004:2). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran di Indonesia sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika di luar 

negeri.  
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Semua tujuan tersebut dapat dipenuhi melalui pembelajaran matematika 

yang efektif. Menurut Slameto (2010: 93-95), syarat-syarat pembelajaran yang 

efektif adalah: (1) belajar secara aktif, baik mental maupun fisik, (2) guru harus 

menggunakan banyak metode pada saat mengajar, (3) motivasi, (4) kurikulum 

yang baik dan seimbang, (5) guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual, 

(6) guru membuat perencanaan sebelum mengajar, (7) pengaruh guru yang 

sugestif perlu diberikan kepada siswa, (8) seorang guru harus memiliki keberanian 

menghadapi siswa-siswanya, juga masalah-masalah yang timbul waktu 

pembelajaran berlangsung, (9) guru harus menciptakan suasana yang demokratis 

di sekolah, (10) guru perlu memberikan masalah-masalah yang merangsang siswa 

untuk berpikir, (11)  semua pelajaran yang diberikan kepada siswa perlu 

diintegrasikan, (12) pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan 

nyata di masyarakat, (13) guru memberikan kebebasan pada siswa untuk 

menyelidiki sendiri, mengamati sendiri, belajar sendiri, mencari pemecahan 

masalah sendiri, dan (14) pengajaran remedial. Menurut Sullivan (2011:25-30), 

ada enam prinsip yang harus dipegang guru untuk menciptakan pembelajaran 

matematika yang efektif, yaitu (1) articulating goals, (2) making connections, (3) 

fostering engagement, (4) differentiating challenges, (5) structuring lessons, dan 

(6) promoting fluency and transfer. Sedangkan menurut NCTM (2000:16), 

pembelajaran matematika yang efektif membutuhkan pengetahuan tentang apa 

yang siswa ketahui dan butuh untuk diketahui, kemudian mengajak dan 

mendukung mereka untuk mempelajarinya dengan baik. Berdasarkan pendapat 

Slameto, Sullivan, dan NCTM, pembelajaran matematika yang efektif 
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membutuhkan peran guru yang mendukung dan keterlibatan aktif siswa sehingga 

siswa tak hanya menjadi objek pasif selama pembelajaran. 

Menurut Piaget (dalam Rifa‟i dan Anni) usia siswa SMP (12-15 tahun) 

sudah memasuki tahap operasional formal (11-16 tahun). Pada tahap operasional 

formal, anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Akan tetapi pada 

kenyataannya, siswa SMP di Indonesia mengalami peralihan dari tahap 

operasional konkret ke tahap operasional formal sehingga materi pembelajaran 

yang diajarkan merupakan materi abstrak yang biasanya bisa dijelaskan secara 

konkret. Menurut Wardani dkk. (1997:20), siswa kelas VII telah memasuki masa 

pubertas. Masa pubertas atau masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak 

karena terjadi perkembangan biologis yang begitu cepat sehingga dianggap 

sebagai masa yang paling kritis dalam kehidupan seseorang. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat NCTM (2000:211), pada kelas 6-8, siswa mengalami perubahan 

fisik, emosi dan intelektual sehingga menjadi titik perubahan yang penting dalam 

diri mereka. Oleh karena itu, masa tersebut dapat dimanfaatkan untuk melatih dan 

mengembangkan pemikiran operasional formal dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

Pemecahan masalah merupakan aktivitas mental yang kompleks yang 

terdiri dari berbagai macam kegiatan dan kemampuan kognitif seperti, visualisasi, 

asosiasi, abstraksi, komprehensif, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan 

generalisasi (Garofalo & Lester dalam Kirkley, 2003:3). Berdasarkan pengertian 

tentang pemecahan masalah tersebut, siswa dituntut untuk menggunakan 

kemampuan-kemampuan lain dalam prosesnya. Kemampuan tersebut mencakup 

pemahaman konsep siswa sebagai bekal dasar pemecahan masalah, kemampuan 
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penalaran siswa untuk mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan 

komunikasi matematika (Cai dan Lester, 2010: 1). Menurut Hudojo (2005:126), 

kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang bermanfaat bagi 

kehidupan seseorang. Bila seorang siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah 

maka siswa tersebut akan mampu mengambil keputusan, sebab siswa itu menjadi 

mempunyai keterampilan tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang 

relevan, menganalisis informasi, dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali 

hasil yang telah diperolehnya.  

Pada tahun 1960-an, Bransford (dalam Kirkley, 2003:3) berpendapat 

tentang model IDEAL yang digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu Identify 

the problem, Define the problem through thinking about it and sorting out the 

relevant information, Explore solutions through looking at alternatives, 

brainstorming, and checking out different points of view, Act on the strategies, 

and Look back and evaluate the effects of your activity. Di lain pihak, Polya 

(dalam Wijayanti, 2009:405-406) juga mengatakan bahwa langkah-langkah 

pemecahan masalah meliputi (1) memahami masalahnya, (2) merencanakan 

rencana penyelesaian, (3) melaksanakan rencana, dan (4) menafsirkan hasilnya. 

Sedangkan menurut Gick (dalam Kirkley, 2003:4) urutan penyelesaian masalah 

meliputi representing problem, solution search, dan implementing the solution. 

Secara garis besar, langkah-langkah pemecahan masalah tersebut cocok dengan 

model pembelajaran cognitive growth yang menekankan siswa mengetahui setiap 

langkah yang dilakukannya dalam menyelesaikan soal. 

Model pembelajaran cognitive growth merupakan model pembelajaran 

yang terpusat pada perkembangan kognitif siswa. Joyce dan Weil (1980:122-124) 
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mengatakan bahwa dalam model pembelajaran ini diperlukan tugas-tugas yang 

diberikan kepada siswa, pengamatan bagaimana siswa berinteraksi dengan tugas, 

dan pemberian respon berkaitan dengan interaksi yang dilakukan siswa. Dengan 

kata lain, model ini menuntut siswa untuk memberikan respon atau alasan dari 

setiap hasil yang disampaikannya. Guru dituntut untuk menghadirkan masalah 

yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Selain itu, guru juga dituntut 

untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing respon siswa 

terhadap masalah yang disampaikan. Oleh karena itu, model ini cocok untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, karena di dalam 

pemecahan masalah diperlukan kegiatan dan kemampuan kognitif untuk mencari 

penyelesaian masalah. 

SMP Negeri 1 Buluspesantren merupakan salah satu sekolah yang terletak 

di Kabupaten Kebumen. Pada laporan hasil Ujian Nasional Tahun 2011 untuk 

SMP Negeri 1 Buluspesantren dari Puspendik Balitbang Kemdiknas, rata-rata 

nilai Ujian Nasional matematika adalah 6,28, dengan rata-rata di tingkat 

kabupaten yaitu sebesar 5,66, tingkat propinsi sebesar 6,34 dan tingkat nasional 

yang sudah mencapai rata-rata sebesar 7,30. Pada laporan hasil Ujian Nasional 

Tahun 2012 untuk SMP Negeri 1 Buluspesantren, rata-rata nilai Ujian Nasional 

matematika adalah 7,10 dengan rata-rata di tingkat kabupaten yaitu sebesar 5,97, 

tingkat propinsi sebesar 6,49 dan tingkat nasional yang sudah mencapai rata-rata 

sebesar 7,54. Jika dilihat dari hasil ujian nasional pada dua tahun tersebut, maka 

pencapaian nilai UN matematika di SMP Negeri 1 Buluspesantren sudah berada di 

atas rata-rata kabupaten tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. 
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Kurikulum yang digunakan di kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren 

tahun ajaran 2013/2014 adalah Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru matematika kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren, 

pembelajaran matematika masih menggunakan model pembelajaran langsung. 

Guru memberikan materi, latihan soal, tanya jawab, dan penugasan. Sesekali guru 

juga menggunakan alat peraga dan belajar secara berkelompok. Model 

pembelajaran langsung sering digunakan dalam pembelajaran karena para siswa 

sebagian besar tidak mempunyai persiapan sebelum pembelajaran dimulai 

sehingga apabila dihadapkan suatu masalah yang mengarah ke materi yang akan 

dipelajari, mereka tidak mempunyai gambaran sama sekali.  

Hasil belajar siswa di enam kelas pada mata pelajaran matematika belum 

mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 71. Pada tahun ajaran 

2013/2014, siswa yang mencapai ketuntasan pada ulangan akhir semester I di 

enam kelas tidak lebih dari 75%. Berikut daftar hasil ulangan akhir semester satu 

kelas VII semester I SMP Negeri 1 Buluspesantren, 

Tabel 1.1 Rata-rata dan Persentase Ketuntasan Nilai Ulangan Akhir Semester I 

Kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren Tahun Ajaran 2013/2014 

Kelas VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H 

Rata-rata 70 70 68 70 72 83 82 76 

Persentase 

ketuntasan 
46,88% 40,63% 34% 50% 56% 94% 90,63% 50% 

Melihat hasil ujian nasional pada tahun 2011 dan 2012, dan keadaan siswa 

yang telah dijelaskan sebelumnya, siswa SMP N 1 Buluspesantren mempunyai 

peluang besar untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Siswa yang terbiasa 

dengan pemecahan masalah mendapatkan hasil belajar yang lebih baik daripada 

siswa yang tidak terbiasa dengan pemecahan masalah (Ali, 2010: 70). Oleh karena 
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itu, apabila kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat maka hasil belajar 

yang diperoleh juga akan meningkat. 

Untuk mendukung jalannya pembelajaran yang lebih aktif dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang dipelajari, maka 

diperlukan pula media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Salah satu 

media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu lembar kerja 

siswa (LKS). LKS adalah media pembelajaran tertulis berupa lembaran kertas 

atau halaman web berisi good question yang dapat menuntun siswa menemukan 

konsep matematika pada materi transformasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diadakan penelitian 

tentang keefektifan pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS? 

(2) Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi 

dengan menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan 

LKS lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung? 
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(3) Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi 

dengan menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan 

LKS dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah? 

(4) Apakah persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih 

dari atau sama dengan 75%?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah 

mendapatkan pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih 

tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum 

mendapatkan pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS. 

(2) Untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

materi transformasi dengan menggunakan model pembelajaran cognitive 

growth berbantuan LKS lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

(3) Untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

materi transformasi dengan menggunakan model pembelajaran cognitive 

growth berbantuan LKS dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah. 

(4) Untuk mengetahui bahwa persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada 

kelompok yang menggunakan model pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS lebih dari atau sama dengan 75%. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Sebagai sumbangan pada pengetahuan tentang pembelajaran matematika, 

terutama dalam upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

(2) Dapat digunakannya model pembelajaran cognitive growth untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan siswa. 

1.5 Penegasan Istilah 

Peneliti perlu menyajikan batasan atau arti kata-kata yang menjadi judul 

dalam skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian 

terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Batasan-batasan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(1) Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibat, 

pengaruh, kesannya). Keefektifan, menurut arti katanya, adalah keadaan 

berpengaruh yang berupa keberhasilan yang merupakan hasil adanya 

usaha atau tindakan (KBBI, 2007: 284). Keefektifan dalam penelitian ini 

ditandai dengan adanya hal sebagai berikut. 

(a) Kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS. 

(b) Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi 

dengan menggunakan model pembelajaran cognitive growth 
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berbantuan LKS lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

(c) Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi 

dengan menggunakan model pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. 

(d) Persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

lebih dari atau sama dengan 75%. 

(2) Model pembelajaran cognitive growth  

Model pembelajaran cognitive growth merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Model pembelajaran 

cognitive growth terdiri atas tiga fase yaitu fase (a) confrontation with 

stage –relevant tasks, (b) inquiry, dan (c) transfer. 

(3) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini merupakan salah satu 

media pembelajaran berupa lembaran kertas atau halaman web yang berisi 

good question untuk menuntun siswa menemukan konsep matematika 

pada materi transformasi. 

(4) Kemampuan pemecahan masalah 

Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan 

yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru. 

(5) Model pembelajaran langsung 
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Model pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menggunakan 

metode ceramah. Pada pembelajaran model ini, kegiatan pembelajaran 

terpusat pada guru. Guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan 

penjelasan, ada kegiatan tanya jawab yang terjadi, kemudian latihan soal 

atau kuis kecil dari guru untuk siswa. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

(1) Bagian Awal  

Bagian awal penulisan skripsi memuat halaman judul, abstrak, halaman 

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

daftar lampiran, daftar tabel, dan daftar gambar. 

(2) Bagian Isi 

Bagian isi memuat lima bab yaitu sebagai berikut. 

(a) Bab 1. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan. 

(b) Bab 2. Landasan Teori dan Hipotesis 

Bab ini membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi serta 

penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam 

penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis. 

(c) Bab 3. Metode Penelitian 
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Bab ini meliputi populasi dan sampel, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis instrumen penelitian, 

dan metode analisis data. 

(d) Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

(e) Bab 5. Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dalam penelitian. 

(3) Bagian Akhir 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

 Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:193), belajar adalah proses aktif 

dimana siswa belajar menemukan prinsip, konsep, dan fakta untuk dirinya sendiri. 

Siswa membuat makna melalui interaksi dengan orang lain dan dengan lingkungan 

dimana dia hidup. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan produk manusia dan 

dibentuk secara sosial dan kultural. Menurut Djamarah & Zain (2002: 11), belajar 

adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan 

kegiatan adalah perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap, bahkan segenap aspek organisme pribadi. Jadi, hakikat 

belajar adalah perubahan. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa 

berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau hal-hal lain 

yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak 

sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar sedangkan perilaku belajar yang 

tidak tampak dari luar yaitu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk 

memecahkan masalah (Dimyati & Mudjiono, 2002: 7). Belajar merupakan proses 

internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah sluruh 
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mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Proses belajar 

yang mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar tertentu 

(Dimyati & Mudjiono, 2002: 18).  

Menurut Dimyati & Mudjiono (2002: 45), belajar melalui pengalaman 

langsung dalam beajar, siswa tidak sekadar mengamati secara langsung tetapi harus 

menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap 

hasil yang diperoleh. Keterlibatan dalam belajar tidak hanya keterlibatan dengan 

kegiatan fisik, tetapi juga keterlibatan mental, emosional, keterlibatan dengan 

kegiatan kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan 

dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan nilai, juga saat 

mengadakan latihan dalam pembentukan keterampilan. Selain itu, dalam situasi 

belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat 

hambatan, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut. Tantangan 

yang dihadapi dalam belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Apabila 

hambatan tersebut telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai. 

2.1.1.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:31) ada empat konsep yang diajukan oleh 

Piaget, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Skema 

menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami 

objek. Skema meliputi kategori pengetahuan dan proses memperoleh 

pengetahuan. Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi ke dalam 

skema yang telah dimiliki. Proses ini bersifat subjektif karena seseorang 

cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang agak sesuai dengan 

keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Akomodasi merupakan proses 
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pengubahan skema yang telah dimiliki dengan informasi yang baru. Ekuilibrium 

merupakan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Karena anak 

mengalami kemajuan karena adanya perkembangan kognitif, maka penting untuk 

mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya (asimilasi) dan mengubah perilaku karena adanya 

pengetahuan baru (akomodasi). 

Tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaget mencakup tahap 

sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal 

(Trianto, 2007:23) yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Menurut Piaget 

Tahap Perkiraan usia Kemampuan-kemampuan utama 

Sensorimotor 0-2 tahun Terbentuknya konsep “kepermanenan objek” dan 

kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke 

perilaku yang mengarah kepada tujuan 

Pra-

operasional 

2-7 tahun Perkembangan kemampuan menggunakan 

symbol-simbol untuk menyatakan objek-objek 

dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi 

Operasional 

konkret 

7-11 tahun Perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir 

logis. Kemampuan-kemampuan baru termasuk 

penggunaan operasi-operasi yang dapat-balik. 

Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi desentrasi 

dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi 

oleh keegosentrisan 

Operasional 11 tahun Pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin 
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formal sampai 

dewasa 

dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan 

melalui penggunaan eksperimentasi sistematis 

 Menurut Piaget (dalam Rifa‟i dan Anni) usia siswa SMP (12-15 tahun) 

sudah memasuki tahap operasional formal (11-16 tahun). Dengan demikian, 

mereka sudah mampu berpikir secara abstrak, membayangkan sesuatu yang 

kompleks serta menguji benar tidaknya suatu dugaan atau hipotesis. Namun, perlu 

ditekankan bahwa usia yang dicantumkan untuk setiap tahap bukanlah sesuatu 

yang mutlak. Piaget sendiri menekankan bahwa proses perkembangan kognitif 

berlangsung sesuai dengan tahap-tahap yang telah disebutkan, namun usia 

manusia mencapai tahap-tahap tersebut dapat berbeda-beda (Maier dalam 

Wardani, dkk., 1997:21). Oleh karena itu seseorang yang berusia 12 atau 13 tahun 

mungkin saja belum mencapai operasi formal. Di Indonesia, siswa SMP 

mengalami peralihan dari tahap operasional konkret ke tahap operasional formal 

sehingga materi pembelajaran yang diajarkan merupakan materi abstrak yang 

biasanya bisa dijelaskan secara konkret. 

Pada penelitian ini, siswa diajarkan materi transformasi. Materi tersebut 

merupakan materi geometri yang dapat dikonkretkan sehingga siswa dapat 

terbantu dengan adanya visualisasi dari bangun-bangun datar yang mengalami 

refleksi, translasi, rotasi dan dilatasi. Selain itu, di dalam materi transformasi juga 

terdapat penalaran spasial yang menuntut siswa untuk mampu berpikir logis dan 

abstrak. Oleh karena itu, materi transformasi yang diberikan dalam penelitian ini 

mampu diterima siswa kelas VII yang sedang berada dalam peralihan dari tahap 

operasional konkret ke tahap operasional formal. Berdasarkan teori belajar Piaget, 
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pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS cocok dalam kegiatan 

pembelajaran karena pembelajaran tersebut mengajarkan siswa untuk melatih 

berpikir logis guna memecahkan masalah melalui serangkaian pertanyaan yang 

terdapat pada LKS. 

2.1.1.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran 

kognitif yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi. 

Menurut teori ini, satu prinsip paling penting bahwa guru tidak dapat hanya 

sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di benaknya (Slavin dalam Trianto, 2007:26-27). 

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut Suparno 

(dalam Trianto, 2007:29) sebagai berikut: 

(1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, 

(2) tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, 

(3) mengajar adalah membantu siswa belajar, 

(4) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, 

(5) kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan 

(6) guru sebagai fasilitator. 

Selain itu, Rifa‟i dan Anni (2011:115) menetapkan empat asumsi tentang belajar 

berdasarkan teori konstruktivisme, yaitu: 

(1) pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh siswa yang terlibat 

dalam belajar aktif, 
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(2) pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang 

membuat representasi atas kegiatannya sendiri, 

(3) pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang 

menyampaikan maknanya kepada orang lain, dan 

(4) pengetahuan secara teoretik dikonstruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

Keterkaitan penelitian ini dengan teori konstruktivisme adalah siswa 

mengkonstruksi pengetahuan ke dalam dirinya sendiri secara fisik, simbolik, 

sosial, dan teoretik. Siswa belajar secara aktif dengan bantuan guru untuk 

memahami materi melalui pertanyaan-pertanyaan pada LKS yang akan menuntun 

mereka untuk menemukan konsep-konsep dan memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

2.1.1.3 Teori Belajar Van Hiele 

Dalam pembelajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan 

oleh Van Hiele yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam 

geometri. Meurut Van Hiele (dalam Suherman, 2003:51), tiga unsur utama dalam 

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode 

pembelajaran yang digunakan, jika ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir anak pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Selain itu, 

terdapat lima tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, 

tahap analisis, tahap pengurutan, tahap dedukasi, dan thap akurasi yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

(1) Tahap pengenalan (visualisasi) 
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Dalam tahap ini anak mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri 

secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui sifat-sifat dari 

bentuk geometri yang dilihatnya. 

(2) Tahap analisis 

Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki 

benda geometri yang diamati. Ia sudah mampu menyebutkan 

keteraturan yang terdapat pada benda geometri itu. 

(3) Tahap pengurutan (dedukasi formal) 

Pada tahap ini anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan 

kesimpulan, yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Namun 

kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Satu hal yang perlu 

diketahui adalah anak pada tahap ini sudah mulai mampu 

mengurutkan. 

(4) Tahap deduksi 

Pada tahap ini anak sudah mempu menarik kesimpulan secara deduktif, 

yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju 

hal-hal yang bersifat khusus. Demikian pula ia telah mengerti betapa 

pentingnya unsur-unsur yang tidak didefinisikan, disamping unsur-

unsur yang didefinisikan. 

(5) Tahap akurasi 

Pada tahap ini anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya 

ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. 

Tahap akurasi merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan 

kompleks. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa anak 
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meskipun sudah duduk di bangku sekolah lanjutan atas masih belum 

mampu sampai pada tahap berpikir ini. 

Teori Van Hiele sesuai dengan model pembelajaran cognitive growth yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, teori ini juga menjadi acuan dalam 

menentukan permasalahan yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak pada 

materi transformasi yang merupakan bagian dari geometri. 

2.1.2 Model Pembelajaran Cognitive Growth 

 Model cognitive growth merupakan salah satu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Menurut Joyce dan Weil 

(1992:121), model cognitive growth dalam pembelajaran lebih ditujukan dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir (kognitif). Oleh karena itu, model cognitive 

growth cocok dengan tahap perkembangan pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah. Fase model pembelajaran cognitive growth 

(Joyce dan Weil, 1992:123) sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Fase Model Pembelajaran Cognitive Growth 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 Confrontation with 

stage-relevant tasks 

Memberikan masalah yang 

sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

 

Fase 2 Inquiry 

 

 

Guru menyediakan masalah yang tidak 

hanya dikenal oleh siswa (asimilasi) 

tetapi juga mempunyai „kebaruan‟ 

(akomodasi).  
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Memancing tanggapan siswa 

tentang masalah yang disajikan. 

Memberikan counter-suggestion 

untuk memancing pembenaran 

siswa terhadap pendapatnya. 

 

Fase 3 Transfer Phase 

Memberikan masalah yang 

serupa dengan masalah yang 

disajikan sebelumnya.  

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dan 

penyelesaian solusi serta membantu 

mereka untuk menyampaikannya kepada 

orang lain (presentasi). 

 

 

Guru memancing pendapat dan 

pembenaran siswa tentang masalah yang 

disajikan untuk mengetahui apakah siswa 

akan memberikan tanggapan yang sama 

dengan tanggapan yang diberikan untuk 

masalah sebelumnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswandi (2013: 58) menunjukkan 

bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa yang diajar dengan model cognitive 

growthe berbantuan LKS  lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran ekspositori (langsung). Berikut hasil penelitian yang dilakukan 

Kiswandi pada siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Gringsing pada materi pokok 

segiempat menunjukkan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sebesar  60,708 

sedangkan kelompok eksperimen memperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 

68,708. 
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2.1.3 Model pembelajaran langsung (Direct Instruction) 

Pembelajaran langsung merujuk pada pola-pola pembelajaran di mana 

guru banyak menjelaskan konsep atau ketrampilan kepada siswa. Selanjutnya 

menguji ketrampilan siswa melalui latihan-latihan di bawah bimbingan dan arahan 

guru. Menurut Roy Killen (dalam Iru dan Arihi, 2012:155) direct instruction 

merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori (pemindahan pengetahuan 

dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi 

dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas. Tujuan utama pembelajaran 

langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar siswa. 

Sintaks model pembelajaran langsung menurut Slavin (dalam Iru dan 

Arihi, 2012:157) sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran Langsung 

Tahap Uraian 

Menginformasikan tujuan 

dan orientasi belajar 

Dalam fase ini guru menginformasikan hal-

hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa 

yang diharapkan 

 

Me-review pengetahuan 

dan keterampilan 

prasyarat 

Dalam fase ini guru mengajukan pertanyaan 

untuk mengungkap pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai siswa 

 

Menyampaikan materi 

pelajaran 

Dalam fase ini, guru menyampaikan materi, 

menyajikan informasi, memberikan contoh-
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contoh, mendemonstrasikan konsep dan 

sebagainya 

 

Melaksanakan bimbingan Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menilai tingkat pemahaman siswa 

dan mengoreksi kesalahan konsep 

 

Memberi latihan Dalam fase ini, guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk melatih 

keterampilannya atau menggunakan 

informasi baru secara individu atau 

kelompok 

 

Menilai kinerja peserta 

didik dan memberikan  

umpan balik 

Guru memberikan review terhadap hal-hal 

yang telah dilakukan siswa, memberikan 

umpan balik terhadap respon siswa yang 

benar dan mengulang keterampilan jika 

diperlukan 

 

Memberikan latihan 

mandiri 

Dalam fase ini, guru dapat memberikan 

tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk 

meningkatkan pemahamannya terhadap 

materi yang telah dipelajari 
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Kelebihan model pembelajaran langsung (Iru dan Arihi, 2012:157-158) sebagai 

berikut: 

(1) Guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima 

oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang 

harus dicapai oleh siswa. 

(2) Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-

kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut 

dapat diungkapkan. 

(3) Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan 

pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 

(4) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah. 

(5) Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak 

dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh 

seluruh siswa. 

(6) Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak 

memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi. 

(7) Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun 

model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat 

menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, 

bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan 

dihasilkan. 
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(8) Model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar 

(misalnya ceramah) dan mengamati (misalnya demonstrasi) dapat 

membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. 

(9) Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi 

guru sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi dan 

memperbaikinya. 

Keterbatasan model pembelajaran langsung (Iru dan Arihi, 2012:158) sebagai 

berikut: 

(1) Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk 

mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, 

dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam 

hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. 

(2) Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan 

dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 

(3) Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara 

aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonal mereka. 

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

pembelajaran ini bergantung pada image guru. 

(5) Model pembelajaran langsung memberi siswa cara pandang guru 

mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang tidak selalu 

dapat dipahami atau dikuasai oleh siswa. Siswa memiliki sedikit 

kesempatan untuk mendebat cara pandang ini. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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(6) Karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu 

arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman 

siswa. 

2.1.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Hudojo (2005: 123-124), suatu pertanyaan akan merupakan suatu 

masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang 

segera dapat digunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Suatu 

pertanyaan akan disebut suatu masalah jika memenuhi syarat berikut: 

(1) Pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa harus dapat 

dimengerti oleh siswa tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan 

tantangan baginya untuk menjawabnya. 

(2) Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang 

telah diketahui. 

Menurut Posamentier dan Stepelman (1990:109), sebuah masalah 

merupakan situasi di mana ada sesuatu yang diinginkan tetapi tidak tahu 

bagaimana mendapatkannya. Sebuah situasi disebut masalah bergantung dari 

bagaimana seseorang menghadapi situasi tersebut. Menurut Bell (1978:309), ada 

empat karakteristik dari sebuah masalah, yaitu: 

(1) a person must become aware of a situation in order for it to be a 

problem for him or her, 

(2) he or she must recognize the fact that the situation requires some 

action, 

(3) the person must either need to or want to act upon the situation and 

must actually take some action, dan 

(4) the resolution of the situation must not be immediately obvious to the 

person who acts upon it. 
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Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan 

kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi 

situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekadar sebagai bentuk kemampuan 

menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar 

terdahulu, melainkan lebih dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan 

seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi. Apabila seseorang telah 

mendapatkan suatu kombinasi perangkat aturan yang terbukti dapat dioperasikan 

sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan 

suatu masalah, melainkan juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Sesuatu yang dimaksud adalah perangkat prosedur atau strategi yang 

memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian dalam berpikir 

(Gagne dalam Wena, 2011:52). 

Indikator kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini sesuai dengan indikator yang dinyatakan oleh Polya (dalam 

Wijayanti, 2009: 406), yaitu memahami masalah, membuat rencana, 

menyelesaikan masalah, dan mengecek kebenaran. 

2.1.5 LKS sebagai Media Pembelajaran 

Menurut Djamarah & Zain (2002: 136) kata “media” berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dalam penelitian ini, 

digunakan Lembar Kerja Siswa yang selanjutnya disingkat menjadi LKS sebagai 

media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses 
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pembelajaran. LKS adalah media pembelajaran tertulis berupa lembaran kertas 

atau halaman web berisi good question yang dapat menuntun siswa menemukan 

konsep. 

Menurut Muhsetyo sebagaimana dikutip oleh Sugiarto (2010: 20) bahwa 

untuk mendukung pembelajaran matematika yang mampu menumbuhkan 

kemampuan peserta didik dalam membangun (mengkonstruk) pengetahuan sendiri 

dibutuhkan perangkat pembelajaran termasuk LKS yang pengembangannya 

berbasis konstruktivis. Pengembangan LKS tersebut dimaksudkan  sebagai salah 

satu  sumber belajar yang merupakan fasilitas belajar guna mencapai kompetensi 

dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me-

motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta  memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk melakukan  kegiatan eksplorasi, dan elaborasi. 

2.1.6 Ketuntasan Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar siswa adalah pencapaian siswa setelah memperoleh 

pembelajaran yang diamati dari tes hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, 

ketuntasan belajar siswa dilihat dari Kriteria Ketuntasan Minimal dan kriteria 

ketuntasan secara klasikal. Kriteria Ketuntasan Minimal untuk siswa pada mata 

pelajaran matematika adalah      sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

yang ditetapkan di sekolah. Siswa dikatakan tuntas jika nilai hasil belajar yang 

diperolehnya mencapai    . Kriteria ketuntasan klasikal adalah proporsi antara 

siswa yang tuntas sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal dengan seluruh siswa yang 

ada di kelas, yaitu sebesar     . Hasil belajar dikatakan tuntas jika proporsi 

siswa yang mencapai KKM sebesar     sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

secara klasikal sebesar     . 
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2.1.7 Uraian Materi 

2.1.7.1 Translasi 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:329), translasi 

atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada 

sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Misalkan  ,  ,  , dan   adalah 

bilangan real, translasi titik        dengan        adalah menggeser absis   

sejauh   dan menggeser ordinat   sejauh  , sedemikian sehingga diperoleh 

           , secara notasi dilambangkan dengan       
      
→            

  . 

2.1.7.2 Refleksi 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:329), refleksi 

atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada 

sebuah bidang dengan menggunakan sifat sebuah cermin dari titik-titik yang 

dipindahkan. Pencerminan titik        terhadap     didefinisikan dengan 

      
    
→            , sedangkan pencerminan titik        terhadap     

didefinisikan dengan       
    
→            . 

2.1.7.3 Rotasi 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:329), rotasi atau 

perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah 

bidang dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Rotasi terhadap titik 

       sebesar    
 dirumuskan dengan       

 
(          )

→                . 
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2.1.7.4 Dilatasi 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:329), dilatasi 

atau perubahan skala adalah suatu transformasi yang memperbesar atau 

memperkecil bangun tetapi tidak mengubah bentuk. Dilatasi dengan pusat        

dan faktor skala   dirumuskan dengan       
           
→               , sedangkan 

dilatasi dengan pusat        dan faktor skala   dirumuskan dengan       

           
→                           . 

2.2 Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai dengan baik bila proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif. Pada pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 1 Buluspesantren, guru biasanya menggunakan model pembelajaran 

langsung dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru melakukan ceramah, 

latihan soal, tanya jawab, dan penugasan. Sesekali guru juga menggunakan alat 

peraga dan belajar secara berkelompok. Akan tetapi, hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika di enam dari delapan kelas belum mencapai KKM yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 71. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan 

upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah agar hasil belajar ikut 

meningkat. Ada beberapa macam model pembelajaran yang dapat dilakukan, 

salah satunya adalah model pembelajaran  cognitive growth.  

Model pembelajaran cognitive growth merupakan suatu model 

pembelajaran sains yang berbasis konstruktivisme. Pembelajaran cognitive growth 

terdiri atas tiga fase yaitu fase (a) confrontation with stage-relevant tasks, (b) 
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inquiry, dan (c) transfer. Ciri khas dari model pembelajaran ini adalah siswa 

dituntut untuk memberikan alasan atau respon dari setiap hasil yang 

disampaikannya. Beberapa keuntungan diterapkannya model pembelajaran 

cognitive growth adalah (1) Pembelajaran bersifat student centered; (2) Orientasi 

pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan 

masalah; (3) Menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional yang cenderung 

menghafal; dan (4) Membentuk siswa yang aktif, kritis, dan kreatif. Melalui 

penerapan model pembelajaran cognitive growth diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dalam materi transformasi.  

Untuk mendukung jalannya pembelajaran yang lebih aktif dan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, maka 

diperlukan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu lembar kerja siswa (LKS). Melalui 

media LKS yang berupa lembaran kertas atau halaman web berisi good question 

maka siswa dapat membentuk pengetahuannya sendiri, membuat makna, mencari 

kejelasan, dan bersikap kritis pada materi transformasi sehingga kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

cognitive growth berbantuan LKS diduga efektif untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMP Negeri 1 Buluspesantren pada materi 

transformasi.  

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan pada kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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(1) kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS, 

(2) kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi dengan 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih 

tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, 

(3) kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi dengan 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah, dan 

(4) persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih 

dari atau sama dengan 75%. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

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

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren tahun 

pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari 256 siswa yang dikelompokkan ke dalam 

delapan kelas, yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII D, dan 

VII H dengan masing-masing kelas terdiri dari 32 siswa. 

3.1.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Dalam penelitian akan digunakan sampel sebagai objek penelitian. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 

2010:62). Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau dinamakan sampling 

acak (random sampling) dengan beberapa pertimbangan, diantaranya: 

(1) siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum sama, 

(2) siswa duduk pada kelas paralel yang sama, 

(3) siswa mendapat waktu pelajaran yang sama, dan  

(4) tidak mengenal adanya istilah kelas unggulan atau kelas favorit 

Pada penelitian ini, penulis memilih secara acak dua kelas, dengan 

ketentuan satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai 

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberikan suatu perlakuan berupa 
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pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS dan kelompok kontrol akan 

diberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

X1 : Pembelajaran dengan menggunakan model cognitive growth berbantuan LKS. 

X2 : Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada. Adapun 

desain penelitian yang digunakan sebagai berikut. 

  

Keterangan: 

R : pengambilan sampel dilakukan secara acak, 

O1 : nilai pretest kelompok eksperimen, 

O2 : nilai posttest kelompok eksperimen, 

X : perlakuan dengan memberikan model pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS, 

O3 : nilai pretest kelompok kontrol, dan 

O4 : nilai posttest kelompok kontrol. 

R   O1   X   O2 

 

O3 O4 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengambil data awal yaitu nilai ulangan akhir semester satu siswa kelas 

VII mata pelajaran  matematika tahun ajaran 2013/2014. 

(2) Menentukan sampel penelitian dari populasi yang ada dengan 

menggunakan teknik random sampling. Terpilih dua sampel sebagai 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

(3) Menyusun perangkat pembelajaran pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. 

(4) Menyusun kisi-kisi tes uji coba dan menyusun instrumen uji coba 

berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

(5) Instrumen uji coba diujicobakan pada sekelompok siswa yang telah 

menerima materi transformasi. 

(6) Data hasil tes uji coba, dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

(7) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat untuk dijadikan soal tes hasil 

belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(8) Melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(9) Melaksanakan pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS pada 

kelompok eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelompok kontrol. 

(10) Melaksanakan posttest kemampuan pemecahan masalah pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 
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(11) Menganalisis data kemampuan pemecahan masalah dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

(12) Menyusun laporan hasil penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis 

(Arikunto, 2003:30). Dalam metode ini digunakan lembar observasi untuk 

mendapatkan data tentang aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan guru dan 

pendidikan karakter siswa. Untuk pengisian lembar observasi tentang aktivitas 

pembelajaran yang dilaksanakan guru menggunakan check list. Check list atau 

daftar cek terdiri dari daftar item yang berisi aspek-aspek yang diobservasi. Untuk 

pendidikan karakter siswa, terdapat 4 nilai yang akan diamati, yaitu jujur, disiplin, 

saling menghargai, dan rasa ingin tahu. Pada lembar pengamatannya, nilai-nilai 

tersebut akan dijelaskan melalui indikator-indikator sehingga dapat diamati 

dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, pengamat mengamati keadaan kelas 

kemudian menuliskan banyaknya siswa yang melakukan dan siswa yang tidak 

melakukan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

3.4.2 Metode Tes 

Menurut Arikunto (2003:53) tes adalah alat atau prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan. Pemberian tes dilakukan untuk memperoleh data 
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tentang kemampuan pemecahan masalah materi transformasi pada siswa yang 

menjadi sampel pada penelitian ini. 

3.5 Analisis Instrumen 

3.5.1 Instrumen Tes 

Menurut Sugiyono (2012:148), instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pada penelitian 

digunakan instrumen berupa soal tes kemampuan pemecahan masalah. Tes berupa 

tes subjektif yang penilaiannya digunakan untuk mengukur satu atau beberapa 

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan tes 

berbentuk soal uraian. Menurut Arikunto (2003:163), soal uraian memiliki 

kebaikan-kebaikan sebagai berikut: 

(1) mudah disiapkan dan disusun oleh peneliti, 

(2) tidak memberi banyak kesempatan kepada siswa untuk berspekulasi atau 

untung-untungan dalam menjawab soal, 

(3) mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

jawaban dalam bentuk kalimat yang bagus, 

(4) memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan jawaban dengan 

caranya sendiri, dan 

(5) dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang 

diteskan. 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang telah disusun, 

diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda butir soal serta reliabilitas soal sebelum digunakan sebagai soal tes 
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hasil belajar. Uji coba dilakukan pada sejumlah siswa yang tidak termasuk dalam 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tetapi masih termasuk dalam 

populasi penelitian.   

3.5.1.1 Reliabilitas Soal Uraian 

Menurut Arikunto (2003:108-109) koefisien realibilitas instrumen tes 

bentuk uraian dapat dicari dengan menggunakan rumus reliabilitas Alpha berikut 

ini. 

     
 

   
    

∑  
 

  
 

  

Keterangan: 

    = koefisien reliabilitas, 

  = banyaknya item, 

∑  
  = varians dari tes, dan 

  
  = varians total. 

Kriteria reliabilitas instrumen soal (Guilford dalam Ruseffendi, 2001: 144) adalah 

sebagai berikut: 

              : reliabilitas kecil, 

              : reliabilitas rendah, 

              : reliabilitas sedang, 

              : reliabilitas tinggi, 

              : reliabilitas sangat tinggi. 

Dari hasil uji reliabilitas tes diperoleh     = 0,807953 sehingga instrumen soal 

reliabel dengan kriteria reliabilitas tinggi. 
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3.5.1.2 Taraf Kesukaran Soal Uraian 

Menurut Nitko (dalam Reynolds dkk., 2008: 154), rumus yang digunakan 

untuk menghitung tingkat kesukaran soal uraian adalah sebagai berikut. 

  
                      ̅ 

                                
 

Jangkauan skor yang mungkin adalah selisih antara skor terbesar dan skor terkecil 

yang mungkin pada sebuah item. Kriteria tingkat kesukaran untuk soal uraian 

adalah sebagai berikut, 

0,00 – 0,30 : sukar, 

0,31 – 0,70 : sedang, dan 

0,71 – 1,00 : mudah. 

Dari hasil perhitungan taraf kesukaran soal diperoleh soal dengan kategori mudah 

yaitu soal nomor 2, 5, 9, 11, dan 12. Soal dengan kategori sedang yaitu soal 

nomor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, dan 15. Soal dengan kategori sukar yaitu soal 

nomor 16. 

3.5.1.3 Daya Pembeda Soal Uraian 

Daya pembeda digunakan untuk membedakan siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah (Arifin, 

2012:133). Menurut Nitko (dalam Reynolds dkk, 2008:154), rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya pembeda soal berbentuk uraian adalah sebagai 

berikut. 

  
                            ̅                                  ̅      
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Kriterianya (Reynolds dkk, 2008:152) sebagai berikut, 

≥ 0,40 : sangat baik, 

0,30 – 0,39 : baik, 

0,11 – 0, 29 : cukup baik, dan 

≤ 0,10 : tidak baik. 

 Dari hasil perhitungan daya pembeda soal pilihan ganda diperoleh soal 

dengan daya pembeda baik yaitu soal nomor 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan 14. Soal 

dengan daya pembeda cukup yaitu soal nomor 7, 11, 13, 15, dan 16, sedangkan 

soal dengan daya pembeda tidak baik yaitu soal nomor 2, 3, dan 5. 

3.5.1.4 Validitas  

Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto 

(2003: 78) sebagai berikut. 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   
} { ∑    ∑   }

 

Keterangan:  

    : koefisien korelasi antara X dan Y , 

N   : banyaknya subjek/siswa yang diteliti, 

∑  : jumlah skor tiap butir soal, 

∑   : jumlah skor total, 

∑  
 : jumlah kuadrat skor butir soal, dan 

∑  
 : jumlah kuadrat skor total. 

Menurut Arikunto (2003:75) penafsiran harga koefisien korelasi dapat dilakukan 

dengan berkonsultasi ke tabel harga kritik   product moment sehingga dapat 
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diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika harga   lebih kecil dari harga 

kritik dalam tabel (              ), maka korelasi tersebut tidak signifikan 

sehingga item yang dimaksud tidak valid.  

 Dari hasil perhitungan validitas item soal diperoleh soal dengan kriteria 

valid yaitu soal nomor 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Sedangkan soal 

dengan kriteria tidak valid yaitu soal nomor 2, 3, dan 5. 

 Soal yang dipakai untuk tes kemampuan pemecahan masalah merupakan 

soal yang memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda yang ditentukan. Selain itu, pengambilan soal juga memperhatikan 

indikator yang ditentukan untuk tes hasil belajar. Setiap indikator harus ada soal 

yang mewakili, sehingga kemampuan peserta didik pada indikator yang 

ditentukan dapat diukur melalui soal yang dipilih. Dengan pertimbangan tersebut, 

diambil 8 soal untuk tes kemampuan pemecahan masalah. 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah kelompok-kelompok 

dalam populasi berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat ditentukan statistik 

yang akan digunakan dalam mengolah data yaitu statistik parametrik atau non 

parametrik. Untuk uji normalitas data hasil penelitian menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah uji normalitas (Santoso, 2001:88-93) 

sebagai berikut. 

(1) Menentukan rumusan hipotesis yaitu: 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 
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Ha: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5%. 

(3) Mengurutkan data dari data terendah hingga data tertinggi 

(4) Tabel yang digunakan adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

X Z Luas kurva Z Peluang harapan D (selisih) 

66.07 -0.57735 0.281851 0.666667 0.384815 

66.07 -0.57735 0.281851 0.666667 0.384815 

67.86 1.154701 0.875893 1 0.124107 

Keterangan: 

X : data. 

Z : diperoleh dari   
   

 
, dengan   adalah rata-rata 

populasi dan   adalah simpangan baku populasi. 

Luas kurva Z : luas daerah di sebelah kanan untuk nilai Z tertentu. 

Peluang harapan : distribusi frekuensi yang diobservasi dari suatu 

sampel random dengan   observasi. Dimana   adalah 

sembarang skor yang mungkin,         
 

 
, dimana k 

sama dengan banyak observasi yang sama atau kurang 

dari  . 

D (selisih) : selisih antara luas kurva Z dengan peluang harapan. 

(5) Dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan nilai terbesar D 

(selisih), yang disebut dengan Kolmogorov-Smirnov hitung, dengan 

Kolmogorov-Smirnov tabel. Jika Kolmogorov-Smirnov hitung lebih kecil 

dari Kolmogorov-Smirnov tabel maka H0 diterima. Jika Kolmogorov-
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Smirnov hitung lebih besar dari Kolmogorov-Smirnov tabel maka H0 

ditolak. 

3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika 

kelompok-kelompok tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok 

tersebut dikatakan homogen. Langkah-langkah uji homogenitas (Sudjana, 2005: 

261-265) adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan rumusan hipotesis yaitu: 

H0:   
    

      
    (semua kelompok dalam populasi mempunyai 

varians sama); 

Ha:   
    

      
    (paling sedikit satu kelompok dalam populasi 

mempunyai satu varians berbeda). 

(2) Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji Bartlett. 

(3) Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5%. 

(4) Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika        
        

 , di mana       
 , 

diperoleh dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang   –     dan 

       –    untuk   adalah banyaknya kelompok data yang akan diuji. 

(5) Menentukan statistik hitung dengan menggunakan uji Bartlett dengan 

rumus: 

    ln   {  ∑      log  
 } 

dengan      log   ∑               
∑        

 

∑      
. 
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Keterangan: 

si
2
:  varians masing-masing kelas 

s
2
 :  varians gabungan 

B :  koefisien Bartlett 

ni :  banyaknya test masing-masing kelas 

(6) Menarik kesimpulan yaitu jika        
        

 , maka semua kelompok 

dalam populasi penelitian memiliki varians yang sama. 

3.6.3 Uji Perbedaan Rata-rata Kemampuan Pemecahan Masalah 

Sebelum melakukan uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah, rata-

rata data pretest kedua kelompok harus diuji kesamaannya terlebih dahulu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa di dua 

kelompok tersebut berawal dari keadaan yang sama atau tidak. Untuk melakukan 

uji ini digunakan uji t-test dua pihak. Hipotesis yang diuji yaitu: 

          , 

          . 

Menurut Sudjana (2005: 239), rumus yang digunakan untuk mencari nilai t  

adalah rumus t-test polled varians. Harga t tersebut kemudian dibandingkan 

dengan harga t tabel. Kriteria pengujiannya adalah terima    jika   
  

 

 
 

   

 
  

 

 
 

 dimana  
  

 

 
 
 diperoleh dari daftar distribusi t  dengan            

dan peluang   
 

 
 . 

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua pada penelitian ini digunakan 

uji t-test pihak kanan yaitu untuk menguji dua sampel yang independen, datanya 
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berdistribusi normal, dan homogen. Dalam uji ini, hipotesis statistik yang diuji 

yaitu:  

          , 

          . 

Menurut Sugiyono (2010:138) terdapat beberapa rumus t-test yang 

digunakan untuk pengujian. Berikut adalah pedoman penggunaannya.  

(1) Bila jumlah anggota sampel       dan varian homogen         maka 

dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated varians maupun polled 

varians. Untuk melihat harga t-tabel digunakan           . 

(2) Bila jumlah anggota sampel       dan varian homogen         maka 

dapat digunakan rumus t-test ploled varians. Untuk melihat harga t-tabel 

digunakan           . 

(3) Bila jumlah anggota sampel       dan varian homogen         maka 

dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated varians maupun polled 

varians. Untuk melihat harga t-tabel digunakan         atau    

    . 

(4) Bila jumlah anggota sampel       dan varian homogen         maka 

dapat digunakan rumus t-test separated varians. Harga t sebagai pengganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan          dan     

     dibagi dua kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

Rumus-rumus t-test. 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
  
 

  
 

  
 

  

 separated varians. 
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  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√
        

          
 

       
 

 

  
 

 

  
 

 polled varians. 

 

Keterangan, 

  : nilai t, 

  ̅̅ ̅ : rata-rata sampel 1, 

  ̅̅ ̅ : rata-rata sampel 2, 

   : simpangan baku sampel 1, 

   : simpangan baku sampel 2, 

  
  : varians sampel 1, 

  
  : varians sampel 2, dan 

  : korelasi antara dua sampel. 

Harga   hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga   tabel. Jika harga 

  hitung lebih kecil dari   tabel (               , maka    diterima dan    

ditolak. 

3.6.4 Uji Ketuntasan Rata-rata 

Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah atau belum, digunakan uji 

banding satu sampel. Hipotesisnya adalah: 

H0:        (kemampuan pemecahan masalah siswa sudah mencapai KKM) 

Ha:        (kemampuan pemecahan masalah siswa belum mencapai KKM). 

Dalam pengujian ini digunakan statistik t sebagaimana tercantum dalam Sudjana 

(2002:231-233) dengan rumus: 
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 ̅    

 

√ 

  

Keterangan: 

  : nilai t, 

 ̅ : rata-rata data sampel, 

   : nilai yang dijadikan perbandingan (70,5), 

  : simpangan baku sampel, dan 

  : banyaknya sampel. 

Harga t tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Harga t tabel 

diperoleh dari tabel distribusi t  dengan        dan peluang      .    

ditolak jika         dan terima    dalam hal lainnya. 

3.6.5 Uji Proporsi  

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa digunakan uji proporsi. 

Hipotesisnya adalah: 

H0:     0,745 (proporsi siswa yang mencapai KKM lebih dari atau sama dengan 

75%) , 

Ha:     0,745 (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 75%). 

Dalam pengujian ini digunakan statistik   sebagaimana tercantum dalam Sudjana 

(2002:234-235) dengan rumus: 

  

 
 

   

√        
 

 

Keterangan: 

  = banyaknya siswa yang mendapat nilai    , 
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  = jumlah sampel, 

   = nilai proporsi populasi. 

Kriteria pengujian adalah tolak    jika                di mana        dapat 

dilihat dari daftar normal baku dengan peluang      . 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Proses Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah 

model pembelajaran cognitive growth berbatuan LKS efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi kelas VII. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Buluspesantren, Kabupaten 

Kebumen, tahun ajaran 2013/2014. Ada dua kelompok sampel yang digunakan, 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok control. Kelompok eksperimen dikenai 

pembelajaran model cognitive growth  berbantuan LKS sedangkan kelompok 

kontrol dikenai model pembelajaran langsung. 

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

menentukan materi dan menyusun instrumen penelitian meliputi Silabus, RPP, 

LKS, soal kemampuan pemecahan masalah, dan lembar observasi. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelompok kontrol maupun eksperimen 

masing-masing disusun untuk 4 kali pertemuan dengan materi transformasi. 

Setiap pertemuan dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 atau 3 jam pelajaran 

dengan satu jam pelajaran 40 menit. Rincian materi untuk setiap pertemuan adalah 

(1) materi translasi (pergeseran) untuk pertemuan pertama, (2) materi refleksi 

(pencerminan) untuk pertemuan kedua, (3) materi rotasi (perputaran) untuk 

pertemuan ketiga, serta (4) materi dilatasi (perkalian) untuk pertemuan keempat. 
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Pada kelompok kontrol, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan 

model pembelajaran langsung seperti yang biasa dilakukan guru. Guru 

memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi, peserta didik 

mengamati, bertanya, mengumpulkan data, mendengarkan dan mencatat tentang 

materi yang disampaikan oleh guru kemudian mengerjakan latihan-latihan soal 

yang diberikan. Peserta didik dipersilakan untuk menuliskan jawaban untuk soal 

yang diberikan, kemudian dilakukan pembahasan juga oleh guru terhadap soal-

soal yang diberikan. Pada setiap akhir pembelajaran peserta didik diberikan kuis 

untuk mengetahui sejauh mana siswa paham dengan materi yang telah diberikan. 

Pada kelompok kontrol dilakukan pula observasi untuk mendapatkan data tentang 

nilai afektif siswa. Pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat berjalan sesuai rencana pembelajaran. Semua materi 

tersampaikan dan peserta didik juga mendapat waktu untuk mengerjakan latihan 

soal sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Secara umum keempat pertemuan 

terlaksana sesuai dengan RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelompok eksperimen menerapkan model 

pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS. Sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan, siswa disajikan permasalahan yang sesuai dengan 

materi pembelajaran dan tingkat perkembangan kognitif siswa (confrontation with 

stage-relevant task). Kemudian, dengan adanya permasalahan tersebut siswa 

bekerja sama dengan teman semejanya untuk mencari penyelesaiannya (inquiry). 

Penyelesaian permasalahan ini akan menuntun siswa untuk menemukan konsep 

pembelajaran pada hari itu. Konsep yang berhasil disimpulkan siswa kemudian 

dibahas bersama-sama di depan kelas. Setelah mendapatkan konsep materi 
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pembelajaran, permasalahan yang serupa dengan permasalahan sebelumnya 

disajikan kembali untuk siswa agar mereka dapat lebih memahami konsep materi 

yang diajarkan (transfer). Selanjutnya, siswa akan diberikan soal-soal latihan agar 

mereka memahami penggunaan konsep yang telah mereka temukan. Pada setiap 

pertemuan, peserta didik diberi LKS sebagai media pembelajaran dan di akhir 

pembelajaran peserta didik juga diberikan kuis mengenai materi yang telah 

dipelajari. Secara umum, pembelajaran di kelompok eksperimen terlaksana sesuai 

dengan RPP. Pada kelompok eksperimen dilakukan pula observasi untuk 

mendapatkan data tentang aspek afektif siswa.  

Setelah memberikan perlakuan kepada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, peneliti melakukan tes kemampuan pemecahan masalah. Data berupa 

nilai kemampuan pemecahan masalah kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil 

penelitian yang dilakukan. Analisis data tes hasil belajar meliputi uji normalitas, 

uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata dan uji proporsi. 

4.1.2 Analisis Data  

4.1.2.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk data nilai pretest dan posttest 

kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui kenormalan data sehingga dapat ditentukan 

statistik untuk uji selanjutnya. Pada penelitian ini digunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov. Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu data berdistribusi normal sedangkan 

Ha yaitu data tidak berdistribusi normal. Taraf kesalahan yang digunakan sebesar 
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5%. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji normalitas untuk masing-masing 

kelompok data.  

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Kelompok Data n Dhitung Dtabel Kesimpulan 

Pretest Kelompok 

Kontrol 
32 0,1245 0,211 

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data 

berdistribusi normal. 

Pretest Kelompok 

Eksperimen 
31 0,0729 0,214 

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data 

berdistribusi normal. 

Posttest Kelompok 

Kontrol 
32 0,0994 0,211 

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data 

berdistribusi normal. 

Posttest Kelompok 

Eksperimen 
31 0,1248 0,214 

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data 

berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas dilakukan untuk data pretest dan posttest 

kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen serta data pretest 

kemampuan pemecahan masalah kelompok kontrol. Uji homogenitas yang dipilih 

adalah Uji Bartlett. Hasil pengujian homogenitas data adalah        
 = 4,8581. 

Nilai       
 = 5,99 diperoleh dari tabel nilai Chi Kuadrat untuk        dan 

    . Karena        
        

  maka data memiliki varians yang sama 

(homogen). 
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4.1.2.3 Uji Perbedaan Rata-rata  

Uji perbedaan rata-rata pada penelitian ini dilakukan untuk tiga pasang 

data. Uji yang pertama adalah uji perbedaan rata-rata antara data pretest kelompok 

kontrol dan data pretest kelompok eksperimen untuk mengetahui apakah 

kemampuan pemecahan masalah siswa di dua kelompok tersebut berbeda atau 

tidak. Uji yang kedua adalah uji perbedaan rata-rata antara data pretest kelompok 

eksperimen dan posttest kelompok eksperimen dan uji yang ketiga adalah uji 

perbedaan rata-rata antara data posttest kelompok eksperimen dan data posttest 

kelompok kontrol. 

Pada uji perbedaan rata-rata antara data pretest kelompok kontrol dan data 

pretest kelompok eksperimen, hipotesis pengujiannya sebagai berikut. 

H0:      , 

Ha:      , 

dimana 1  = rata-rata data pretest kelompok eksperimen,  

2  = rata-rata data pretest kelompok kontrol. 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Harga         pada pengujian ini 

adalah 0,84 sedangkan harga        untuk dk = 61 dan α = 5% adalah 2,00. Karena 

                      , maka H0 diterima. Jadi, kesimpulannya adalah kedua 

kelompok mempunyai kemampuan pemecahan masalah awal yang sama. 

Pada uji perbedaan rata-rata antara data pretest dan posttest kelompok 

eksperimen, hipotesis pengujiannya sebagai berikut 

H0:      , 

Ha:      , 
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dimana 1  = rata-rata data posttest kelompok eksperimen,  

2  = rata-rata data pretest kelompok eksperimen. 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Harga         pada pengujian ini 

adalah 2,274281 sedangkan harga        untuk dk = 30 dan α = 5% adalah 1,697. 

Karena               , maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata 

posttest lebih tinggi daripada rata-rata pretest pada kelompok eksperimen. 

Pada uji perbedaan rata-rata antara data posttest kelompok eksperimen dan 

data posttest kelompok kontrol, hipotesis pengujiannya sebagai berikut 

H0:      , 

Ha:      , 

dimana: 1  = rata-rata data posttest kelompok eksperimen,  

    2  = rata-rata data posttest kelompok kontrol. 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Harga         pada pengujian ini 

adalah 3,208524 sedangkan harga        untuk dk = 61 dan α = 5% adalah 1,671. 

Karena               , maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata 

posttest kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata posttest pada 

kelompok kontrol. 

4.1.2.4 Uji Ketuntasan Rata-rata 

Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelompok eksperimen sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah atau belum, 

digunakan uji banding satu sampel. Hipotesisnya adalah: 

H0:        (kemampuan pemecahan masalah siswa sudah mencapai KKM) 

Ha:        (kemampuan pemecahan masalah siswa belum mencapai KKM). 
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Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai         adalah 2,352. Nilai        

untuk peluang 0,95 dengan dk = 30 adalah 1,70. Karena               , maka    

ditolak. Jadi, kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok eksperimen sudah 

mencapai KKM. 

4.1.2.5 Uji Ketuntasan (Uji Proporsi) 

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik sudah mencapai KKM klasikal atau belum. Hipotesisnya 

adalah: 

H0:     0,75 (proporsi siswa yang mencapai KKM kurang dari 75%) 

Ha:     0,75 (proporsi siswa yang mencapai KKM lebih dari atau sama dengan 

75%). 

Hasil perhitungan untuk nilai z pada kelompok eksperimen diperoleh zhitung 

= 1,709. Nilai  tabel untuk peluang 0,45 adalah 1,65.  Karena               , maka 

   ditolak, artinya siswa pada kelompok eksperimen telah mencapai KKM secara 

klasikal. 

Hasil perhitungan untuk nilai z pada kelompok kontrol diperoleh         

       . Nilai  tabel untuk peluang 0,45 adalah 1,65.  Karena               , 

maka    diterima, artinya siswa pada kelompok kontrol belum mencapai KKM 

secara klasikal. 

4.1.3 Hasil Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap aktivitas peserta didik yang 

berkaitan aspek afektif dengan instrumen lembar pengamatan sikap siswa. Selain 

itu observasi juga dilakukan terhadap aktivitas guru meliputi kegiatan 
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pembelajaran yang direncanakan dalam RPP dengan instrumen lembar 

pengamatan aktivitas guru. Nilai-nilai afektif yang diamati pada penelitian ini 

adalah jujur, disiplin, saling menghargai, dan rasa ingin tahu.  

Persentase aktivitas peserta didik yang menunjukkan nilai karakter bangsa 

selama pembelajaran pada tiap pertemuan di kelompok eksperimen dapat dilihat 

pada tabel 4.3  dan tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.2  Persentase Aktivitas Peserta Didik pada Kelompok Eksperimen 

No 
Nilai 

Afektif 

Persentase 

Kelompok Eksperimen 

Pertemuan

1 

Pertemuan

2 

Pertemuan

3 

Pertemuan 

4 

1 Jujur 96,875% 92,1875% 96,875% 96,875% 

2 Disiplin 89,0625% 90,625% 87,5% 84,35% 

3 Saling 

Menghargai 

90,625% 95,3125% 81,25% 100% 

4 Rasa Ingin 

Tahu 

18,75% 21,875% 29,625% 35,9375% 

Nilai Akhir 81,25% 81,25% 87,25% 87,5% 

Kriteria Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Tabel 4.3 Persentase Aktivitas Siswa pada Kelompok Kontrol 

No 
Aspek 

Afektif 

Persentase 

Kelompok Kontrol 

Pertemuan

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan

3 

Pertemuan 

4 

1 Jujur 87,5% 84,375% 100% 90,625% 

2 Disiplin 92,1875% 100% 96,875% 76,5625% 

3 Saling 

Menghargai 

90,625% 92,1875% 89,0625% 89,0625% 

4 Rasa Ingin 

Tahu 

20,3125% 21,875% 7,8125% 26,5625% 

Nilai Akhir 81,25% 81,25% 81,25% 87,5% 

Kriteria Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Selain pengamatan terhadap nilai afektif siswa, pengamatan juga 

dilakukan terhadap aktivitas guru di dalam kelas. Indikator yang dipakai adalah 
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apakah guru melakukan semua langkah-langkah yang ada di rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Tujuan pengamatan tehadap aktivitas guru adalah 

mengontrol jalannya pembelajaran agar sesuai dengan rencana pmbelajaran yang 

telah disusun.  

Tabel 4.4 Persentase Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru pada Kelompok 

Eksperimen  

Pertemuan 

ke- 

Persentase Kemampuan Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Kelompok Eksperimen Keterangan 

1 100% Sangat Baik 

2 92% Sangat Baik 

3 90,48% Sangat Baik 

4 90,48% Sangat Baik 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji perbedaan rata-

rata, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah 

mendapatkan pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS. Faktor-faktor yang 

mendukung kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. 

Model pembelajaran cognitive growth adalah model pembelajaran 

konstruktivisme yang terdiri dari tiga tahap yaitu (1) confrontation with stage-

relevant task, (2) inquiry, dan (3) transfer. Ciri khas dari model pembelajaran ini 

adalah siswa dituntut untuk memberikan alasan atau respon dari setiap hasil yang 

disampaikannya. Jika sebelumnya siswa merasa segan-segan untuk bertanya 

kepada guru, saat pembelajaran menggunakan model ini, situasi kelas dibuat 

sedemikian sehingga siswa merasa nyaman untuk berbicara. Tuntutan siswa untuk 
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aktif memberikan alasan, respon, dan bertanya membantu mereka 

mengembangkan kemampuan berpikir sehingga mereka lebih memahami 

permasalahan yang disajikan sehingga akan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah mereka (Cai dan Lester, 2010: 4). 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator yang 

dikemukakan oleh Polya (dalam Wijayanti, 2009: 406), yaitu (1) memahami 

masalah, (2) membuat rencana, (3) menyelesaikan masalah, dan (4) mengecek 

kebenaran. Dalam pelaksanaannya, semua indikator dapat terlihat dari langkah-

langkah penyelesaian soal. Agar siswa melakukan langkah-langkah pemecahan 

masalah yang baik dan benar, pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa 

untuk memenuhi semua indikator dituangkan dalam setiap penyelesaian kuis. 

Langkah-langkah penyelesaian tersebut dibiasakan dan digunakan pula untuk 

menyelesaikan soal posttest sehingga guru dapat mengerti pada indikator mana 

kelemahan siswa. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan indikator. 

Tabel 4.5 Pertanyaan/Instruksi yang Bersesuaian dengan Indikator yang 

Digunakan 

Indikator Petanyaan/instruksi 

Memahami masalah 

 

1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

Membuat rencana 

 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan 

untuk menjawab soal? (Jawaban yang kamu tulis 

adalah rencana yang kamu punya untuk 

menyelesaikan soal) 

Menyelesaikan 

masalah 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis 

sebelumnya! 

Mengecek kebenaran 5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang 
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diminta oleh soal? 

Walaupun awalnya, siswa merasa bingung dengan adanya pertanyaan/instruksi 

tersebut. Akan tetapi kebingungan ini berkurang setelah dijelaskan oleh guru dan 

akhirnya mereka terbiasa mengerjakan dengan bantuan pertanyaan/instruksi 

tersebut. 

Adanya pertanyaan/instruksi tersebut berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah mereka. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kolawole, Oladosu, dan Ajetunmobi (2013: 18) yang 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

pemecahan masalah Polya (Polya‟s Problem Solving) lebih baik daripada siswa 

yang diajar menggunakan metode konvensional. 

 Dengan adanya tahap-tahap pada model pembelajaran yang digunakan dan 

pertanyaan-pertanyaan bantuan pada kuis, siswa dibimbing untuk memahami 

lebih dalam konsep dan permasalahan yang disajikan. Oleh karena itu, 

kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan pembelajaran model 

cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa sebelum mendapatkan pembelajaran model cognitive growth 

berbantuan LKS.  

Berdasarkan uji hipotesis kedua  dengan menggunakan uji perbedaan rata-

rata, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelompok kontrol. Faktor-faktor yang mendukung kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut. 



60 

 

 

 

Pada kelompok kontrol diterapkan model pembelajaran langsung. Pada saat 

pembelajaran memasuki tahap mengamati, siswa terlihat tenang dan 

memperhatikan permasalahan yang diberikan guru. Ketika tahap menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasi berlangsung, siswa 

kurang terlihat antusias karena hanya beberapa dari mereka yang mengajukan 

pertanyaan dan memberi tanggapan. Siswa yang terlihat aktif saat tahap ini adalah 

cenderung siswa yang sama untuk beberapa pertemuan. Kondisi siswa yang 

kurang aktif tersebut karena sejak awal pembelajaran mereka terpaku pada 

instruksi guru. Walaupun mereka dibimbing guru untuk menemukan konsep 

materi pembelajaran, semakin lama mereka mendengarkan instruksi guru, mereka 

merasa semakin bosan. Pada saat awal diberikan soal-soal latihan siswa cukup 

antusias untuk menyelesaikannya. Akan tetapi siswa tidak aktif bertanya ketika 

menemui kesulitan. 

Berbeda dengan model pembelajaran langsung, melalui pembelajaran 

cognitive growth berbantuan LKS yang diberikan pada kelompok eksperimen, 

terlihat bahwa siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Hal ini karena LKS 

membimbing siswa untuk melakukan kegiatan tanpa membutuhkan banyak arahan 

dari guru sehingga siswa tidak merasa bosan karena selalu mendengarkan 

instruksi guru. Selain itu, karena menggunakan model pembelajaran cognitive 

growth yang menuntut siswa untuk memberikan alasan atau respon dari setiap 

hasil yang dilakukannya, mereka menjadi terbiasa dan tidak takut berbicara untuk 

menjawab pertanyaan maupun mengajukan pendapat. Siswa yang belajar melalui 

model pembelajaran cognitive growth memiliki pemahaman konsep yang lebih 

dalam daripada siswa yang belajar melalui model pembelajaran langsung. Hal ini 
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karena pada tahap transfer guru memberikan permasalahan yang serupa dengan 

masalah yang disajikan sebelumnya sehingga siswa dapat lebih memahami 

permasalahan dan konsep materi yang digunakan untuk penyelesaian. Selain itu, 

setiap kali pembahasan soal di depan kelas, guru akan bertanya kepada salah 

seorang siswa alasan-alasan dari jawaban yang ada sehingga mereka harus benar-

benar paham dengan setiap langkah penyelesaian permasalahan yang mereka 

lakukan. Melalui tahap-tahap pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

itulah siswa dibawa pada pemahaman yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai rata-rata posttest kemampuan pemecahan masalah kelompok kontrol adalah 

70,59 sedangkan nilai rata-rata posttest kelompok eksperimen adalah 74,08. 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi transformasi dengan menggunakan model 

pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS dapat mencapai KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan uji hipotesis keempat, dapat disimpulkan 

bahwa persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS lebih dari 

atau sama dengan 75%. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap aspek afektif 

siswa. Nilai-nilai afektif yang diamati adalah jujur, disiplin, saling menghargai, 

dan rasa ingin tahu. Dari hasil pengamatan, persentase siswa yang melakukan 

kegiatan sesuai indikator adalah naik turun untuk nilai jujur, disiplin, dan saling 

menghargai, sedangkan nilai afektif yang berupa rasa ingin tahu cenderung 

meningkat. Persentase siswa pada sikap ingin tahu di kelompok eksperimen selalu 

lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
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pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS yang berlangsung selama empat 

kali pertemuan belum mampu merubah perilaku siswa menjadi sebuah karakter 

yang permanen. Sesuai dengan konsep belajar yang disampaikan Anni (2010: 84) 

bahwa perubahan perilaku karena belajar itu dapat berlangsung selama satu hari, 

satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun sehingga lamanya perubahan 

perilaku yang terjadi pada diri seseorang sukar untuk diukur. 

Selain afektif siswa, peneliti juga melakukan pengamatan pada aktivitas 

pembelajaran guru. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran cognitve growth 

berbantuan LKS dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun. Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat 

memaparkan bahwa dalam menerapkan pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS, guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut. 

(1) Kreativitas guru sangat diperlukan memilih permasalahan-permasalahan yang 

sesuai dengan perkembangan kognitif siswa dan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat mendorong siswa untuk aktif dalam mengemukakan gagasan. 

(2) Waktu yang diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut lebih 

lama dibandingkan pembelajaran langsung karena adanya tahap transfer yang 

menyajikan kembali permasalahan yang serupa dengan permasalahan 

sebelumnya sehingga perlu pengaturan waktu seefektif mungkin. 

(3) Perlu persiapan yang lebih matang dalam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan LKS. 

(4) Pendampingan guru dalam kegiatan kooperatif sangat diperlukan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan konsep. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keefektifan Pembelajaran Model 

Cognitive Growth Berbantuan LKS untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Transformasi Kelas VII diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa sesudah mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum mendapatkan 

pembelajaran model cognitive growth berbantuan LKS. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi dengan 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung. 

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi transformasi dengan 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

dapat mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. 

4. Persentase siswa yang mencapai ketuntasan pada kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS 

lebih dari atau sama dengan 75%. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Guru kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren dalam menyampaikan 

materi transformasi dapat menggunakan pembelajaran cognitive growth 

berbantuan LKS untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

2. Guru kelas VII SMP Negeri 1 Buluspesantren diharapkan dapat 

mengembangkan pembelajaran cognitive growth berbantuan LKS. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK EKSPERIMEN 

 No Nama Kode 

1 AHMAD SURODIN E-01 

2 AKHMAD IQBAL MAULANA E-02 

3 AKHMAD NGALIFUDIN E-03 

4 ANGGUN PUPUT SEPTO MUBAROK E-04 

5 ANI WIDIASTUTI E-05 

6 ANIS NGAINIATUNZAHRO E-06 

7 ANISAUN RIFZAIN KUFFIAH ALIF E-07 

8 BRIYAN ADITIYA RISWANTO E-08 

9 DAMAR TUNGGUL PRASETYA E-09 

10 DEWI AMINAH E-10 

11 DEWI PURWANTI E-11 

12 FAJAR NOVIANTI E-12 

13 FAJAR SALIS MUSTOFA E-13 

14 FENDI VAHRUDIN E-14 

15 ISNA WAHYUNI E-15 

16 JULITA ZAHROTULWARDAH E-16 

17 KHOERUL ANAM E-17 

18 KHOMSATUN MARIFAH E-18 

19 LISTI HANDRINI E-19 

20 LUTHFI NUR NGAFIFAH E-20 

21 M.MUHTARISUN E-21 

22 NIKMATUN FAIZAH E-22 

23 ROFIQUL UMAM E-23 

24 SEPTIYANA DWI RAHAYU E-24 

25 SINTA INDRIANI E-25 

26 SITI HALIMAH E-26 

27 SITI MAHMUDAH E-27 

28 SITI SHOLICHAH E-28 

29 TITA NUR BANI HAWA E-29 

30 TRI IRFANDONO E-30 

31 WAHYU KUNTI SUNDARI E-31 

32 WINDA AGUSTININGSIH E-32 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK KONTROL 

No Nama Kode 

1 AHMAD SYARIFUDIN K-01 

2 AMI YULIASTUTI K-02 

3 ANDIKA PUTRA K-03 

4 ANNA LUTFIATI K-04 

5 ARIF NURWAHID K-05 

6 ARIFIN ROHMATULOH K-06 

7 AYU RATNANINGSIH K-07 

8 DENI ARDIANSAH K-08 

9 DESIANA TRI REJEKI K-09 

10 DEWI ISTIQOMAH K-10 

11 ERI SETYAWAN K-11 

12 FAID FAJRIYAH K-12 

13 FETI LAELATUL AZIZAH K-13 

14 FITRIAN RESPATI NUGROHO K-14 

15 GIRI SAPUTRO NURWINTO K-15 

16 KHOLID NURDIN ROHMAN K-16 

17 KHUSNUL ISNAENI K-17 

18 KUNI NAFINGAH K-18 

19 KURNIAWAN YULIANTO K-19 

20 LINDA FIBRIYANTI K-20 

21 MEILISNA PURWA NINGSIH K-21 

22 MUHAMMAD SAMSUL BAHRI K-22 

23 NOFITA SETIYANI K-23 

24 PAGI SETIAWAN K-24 

25 RINA INDARYANTI K-25 

26 RIZKHI NOFIYANTI K-26 

27 ROHMATUL ISNANI K-27 

28 SITI KISRAWIYAH K-28 

29 TIKA FEBIA TRISNA DEANTI K-29 

30 WAHID FATHUROHMAN K-30 

31 YUSUF ANDRI PRASETYO K-31 

32 ZAHROTUN UMMAMAH K-32 
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Lampiran 3 

DAFTAR SISWA YANG MELAKSANAKAN UJI COBA SOAL 

No Nama Kode 

1 ABDUL GHOFAR  UC-01 

2 AJHAR MUKHAMMAD YAKHUB UC-02 

3 ARIF IRMAWAN UC-03 

4 ATHALA RANIA KHASANAH UC-04 

5 FAIZATUL BAROROH UC-05 

6 FERI NUR SETIAWAN UC-06 

7 GABRIELA BUNGA AISYAH UC-07 

8 HAAFIZHATUL HASANAH UC-08 

9 HANIF SUGIANTO UC-09 

10 HERI KRISTANTO UC-10 

11 ILYAS FEBRIYAN UC-11 

12 JUMAEDI SAHRUDIN UC-12 

13 KUNI MASROKHATI UC-13 

14 LIA INDRIYANI UC-14 

15 LULU AMALIYAH UC-15 

16 MELINA NUR KHAFIFAH UC-16 

17 MOKHAMAD ALI MAHMUDIN UC-17 

18 MOKHMAD NAJMUDIN UC-18 

19 NALA FAOZIYAH UC-19 

20 NANDA AGUNG PANGESTU UC-20 

21 NISAUL KHOERIYAH UC-21 

22 NURUL LATIFAH UC-22 

23 SAEFUL SETIAWAN  UC-23 

24 SAIFUL BAHRI UC-24 

25 SARAH SUCI KHASANAH UC-25 

26 SEPTI SULIANINGSIH UC-26 

27 SRI FAMULARSIH UC-27 

28 TAUFIK KURNIAWAN UC-28 

29 TRI WAHYUNINGSIH UC-29 

30 TRIATMIASIH UC-30 

31 VANI OKTAVIA UC-31 

32 YULI ANISA UC-32 
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Lampiran 4 

DAFTAR NILAI UAS MATEMATIKA KELAS VII SEMESTER 1 

NO 
KELAS 

VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H 

1 56 59 85 78 76 74 88 95 

2 62 60 74 80 76 82 76 55 

3 62 50 66 74 70 68 78 60 

4 78 82 70 72 80 92 78 100 

5 90 70 86 90 70 76 76 75 

6 60 78 70 78 78 70 78 90 

7 82 56 70 66 76 94 82 100 

8 76 62 60 60 90 80 90 60 

9 52 80 46 74 62 90 88 60 

10 52 80 58 58 70 92 82 85 

11 64 76 50 70 56 80 74 85 

12 58 70 70 62 82 84 90 70 

13 78 62 74 58 74 90 88 65 

14 76 62 87 62 78 80 68 60 

15 70 80 70 74 54 84 100 100 

16 56 62 46 82 78 90 90 85 

17 66 82 76 82 78 92 68 85 

18 74 82 70 78 80 90 86 65 

19 70 70 55 60 72 90 80 70 

20 56 90 46 60 82 84 84 95 

21 75 56 65 64 74 78 72 80 

22 72 92 70 82 82 82 88 45 

23 70 76 70 78 58 72 58 60 

24 82 66 70 74 50 82 80 90 

25 66 64 72 74 70 80 90 62 

26 66 76 46 58 78 82 84 62 

27 85 62 70 58 82 90 80 65 

28 85 70 84 56 66 80 88 90 

29 87 70 80 80 64 76 82 80 

30 74 50 90 60 64 86 90 95 

31 58 90 58 68 66 90 90 70 

32 72 58 74 64 66 90 92 65 



 

 

 

ANALISIS UJI COBA SOAL 

No. Kode 
Soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 UC-15 12 14 8 13 12 14 14 14 14 14 14 13 14 12 10 10 202 

2 UC-9 14 11 9 14 12 14 10 14 14 12 14 14 14 10 12 0 188 

3 UC-31 14 14 9 10 13 14 12 12 14 13 14 14 8 10 7 7 185 

4 UC-5 14 11 12 10 12 12 10 12 14 12 10 13 8 7 14 10 181 

5 UC-29 12 11 11 10 14 14 7 12 14 14 10 12 8 7 14 7 177 

6 UC-18 7 11 12 14 10 13 7 10 13 12 14 14 13 7 10 7 174 

7 UC-25 14 11 9 13 13 11 7 10 14 13 13 11 8 7 10 7 171 

8 UC-26 7 11 8 10 13 8 12 14 13 10 14 14 8 7 14 7 170 

9 UC-13 12 14 9 10 10 13 12 14 13 13 11 12 8 7 10 0 168 

10 UC-19 10 11 9 14 13 8 7 14 13 13 11 9 8 7 10 7 164 

11 UC-4 10 11 9 10 14 8 7 14 14 8 10 12 13 7 14 0 161 

12 UC-17 12 11 9 10 12 13 7 10 14 10 10 11 8 7 10 7 161 

13 UC-3 12 8 14 10 13 8 7 10 13 8 10 12 8 10 7 7 157 

14 UC-1 10 14 11 8 13 13 7 10 14 13 0 9 13 7 7 7 156 

15 UC-12 10 11 11 10 10 8 7 7 13 12 10 13 8 7 10 7 154 

16 UC-16 10 11 8 13 14 8 7 7 8 8 13 13 8 7 7 0 142 

17 UC-22 10 11 8 0 14 8 10 7 14 0 10 8 8 10 10 7 135 

18 UC-32 7 11 4 8 8 8 7 12 13 0 10 12 8 7 12 7 134 

19 UC-2 10 13 8 10 8 8 7 7 0 12 8 9 8 7 12 7 134 

20 UC-20 7 11 9 10 10 8 7 10 8 0 8 9 8 7 10 7 129 

21 UC-30 10 14 9 10 12 8 0 10 8 8 10 12 8 0 10 0 129 

22 UC-21 12 11 11 8 13 8 0 0 14 8 10 9 8 0 10 0 122 

23 UC-28 7 11 11 10 14 0 7 14 13 8 14 11 0 0 0 0 120 

24 UC-27 10 13 9 8 13 8 7 0 13 8 8 0 8 7 0 7 119 

25 UC-10 0 14 9 10 10 8 0 12 8 8 10 9 8 0 12 0 118 

26 UC-11 0 11 9 10 10 8 0 14 13 0 10 12 8 0 12 0 117 

27 UC-6 12 11 9 10 13 8 7 7 0 10 10 8 0 0 0 0 105 

28 UC-14 12 14 9 0 12 8 0 0 8 8 13 0 8 0 12 0 104 

29 UC-7 0 11 9 0 13 8 7 7 0 0 8 9 14 7 10 0 103 

30 UC-24 0 11 9 10 14 8 0 0 8 12 10 12 8 0 0 0 102 

31 UC-8 7 14 8 0 12 0 12 7 8 12 0 0 8 0 12 0 100 

T
A

R
A

F
 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

    skor 9.161 11.81 9.323 9.129 12.06 9.129 6.806 9.387 10.97 9 10.23 10.19 8.548 5.516 9.29 4.032   

R 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   

p 0.654 0.843 0.666 0.652 0.862 0.652 0.486 0.671 0.783 0.643 0.73 0.728 0.611 0.394 0.664 0.288   

kriteria sedang mudah sedang sedang mudah sedang sedang sedang mudah sedang mudah mudah sedang sedang sedang sukar   

D
A

Y
A

 

P
E

M
B

E
D

A
    atas 11.25 11.56 9.875 11.19 12.38 11.19 8.75 11.5 13.25 11.56 11.13 12.25 9.688 7.875 10.38 5.625   

   bawah 6.933 12.07 8.733 6.933 11.73 6.933 4.733 7.133 8.533 6.267 9.267 8 7.333 3 8.133 2.333   

R 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   

D 0.308 -0.036 0.082 0.304 0.046 0.304 0.287 0.312 0.337 0.378 0.133 0.304 0.168 0.348 0.16 0.235   

kriteria baik tdk baik tdk baik baik tdk baik baik cukup baik baik baik cukup baik cukup baik cukup cukup   

R
E

L
I

A
B

IL IT A
S

 

validitas 0.585 -0.07 0.201 0.594 0.029 0.729 0.591 0.61 0.621 0.52 0.403 0.627 0.412 0.755 0.369 0.596   

L
am

p
iran

 5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
3
 



 

 

 

r tabel 0.355   

kriteria valid tdk valid tdk valid valid tdk valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid   

V
A

L
ID

I

T
A

S
 s² 17.61 2.295 3.026 15.58 2.996 11.92 15.63 19.98 18.83 20.33 11.31 14.96 10.06 14.46 17.08 14.37 210.43 

s² total 867.5849462   

reliabilitas 0.807952533   
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Lampiran 6 

REKAPITULASI HASIL UJI COBA SOAL 

Indikator No. Soal Reliabilitas Tk. Kesukaran Daya Beda Validitas Keterangan 

1 

  

1 

0,807953 

Sedang Baik Valid Dipakai 

16 Sukar Cukup Valid   

2 

  

2 Mudah Tidak baik Tidak valid   

9 Mudah Baik Valid Dipakai 

3 

  

3 Sedang Tidak baik Tidak valid   

12 Mudah Baik Valid Dipakai 

4 

  

4 Sedang Baik Valid Dipakai 

11 Mudah cukup Valid   

5 

  

5 Mudah Tidak baik Tidak valid   

10 Sedang Baik Valid Dipakai 

6 

  

6 Sedang Baik Valid Dipakai 

13 Sedang cukup Valid   

7 

  

7 Sedang cukup Valid   

14 Sedang Baik Valid Dipakai 

8 

  

8 Sedang Baik Valid Dipakai 

15 Sedang cukup Valid   

 



 

 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Sekolah : SMP Negeri 1 Buluspesantren 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Transformasi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

Kompetensi yang 

diuji 
Materi Indikator 

Banyak 

Butir 

No 

Butir 

Aspek yang 

diuji 

Bentuk 

Soal 

1. Mendeskripsikan 

lokasi benda 

dalam koordinat 

kartesius; 

2. Memahami konsep 

transformasi 

(dilatasi, translasi, 

pencerminan, 

rotasi) 

menggunakan 

obyek-obyek 

geometri; 

Transformasi 1. Siswa dapat menggambar bayangan 

pertama suatu bangun yang mengalami 

dua transformasi apabila diketahui posisi 

awal bangun sebelum mengalami 

transformasi dan posisi akhir bangun 

setelah mengalami dua transformasi. 

2 1, 16 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

2. Siswa dapat menentukan jenis 

transformasi pada perpindahan suatu 

benda di dalam kehidupan sehari-hari. 

2 2, 9 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

3. Siswa dapat menentukan transformasi 

balikan dari dua transformasi yang 

terjadi. 

2 3, 12 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

L
am

p
iran

 7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
5
 



 

 

 

3. Menyelesaikan 

permasalahan 

dengan menaksir 

besaran yang 

tidak diketahui 

menggunakan 

grafik; 

4. Menerapkan 

prinsip-prinsip 

transformasi 

(dilatasi, 

translasi, 

pencerminan, 

rotasi) dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

nyata. 

4. Siswa dapat menuliskan notasi 

transformasi suatu titik jika diketahui 

titik tersebut mengalami transformasi 

yang berbeda dengan transformasi yang 

ditanyakan. 

2 4, 11 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

5. Siswa dapat menentukan waktu 

sebenarnya jika diketahui bayangan 

waktu itu apabila dilihat dari cermin. 

2 5, 10 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

6. Siswa dapat menentukan jenis bangun 

ruang yang terjadi apabila sebuah 

bangun datar diputar menurut sumbu Y.  

2 6, 13 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

7. Siswa dapat membuktikan suatu 

pernyataan yang berhubungan dengan 

luas bangun datar yang didilatasi.  

2 7, 14 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

8. Siswa dapat mencari posisi akhir 

seseorang jika diketahui rute yang yang 

dilalui orang tersebut untuk mencapai 

posisi akhir merupakan hasil 

pencerminan dari rute yang ditempuh 

orang lain. 

2 8, 15 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
6
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Lampian 8 

SOAL UJI COBA DAN KUNCI JAWABAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 2  

Materi Pokok : Transformasi 

Waktu : 70 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

(3) Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan 

(4) Kerjakan setiap soal dengan teliti dan lengkap 

(5) Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu 

 

1. Sebuah transformasi digunakan untuk mengubah  ABC menjadi  DEF (tidak 

ditampilkan). Kemudian sebuah transformasi digunakan untuk mengubah  DEF menjadi 

 GHJ. Gambarlah  DEF pada bidang kartesius. 

 

Penyelesaian: 

Karena posisi  ABC dan  GHJ saling berhadapan dan  GHJ yang lebih besar daripada 

 ABC, maka  GHJ merupakan hasil pencerminan dan hasil dilatasi terhadap  ABC. 

Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan jawaban yang mungkin, sesuai dengan urutan 

transformasi yang ada, yaitu refleksi-dilatasi atau dilatasi-refleksi. 

Kemungkinan 1: refleksi-dilatasi. 
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 DEF adalah bayangan hasil pencerminan  ABC terhadap sumbu Y. 

Kemungkinan 2: dilatasi-refleksi. 

 DEF adalah bayangan hasil dilatasi  ABC dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2,5. 

 

2. Tini mempunyai sebuah lukisan yang digantung di tengah-tengah dinding. Dia 

memutuskan untuk memindahkannya ke tengah-tengah dinding yang berada di depan 

dinding sebelumnya. Disebut apa transformasi yang terjadi pada lukisan itu (translasi, 

refleksi, rotasi, atau dilatasi)? Jelaskan alasanmu. 

Penyelesaian: 

Jika lukisan tersebut mengalami translasi, maka lukisan tersebut akan tergantung terbalik 

(dengan bagian depan lukisan yang menempel dinding). Jika siswa menjawab lukisan 

tersebut mengalami rotasi, maka kemampuan spasial siswa masih kurang. Jika lukisan 

E 

F 

G 

E 

F 

G 
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tersebut mengalami dilatasi, maka lukisan tersebut akan berubah ukuran. Perpindahan 

yang paling cocok untuk lukisan tersebut adalah pencerminan (refleksi). 

3. Sebuah benda ditranslasikan kemudian diputar    
 searah jarum jam. Transformasi apa 

yang dapat mengembalikan benda tersebut ke posisi semula? 

Penyelesaian: 

Transformasi balikan dari translasi adalah translasi, sedangkan transformasi balikan dari 

rotasi    
 searah jarum jam adalah rotasi    

 berlawanan jarum jam. Jika benda tersebut 

mengalami translasi-rotasi, maka transformasi balikannya akan mengalamirotasi-translasi. 

Jadi, transformasi balikannya adalah rotasi sebesar    
 berlawanan jarum jam dilanjutkan 

dengan translasi. 

4. Titik        dicerminkan terhadap garis     sehingga menghasilkan titik   . Jelaskan 

notasi translasi (bukan refleksi) dari titik   ke   ?  

Penyelesaian: 

      
    
→         . Jika ditulis secara translasi, maka translasinya adalah  

      
      
→           . Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 

       . 

5. Budi melihat jam dinding digital dari sebuah cermin. Dia melihat saat itu pukul 11.20. 

Berapakah waktu sebenarnya yang Budi lihat? 

Penyelesaian: 

Dalam penulisan jam digital, waktu yang dilihat Budi adalah 11.20. Ada dua 

kemungkinan yang dapat terjadi, waktu yang dilihat Budi adalah hasil pencerminan 

secara vertikal atau horizontal. Melihat posisi dinding dan cermin secara umum, 

kemungkinan besar waktu yang dilihat Budi adalah hasil pencerminan secara horizontal. 

Jadi, waktu sebenarnya yang dilihat Budi adalah 05.11. 

6. Jelaskan bangun apa yang akan terjadi jika  PQR 

diputar sebanyak satu putaran menurut sumbu Y 

Penyelesaian: 

X 

Y 

P 

Q 
R 
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Karena diputar menurut sumbu Y, maka titik P dan titik Q akan mempunyai posisi yang 

tetap berapapun besarnya derajat dia diputar. Titik R akan mengalami perpindahan posisi 

sesuai dengan derajat perputaran. Oleh karena itu, bangun yang akan terjadi adalah 

kerucut. 

7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang   dan lebar  . Persegi panjang tersebut 

mengalami dilatasi dengan faktor skala  . Dengan kata-katamu sendiri, buktikan    

   . Keterangan:    adalah luas persegi sesudah mengalami dilatasi dan   adalah luas 

persegi sebelum mengalami dilatasi. 

Penyelesaian: 

Luas persegi sebelum mengalami dilatasi adalah      . Setelah mengalami dilatasi, 

panjang persegi panjang menjadi        dan lebar persegi panjang menjadi      

 , sehingga luas persegi panjang menjadi                            

 . 

8. Ali dan Jono mengikuti kegiatan perkenalan sebuah klub ekstrakurikuler di sekolah. 

Kegiatan perkenalan tersebut dilakukan di luar ruangan. Pada kegiatan itu, setiap anak 

mendapatkan selembar kertas berisi rute perjalanan yang harus ditempuh. Ali 

menggunakan kompas untuk berjalan sesuai dengan rute yang tertulis di sebuah kertas: 

Dari pintu ruang klub, berjalanlah ke utara sejauh 10 m, lalu ke timur sejauh 20 m, lalu ke 

tenggara sejauh 10 m, lalu ke selatan sejauh 10 m, lalu ke timur laut sejauh 15 m, lalu ke 

barat daya sejauh 20 m. Jika rute yang ditempuh Jono merupakan hasil pencerminan dari 

rute yang ditempuh Ali menurut garis timur-barat yang melalui ruang klub, apakah rute 

Jono akan berakhir si sebelah utara atau selatan dari pintu ruang klub?  

Penyelesaian: 

Gambar di samping adalah rute yang ditempuh oleh Ali. 

Rute yang ditempuh Ali berakhir di sebelah utara pintu 

ruang klub. Karena rute Jono adalah hasil pencerminan 

terhadap garis timur-barat, maka rute Jono akan berakhir 

di sebelah selatan ruang klub. 
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9. Di ruang tamu rumah Andi terdapat sebuah lukisan ikan koi yang digantung pada salah 

satu dinding. Pada suatu hari Ibu Andi memindahkan lukisan tersebut sejauh 1 m ke kiri 

tetapi masih pada dinding yang sama. Transformasi apa yang dialami lukisan ikan koi 

tersebut? 

Penyelesaian: 

Karena lukisan tersebut tidak mengalami perubahan ukuran, maka dilatasi tidak mungkin 

terjadi. Karena lukisan tersebut tidak terbalik setelah digeser, maka transformasi yang 

tepat adalah translasi (pergeseran). 

10. Andi sedang duduk di ruang kelas. Di belakang Andi ada sebuah jam 

dinding. Andi melihat jam tersebut dari cermin yang ada di depannya, 

dan melihat jam seperti pada gambar. Jam berapa sebenarnya yang 

dilihat Andi? 

Penyelesaian 

Karena cermin untuk melihat jam berada di depan jam, maka 

pencerminan yang terjadi adalah pencerminan terhadap garis vertikal. 

Jadi, waktu sebenarnya yang dilihat Andi adalah seperti gambar yaitu 

pukul 04.50.: 

11. Titik A(4, 2) direfleksikan terhadap titik O(0,0) sehingga menghasilkan titik A‟. Jelaskan 

notasi rotasi (bukan refleksi) dari titik   ke   ? 

Penyelesaian: 

      
        
→             . Jika ditulis secara rotasi, maka rotasinya adalah  

      
      
→             . Notasi yang tepat untuk rotasi tersebut adalah  

           . 

12. Pada bidang kartesius, sebuah bangun digeser sejauh 2 kotak ke arah kanan kemudian 

dicerminkan terhadap titik O(0,0). Transformasi apa saja yang dapat mengembalikan 

bangun tersebut ke posisi semula? 

Penyelesaian: 

Transformasi balikan dari translasi sejauh 2 kotak ke kanan adalah translasi sejauh 2 

kotak ke kiri, sedangkan transformasi balikan dari refleksi terhadap titik O(0,0) adalah 

refleksi terhadap titik O(0,0) pula. Jika benda tersebut mengalami translasi-refleksi, maka 
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transformasi balikannya akan mengalami refleksi-translasi. Jadi, transformasi balikannya 

adalah dari refleksi terhadap titik O(0,0) dilanjutkan dengan translasi sejauh 2 kotak ke 

kiri. 

13. Jelaskan bangun apa yang akan terjadi jika persegi panjang ABCD diputar sebanyak satu 

putaran menurut sumbu Y? 

Penyelesaian: 

Karena diputar menurut sumbu Y, maka titik A dan titik B akan mempunyai posisi yang 

tetap berapapun besarnya derajat mereka diputar. Titik D dan C akan mengalami 

perpindahan posisi sesuai dengan derajat perputaran. Oleh karena itu, bangun yang akan 

terjadi adalah tabung. 

14. Sebuah segitiga mempunyai alas   dan tinggi  . Tinggi segitiga tersebut mengalami 

dilatasi dengan faktor skala  . Dengan kata-katamu sendiri, buktikan      . 

Keterangan:    adalah luas segitiga sesudah mengalami dilatasi dan   adalah luas segitiga 

sebelum mengalami dilatasi. 

Penyelesaian: 

Luas segitiga sebelum mengalami dilatasi adalah   
 

 
    . Setelah mengalami 

dilatasi, tinggi segitga menjadi        sehingga luas segitga menjadi    
 

 
       

 

 
         

 

 
        .  

15. Pada saat bermain pencarian harta karun, Adi mendapatkan petunjuk dari Budi seperti ini: 

gunakanlah cermin barat-timur dari tempatmu berdiri, lalu berjalanlah 20 m ke barat, lalu 

melompatlah 5 m ke utara, lalu berlarilah 30 m ke timur, lalu berjalanlah 30 m ke 

tenggara. Kalau yang dimaksud cermin barat-timur adalah hasil pencerminan rute 

X 

Y 

A 

B C 

D 
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tersebut terhadap garis barat-timur yang melalui posisi awal Adi, dimanakah 

sebenarnya harta karun itu berada? Barat atau timur? 

Penyelesaian: 

Gambar berikut adalah rute yang tertulis pada petunjuk. Rute tersebut berakhir di sebelah 

selatan posisi awal Ali. Karena rute yang 

sebenarnya adalah hasil pencerminan terhadap 

garis timur-barat, maka rute Jono akan berakhir 

di sebelah utara ruang klub. 

 

16. Sebuah transformasi digunakan untuk mengubah 

segiempat ABCD menjadi segiempat EFGH (tidak 

ditampilkan). Kemudian sebuah transformasi 

digunakan untuk mengubah segiempat EFGH 

menjadi segiempat IJKL. Gambarlah segiempat 

EFGH pada bidang kartesius. 

  

 

 

 

Penyelesaian: 

Segiempat ABCD mengalami rotasi sebesar seperempat putaran searah jarum jam dengan 

titik pusat titik B sehingga menghasilkan segiempat EFGH kemudian mengalami translasi 

sebesar 2 kotak ke bawah sehingga menghasilkan segiempat IJKL. 

Kemungkinan 1: rotasi-translasi. 

Segiempat EFGH adalah bayangan hasil rotasi sebesar seperempat putaran searah jarum 

jam dengan titik pusat titik B. 

A B 

C D 

J 

I L 

K 
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Kemungkinan 2: translasi-rotasi. 

Segiempat EFGH adalah bayangan hasil translasi segiempat ABCD sejauh 2 kotak ke 

bawah. 
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Lampiran 9 

PEDOMAN PENILAIAN SOAL UJI COBA 

Setiap soal memiliki skor 1 sampai 4, berikut adalah rubrik penilaiannya. 

Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 

 Jawaban benar 

tetapi tanpa 

alasan. 

 Jawaban salah dan 

alasan yang 

dikemukakan 

kurang masuk 

akal, dan urutan 

pemikirannya 

susah diikuti. 

 Jawaban salah, 

alasan yang 

dikemukakan 

masuk akal, dan 

urutan 

pemikirannya 

mudah diikuti. 

 

 Jawaban benar, 

alasan yang 

dikemukakan 

masuk akal, dan 

urutan 

pemikirannya 

sedikit susah 

diikuti. 

 Jawaban benar 

dan alasan yang 

dikemukakan 

masuk akal, dan 

urutan 

pemikirannya 

mudah diikuti. 

 

      
                          

             
     

 



 

 

 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Sekolah : SMP Negeri 1 Buluspesantren 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Transformasi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

Kompetensi yang 

diuji 
Materi Indikator 

Banyak 

Butir 

No 

Butir 

Aspek yang 

diuji 

Bentuk 

Soal 

1. Mendeskripsikan 

lokasi benda 

dalam koordinat 

kartesius; 

2. Memahami konsep 

transformasi 

(dilatasi, translasi, 

pencerminan, 

rotasi) 

menggunakan 

obyek-obyek 

geometri; 

Transformasi 1. Siswa dapat menggambar bayangan 

pertama suatu bangun yang mengalami 

dua transformasi apabila diketahui 

posisi awal bangun sebelum mengalami 

transformasi dan posisi akhir bangun 

setelah mengalami dua transformasi. 

1 1 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

2. Siswa dapat menentukan jenis 

transformasi pada perpindahan suatu 

benda di dalam kehidupan sehari-hari. 

1 2 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

3. Siswa dapat menentukan transformasi 

balikan dari dua transformasi yang 

terjadi. 

1 3 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

L
am

p
iran

 1
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8
6
 



 

 

 

3. Menyelesaikan 

permasalahan 

dengan menaksir 

besaran yang 

tidak diketahui 

menggunakan 

grafik; 

4. Menerapkan 

prinsip-prinsip 

transformasi 

(dilatasi, 

translasi, 

pencerminan, 

rotasi) dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

nyata. 

4. Siswa dapat menuliskan notasi 

transformasi suatu titik jika diketahui 

titik tersebut mengalami transformasi 

yang berbeda dengan transformasi yang 

ditanyakan. 

1 4 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

5. Siswa dapat menentukan waktu 

sebenarnya jika diketahui bayangan 

waktu itu apabila dilihat dari cermin. 

1 5 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

6. Siswa dapat menentukan jenis bangun 

ruang yang terjadi apabila sebuah 

bangun datar diputar menurut sumbu Y.  

1 6 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

7. Siswa dapat membuktikan suatu 

pernyataan yang berhubungan dengan 

luas bangun datar yang didilatasi.  

1 7 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

8. Siswa dapat mencari posisi akhir 

seseorang jika diketahui rute yang yang 

dilalui orang tersebut untuk mencapai 

posisi akhir merupakan hasil 

pencerminan dari rute yang ditempuh 

orang lain. 

1 8 pemecahan 

masalah 

 

uraian 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
7
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Lampiran 11 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / 2  

Materi Pokok : Transformasi 

Waktu : 70 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

(3) Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan 

(4) Kerjakan setiap soal dengan teliti dan lengkap 

(5) Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu 

 

1. Sebuah transformasi digunakan untuk 

mengubah  ABC menjadi  DEF (tidak 

ditampilkan). Kemudian sebuah transformasi 

digunakan untuk mengubah  DEF menjadi 

 GHJ. Gambarlah  DEF pada bidang 

kartesius. 

 

2. Di ruang tamu rumah Andi terdapat sebuah 

lukisan ikan koi yang digantung pada salah 

satu dinding. Pada suatu hari Ibu Andi 

memindahkan lukisan tersebut sejauh 1 m ke kiri tetapi masih pada dinding yang sama. 

Transformasi apa yang dialami lukisan ikan koi tersebut? 

3. Pada bidang kartesius, sebuah bangun digeser sejauh 2 kotak ke arah kanan kemudian 

dicerminkan terhadap titik O(0,0). Transformasi apa saja yang dapat mengembalikan 

bangun tersebut ke posisi semula? 

4. Titik        dicerminkan terhadap garis     sehingga menghasilkan titik   . Jelaskan 

notasi translasi (bukan refleksi) dari titik   ke   ? 
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5. Andi sedang duduk di ruang kelas. Di belakang Andi ada sebuah jam dinding. Andi 

melihat jam tersebut dari cermin yang ada di depannya, dan melihat jam seperti pada 

gambar. Jam berapa sebenarnya yang dilihat Andi? 

6. Jelaskan bangun apa yang akan terjadi jika  PQR diputar sebanyak satu putaran menurut 

sumbu Y? 

7. Sebuah segitiga mempunyai alas   dan tinggi  . 

Tinggi segitiga tersebut mengalami dilatasi dengan faktor 

skala  . Dengan kata-katamu sendiri, buktikan      . 

Keterangan:    adalah luas segitiga sesudah mengalami 

dilatasi dan   adalah luas segitiga sebelum mengalami 

dilatasi. 

 

 

8. Ali dan Jono mengikuti kegiatan perkenalan sebuah klub ekstrakurikuler di sekolah. 

Kegiatan perkenalan tersebut dilakukan di luar ruangan. Pada kegiatan itu, setiap anak 

mendapatkan selembar kertas berisi rute perjalanan yang harus ditempuh. Ali 

menggunakan kompas untuk berjalan sesuai dengan rute yang tertulis di sebuah kertas: 

Dari ruang klub, berjalanlah ke utara sejauh 10 m, lalu ke timur sejauh 20 m, lalu ke 

tenggara sejauh 10 m, lalu ke selatan sejauh 10 m, lalu ke timur laut sejauh 15 m, lalu ke 

barat daya sejauh 20 m. Jika rute yang ditempuh Jono merupakan hasil pencerminan dari 

rute yang ditempuh Ali menurut garis timur-barat yang melalui ruang klub, apakah rute 

Jono akan berakhir si sebelah utara atau selatan dari ruang klub? 

 

X 

Y 

P 

Q 
R 



 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Penskoran jawaban didasarkan pada indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu: 

1. memahami masalah (Informasi apa saja yang dapat diketahui dari soal? Apa yang ditanyakan soal?), 

2. membuat rencana (Apakah rencanamu untuk menyelesaikan soal?), 

3. menyelesaikan masalah (Ayo lakukan rencana yang telah disusun!), dan 

4. mengecek kebenaran (Apakah kamu sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan soal?).  

No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

1 Sebuah transformasi 

digunakan untuk mengubah 

 ABC menjadi  DEF (tidak 

ditampilkan). Kemudian 

sebuah transformasi digunakan 

untuk mengubah  DEF 

menjadi  GHJ. Gambarlah 

 DEF pada bidang kartesius. 

 

Diketahui:  ABC 

ditransformasi 

menjadi  DEF 

kemudian 

ditransformasi lagi 

menjadi  GHJ. 

A(-4,0); B(-2,4); C(-

2,-2); G(10,0); 

H(5,10); J(5,-5). 

Ditanya: Gambar 

 DEF. 

 

Menebak 

transformasi apa saja 

yang digunakan 

untuk mengubah 

 ABC menjadi 

 GHJ. 

 

Karena posisi  ABC dan  GHJ saling 

berhadapan dan  GHJ yang lebih besar daripada 

 ABC, maka  GHJ merupakan hasil 

pencerminan dan hasil dilatasi terhadap  ABC. 

Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan jawaban yang 

mungkin, sesuai dengan urutan transformasi yang 

ada, yaitu refleksi-dilatasi atau dilatasi-refleksi. 

Kemungkinan 1: refleksi-dilatasi. 

 DEF adalah bayangan hasil pencerminan  ABC 

terhadap sumbu Y. 

Saya sudah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal. 

L
am

p
iran

 1
2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9
0
 



 

 

 

No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

 
Kemungkinan 2: dilatasi-refleksi. 

 DEF adalah bayangan hasil dilatasi  ABC 

dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2,5. 

 

E 

F 

G 

E 

F 

G 
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No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

2 Di ruang tamu rumah Andi 

terdapat sebuah lukisan ikan 

koi yang digantung pada salah 

satu dinding. Pada suatu hari 

Ibu Andi memindahkan 

lukisan tersebut sejauh 1 m ke 

kiri tetapi masih pada dinding 

yang sama. Transformasi apa 

yang dialami lukisan ikan koi 

tersebut? 

Diketahui: lukisan 

ikan koi dipindah 

sejauh 1 m ke kiri. 

Ditanya: transformasi 

yang terjadi pada 

lukisan. 

Menebak Karena lukisan tersebut tidak mengalami 

perubahan ukuran, maka dilatasi tidak mungkin 

terjadi. Karena lukisan tersebut tidak terbalik 

setelah digeser, maka transformasi yang tepat 

adalah translasi (pergeseran). 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal.  

3 Pada bidang kartesius, sebuah 

bangun digeser sejauh 2 kotak 

ke arah kanan kemudian 

dicerminkan terhadap titik 

O(0,0). Transformasi apa saja 

yang dapat mengembalikan 

bangun tersebut ke posisi 

semula? 

Diketahui: pada 

bidang kartesius, 

sebuah bangun 

digeser sejauh 2 

kotak ke arah kanan 

kemudian 

dicerminkan terhadap 

titik O(0,0). 

Ditanya: transformasi 

yang mengembalikan 

benda ke posisi 

semula. 

Karena ada dua 

transformasi, saya 

akan mencari 

transformasi balikan 

dari masing-masing 

transformasi, lalu 

menggabungkannya 

Transformasi balikan dari translasi sejauh 2 kotak 

ke kanan adalah translasi sejauh 2 kotak ke kiri, 

sedangkan transformasi balikan dari refleksi 

terhadap titik O(0,0) adalah refleksi terhadap titik 

O(0,0) pula. Jika benda tersebut mengalami 

translasi-refleksi, maka transformasi balikannya 

akan mengalami refleksi-translasi. Jadi, 

transformasi balikannya adalah dari refleksi 

terhadap titik O(0,0) dilanjutkan dengan translasi 

sejauh 2 kotak ke kiri 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal. 

 

4 Titik        dicerminkan 

terhadap garis     

sehingga menghasilkan titik 

  . Jelaskan notasi translasi 

(bukan refleksi) dari titik   

ke   ? 

Diketahui: titik 

       

dicerminkan 
terhadap garis 

    sehingga 

menghasilkan titik 

  . 
Ditanya: notasi 

translasi (bukan 

Saya akan mencari 

koordinat titik A‟ 

kemudian Saya akan 

mencari notasi 

translasinya. 

      
    
→         . Jika ditulis secara 

translasi, maka translasinya adalah  

      
      
→           . Bilangan yang tepat 

untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 

       . 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal. 
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No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

refleksi) dari titik   

ke   . 
5 Andi sedang duduk di ruang 

kelas. Di belakang Andi ada 

sebuah jam dinding. Andi 

melihat jam tersebut dari 

cermin yang ada di depannya, 

dan melihat jam seperti pada 

gambar. Jam berapa 

sebenarnya yang dilihat Andi?  

Diketahui: Andi 

melihat pukul 07.10 

dilihat dari cermin. 

Ditanya: waktu 

sebenarnya yang 

dilihat Andi. 

Saya akan 

menggunakan 

prinsip pencerminan. 

Keran cermin untuk melihat jam berada di depan 

jam, maka pencerminan yang terjadi adalah 

pencerminan terhadap garis vertikal. Jadi, waktu 

sebenarnya yang dilihat Andi adalah seperti 

gambar yaitu pukul 04.50. 

 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal.  

6 

Jelaskan bangun apa yang 

akan terjadi jika  PQR diputar 

sebanyak satu putaran menurut 

Diketahui:  PQR 

dan sumbu Y. 

Ditanya: bangun 

yang akan terjadi jika 

 PQR diputar 

sebanyak satu 

putaran menurut 

sumbu Y. 

Saya akan 

menggunakan 

prinsip rotasi. 

Karena diputar menurut sumbu Y, maka titik P 

dan titik Q akan mempunyai posisi yang tetap 

berapapun besarnya derajat dia diputar. Titik R 

akan mengalami perpindahan posisi sesuai dengan 

derajat perputaran. Oleh karena itu, bangun yang 

akan terjadi adalah kerucut. 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal. 

X 

Y 
P 

Q 
R 
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No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

sumbu Y? 

7 Sebuah segitiga mempunyai 

alas   dan tinggi  . Tinggi 

segitiga tersebut mengalami 

dilatasi dengan faktor skala  . 

Dengan kata-katamu sendiri, 

buktikan      . 

Keterangan:    adalah luas 

segitiga sesudah mengalami 

dilatasi dan   adalah luas 

segitiga sebelum mengalami 

dilatasi 

Diketahui: tinggi 

sebuah segitiga (yang 

mempunyai alas   

dan tinggi  ) 

mengalami dilatasi 

dengan faktor skala 

 . 

Ditanya: buktikan 

      

Saya akan 

menggunakan 

prinsip dilatasi. 

Luas segitiga sebelum mengalami dilatasi adalah 

  
 

 
    . Setelah mengalami dilatasi, 

tinggi segitga menjadi        sehingga luas 

segitga menjadi    
 

 
       

 

 
   

      
 

 
        . 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal.  

8 Ali dan Jono mengikuti 

kegiatan perkenalan sebuah 

klub ekstrakurikuler di 

sekolah. Kegiatan perkenalan 

tersebut dilakukan di luar 

ruangan. Pada kegiatan itu, 

setiap anak mendapatkan 

selembar kertas berisi rute 

perjalanan yang harus 

ditempuh. Ali menggunakan 

kompas untuk berjalan sesuai 

dengan rute yang tertulis di 

sebuah kertas: Dari ruang 

klub, berjalanlah ke utara 

sejauh 10 m, lalu ke timur 

sejauh 20 m, lalu ke tenggara 

sejauh 10 m, lalu ke selatan 

sejauh 10 m, lalu ke timur laut 

Diketahui: Ali 

berjalan ke utara 

sejauh 10 m, lalu ke 

timur sejauh 20 m, 

lalu ke tenggara 

sejauh 10 m, lalu ke 

selatan sejauh 10 m, 

lalu ke timur laut 

sejauh 15 m, lalu ke 

barat daya sejauh 20 

m. 

Ditanya: jika rute 

yang ditempuh Jono 

merupakan hasil 

pencerminan dari 

rute yang ditempuh 

Ali menurut garis 

timur-barat yang 

Saya akan 

menggambar rute 

Ali kemudian Saya 

akan 

mencerminkannya 

terhadap garis timur-

barat. 

Gambar tersebut adalah rute yang ditempuh oleh 

Ali. Rute yang ditempuh Ali berakhir di sebelah 

utara ruang klub. Karena rute Jono adalah hasil 

pencerminan terhadap garis timur-barat, maka rute 

Jono akan berakhir di sebelah selatan ruang klub. 

Saya telah menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

soal. 
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No.  Soal Indikator 1  Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

sejauh 15 m, lalu ke barat daya 

sejauh 20 m. Jika rute yang 

ditempuh Jono merupakan 

hasil pencerminan dari rute 

yang ditempuh Ali menurut 

garis timur-barat yang melalui 

ruang klub, apakah rute Jono 

akan berakhir si sebelah utara 

atau selatan dari ruang klub? 

melalui ruang klub, 

apakah rute Jono 

akan berakhir si 

sebelah utara atau 

selatan dari ruang 

klub? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
5
 



96 

 

 

Lampiran 13 

PEDOMAN PENSKORAN PRETEST DAN POSTTEST 

Setiap soal mempunyai skor maksimum yang sama, berikut adalah rubrik penilaiannya. 

Aspek Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

Skor 0 Tidak menjawab 

bagian diketahui 

dan ditanya. 

Tidak membuat 

rencana. 

Tidak melakukan 

penyelesaian 

masalah. 

Tidak mengecek 

kebenaran 

Skor 1 Hanya menjawab 

salah satu bagian 

diketahui atau 

ditanya, dan 

jawabannya salah 

atau kurang 

lengkap. 

Rencana yang 

dibuat kurang tepat 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ditanyakan dan 

urutan 

pemikirannya susah 

diikuti. 

Menyelesaikan 

masalah tidak 

sesuai dengan 

rencana dan tidak 

mendapatkan 

penyelesaian yang 

benar. 

 

Skor 2  Jawaban bagian 

diketahui kurang 

lengkap dan 

jawaban bagian 

ditanya salah. 

 Hanya menjawab 

dengan benar salah 

satu bagian 

diketahui atau 

ditanya. 

Rencana yang 

dibuat kurang tepat 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ditanyakan dan 

urutan 

pemikirannya 

mudah diikuti. 

 Menyelesaikan 

masalah tidak 

sesuai dengan 

rencana tetapi 

mendapatkan 

penyelesaian yang 

benar. 

 Menyelesaikan 

masalah sesuai 

dengan rencana 

tetapi tidak 

mendapatkan 

penyelesaian yang 

tepat karena 

rencana yang 

disusun ternyata 

kurang tepat. 

Mengecek 

kebenaran sesuai 

dengan 

penyelesaian yang 

didapat. 

 

Skor 3 Jawaban bagian 

diketahui kurang 

lengkap dan 

jawaban bagian 

ditanya benar. 

Rencana yang 

dibuat tepat untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ditanyakan dan 

urutan 

pemikirannya agak 

susah diikuti. 

 Tidak 

menjalankan semua 

rencana (karena 

rencana yang sudah 

dibuat ternyata ada 

bagian yang kurang 

tepat) tetapi 

mendapatkan 

penyelesaian yang 

benar. 

 Menjalankan 
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semua rencana 

tetapi mendapatkan 

penyelesaian yang 

kurang tepat karena 

terdapat sedikit 

kesalahan hitung. 

Skor 4 Jawaban bagian 

diketahui dan 

ditanya benar dan 

lengkap. 

Rencana yang 

dibuat tepat untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ditanyakan dan 

urutan 

pemikirannya 

mudah diikuti. 

Menjalankan semua 

rencana dan 

mendapatkan 

penyelesaian yang 

benar. 
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Lampiran 14 

DAFTAR NILAI HASIL PRETEST 

No Kode Nilai   No Kode Nilai 

1 E-01 71.43   1 K-01 70.09 

2 E-02 71.88   2 K-02 66.07 

3 E-03 69.64   3 K-03 71.88 

4 E-04 68.30   4 K-04 73.21 

5 E-05 76.79   5 K-05 70.09 

6 E-06 70.09   6 K-06 62.05 

7 E-07 58.93   7 K-07 76.79 

8 E-08 62.95   8 K-08 63.84 

9 E-09 76.79   9 K-09 79.46 

10 E-10 68.30   10 K-10 63.84 

11 E-11 62.05   11 K-11 76.79 

12 E-12 73.21   12 K-12 73.21 

13 E-13 73.21   13 K-13 70.09 

14 E-14 58.93   14 K-14 62.05 

15 E-15 79.46   15 K-15 57.14 

16 E-16 72.77   16 K-16 71.88 

17 E-17 70.09   17 K-17 76.79 

18 E-18 61.16   18 K-18 76.79 

19 E-19 72.77   19 K-19 71.43 

20 E-20 79.46   20 K-20 62.05 

21 E-21 64.73   21 K-21 57.14 

22 E-22 66.07   22 K-22 66.07 

23 E-23 0.00   23 K-23 63.84 

24 E-24 62.50   24 K-24 58.93 

25 E-25 74.55   25 K-25 65.18 

26 E-26 65.18   26 K-26 74.55 

27 E-27 65.18   27 K-27 73.21 

28 E-28 71.43   28 K-28 63.84 

29 E-29 76.79   29 K-29 71.43 

30 E-30 76.79   30 K-30 66.07 

31 E-31 76.79   31 K-31 73.21 

32 E-32 66.96   32 K-32 64.29 
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Lampiran 15 

DAFTAR NILAI HASIL POSTTEST 

No Kode Nilai   No Kode Nilai 

1 E-01 72,32   1 K-01 67,86 

2 E-02 73,21   2 K-02 61,61 

3 E-03 71,42   3 K-03 67,86 

4 E-04 73,21   4 K-04 75,89 

5 E-05 81,25   5 K-05 63,39 

6 E-06 75   6 K-06 60,71 

7 E-07 53,57   7 K-07 77,68 

8 E-08 66,96   8 K-08 58,04 

9 E-09 83,92   9 K-09 80,36 

10 E-10 73,21   10 K-10 66,07 

11 E-11 58,92   11 K-11 73,21 

12 E-12 75,89   12 K-12 72,32 

13 E-13 78,57   13 K-13 65,18 

14 E-14 64,28   14 K-14 64,29 

15 E-15 94,64   15 K-15 55,36 

16 E-16 72,32   16 K-16 72,32 

17 E-17 71,42   17 K-17 76,79 

18 E-18 73,21   18 K-18 82,14 

19 E-19 75,89   19 K-19 75,00 

20 E-20 91,96   20 K-20 59,82 

21 E-21 66,07   21 K-21 51,79 

22 E-22 67,85   22 K-22 68,75 

23 E-23 0   23 K-23 61,61 

24 E-24 65,17   24 K-24 60,71 

25 E-25 74,10   25 K-25 62,50 

26 E-26 75   26 K-26 68,75 

27 E-27 71,42   27 K-27 75,89 

28 E-28 80,35   28 K-28 66,07 

29 E-29 80,35   29 K-29 69,64 

30 E-30 76,78   30 K-30 67,86 

31 E-31 85,71   31 K-31 68,75 

32 E-32 72,32   32 K-32 68,75 
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Lampiran 16 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal. 

Ha: Data tidak berdistribusi normal. 

Taraf kesalahan (α) = 5%. 

Berdasarkan data tersebut diperoleh 

Dmaksimum = 0,12454. Berdasarkan tabel 

nilai Kolmogorov Smirnov untuk n = 32 

dan α = 5%, diperoleh Dtabel = 0,211.  

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data berdistribusi 

normal. 

No. X Z Ft Fs D=|Ft-Fs| 

1.  57.143 -1.851 0.032 0.063 0.030 

2.  57.143 -1.851 0.032 0.063 0.030 

3.  58.929 -1.561 0.059 0.094 0.034 

4.  62.054 -1.053 0.146 0.188 0.041 

5.  62.054 -1.053 0.146 0.188 0.041 

6.  62.054 -1.053 0.146 0.188 0.041 

7.  63.839 -0.764 0.223 0.313 0.090 

8.  63.839 -0.764 0.223 0.313 0.090 

9.  63.839 -0.764 0.223 0.313 0.090 

10.  63.839 -0.764 0.223 0.313 0.090 

11.  64.286 -0.691 0.245 0.344 0.099 

12.  65.179 -0.546 0.293 0.375 0.082 

13.  66.071 -0.401 0.344 0.469 0.125 

14.  66.071 -0.401 0.344 0.469 0.125 

15.  66.071 -0.401 0.344 0.469 0.125 

16.  70.089 0.251 0.599 0.563 0.037 

17.  70.089 0.251 0.599 0.563 0.037 

18.  70.089 0.251 0.599 0.563 0.037 

19.  71.429 0.469 0.680 0.625 0.055 

20.  71.429 0.469 0.680 0.625 0.055 

21.  71.875 0.541 0.706 0.688 0.018 

22.  71.875 0.541 0.706 0.688 0.018 

23.  73.214 0.759 0.776 0.813 0.036 

24.  73.214 0.759 0.776 0.813 0.036 

25.  73.214 0.759 0.776 0.813 0.036 

26.  73.214 0.759 0.776 0.813 0.036 

27.  74.554 0.976 0.836 0.844 0.008 

28.  76.786 1.339 0.910 0.938 0.028 

29.  76.786 1.339 0.910 0.938 0.028 

30.  76.786 1.339 0.910 0.938 0.028 

31.  76.786 1.339 0.910 0.969 0.059 

32.  79.464 1.774 0.962 1.000 0.038 
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Lampiran 17 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal. 

Ha: Data tidak berdistribusi 

normal. 

Taraf kesalahan (α) = 5%. 

Berdasarkan data tersebut 

diperoleh Dmaksimum = 0,0729. 

Berdasarkan tabel nilai 

Kolmogorov Smirnov untuk n = 

31 dan α = 5%, diperoleh Dtabel = 

0,214.  

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data berdistribusi 

normal 

.

No X Z Ft Fs D = |Ft-Fs| 

1.  58.93  -1.82765 0.033801 0.064516 0.030715 

2.  58.93  -1.82765 0.033801 0.064516 0.030715 

3.  61.16  -1.45393 0.072983 0.096774 0.023791 

4.  62.05  -1.30443 0.096043 0.129032 0.032989 

5.  62.50  -1.22969 0.109407 0.16129 0.051883 

6.  62.95  -1.15494 0.124057 0.193548 0.069491 

7.  64.73  -0.85596 0.19601 0.225806 0.029796 

8.  65.18  -0.78121 0.217338 0.290323 0.072984 

9.  65.18  -0.78121 0.217338 0.290323 0.072984 

10.  66.07  -0.63172 0.263784 0.322581 0.058796 

11.  66.96  -0.48223 0.314821 0.354839 0.040018 

12.  68.30  -0.25799 0.398206 0.419355 0.021149 

13.  68.30  -0.25799 0.398206 0.419355 0.021149 

14.  69.64  -0.03376 0.486536 0.451613 0.034923 

15.  70.09  0.040989 0.516348 0.516129 0.000219 

16.  70.09  0.040989 0.516348 0.516129 0.000219 

17.  71.43  0.265227 0.604583 0.580645 0.023937 

18.  71.43  0.265231 0.604584 0.580645 0.023939 

19.  71.88  0.339972 0.633061 0.612903 0.020158 

20.  72.77  0.489464 0.687743 0.677419 0.010324 

21.  72.77  0.489464 0.687743 0.677419 0.010324 

22.  73.21  0.56421 0.713694 0.741935 0.028241 

23.  73.21  0.56421 0.713694 0.741935 0.028241 

24.  74.55  0.788447 0.784782 0.774194 0.010589 

25.  76.79  1.162176 0.877418 0.935484 0.058066 

26.  76.79  1.162176 0.877418 0.935484 0.058066 

27.  76.79  1.162176 0.877418 0.935484 0.058066 

28.  76.79  1.162176 0.877418 0.935484 0.058066 

29.  76.79  1.162176 0.877418 0.935484 0.058066 

30.  79.46  1.61065 0.946372 1 0.053628 

31.  79.46  1.61065 0.946372 1 0.053628 
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Lampiran 18 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal 

Ha: Data tidak berdistribusi 

normal 

Taraf kesalahan (α) = 5% 

Berdasarkan data tersebut 

diperoleh Dmaksimum = 0,099499. 

Berdasarkan tabel nilai 

Kolmogorov Smirnov untuk n = 

32 dan α = 5%, diperoleh Dtabel = 

0,211.  

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data berdistribusi 

normal. 

No. X Z Ft Fs D=|Ft-Fs| 

1.  51,79  -2,2028 0,013806 0,03125 0,017444 

2.  55,36  -1,7090 0,043728 0,0625 0,018772 

3.  58,04  -1,3386 0,090345 0,09375 0,003405 

4.  59,82  -1,0917 0,137474 0,125 0,012474 

5.  60,71  -0,9683 0,16645 0,1875 0,02105 

6.  60,71  -0,9683 0,16645 0,1875 0,02105 

7.  61,61  -0,8448 0,199099 0,25 0,050901 

8.  61,61  -0,8448 0,199099 0,25 0,050901 

9.  62,50  -0,7214 0,235333 0,28125 0,045917 

10.  63,39  -0,5979 0,274937 0,3125 0,037563 

11.  64,29  -0,4745 0,317571 0,34375 0,026179 

12.  65,18  -0,3511 0,362774 0,375 0,012226 

13.  66,07  -0,2276 0,409976 0,4375 0,027524 

14.  66,07  -0,2276 0,409976 0,4375 0,027524 

15.  67,86  0,0193 0,507695 0,53125 0,023555 

16.  67,86  0,0193 0,507695 0,53125 0,023555 

17.  67,86  0,0193 0,507695 0,53125 0,023555 

18.  68,75  0,1427 0,556751 0,65625 0,099499 

19.  68,75  0,1427 0,556751 0,65625 0,099499 

20.  68,75  0,1427 0,556751 0,65625 0,099499 

21.  68,75  0,1427 0,556751 0,65625 0,099499 

22.  69,64  0,2662 0,604951 0,6875 0,082549 

23.  72,32  0,6365 0,737783 0,75 0,012217 

24.  72,32  0,6365 0,737783 0,75 0,012217 

25.  73,21  0,7600 0,776365 0,78125 0,004885 

26.  75,00  1,0069 0,843001 0,8125 0,030501 

27.  75,89  1,1303 0,870828 0,875 0,004172 

28.  75,89  1,1303 0,870828 0,875 0,004172 

29.  76,79  1,2538 0,895036 0,90625 0,011214 

30.  77,68  1,3772 0,915776 0,9375 0,021724 

31.  80,36  1,7476 0,959729 0,96875 0,009021 

32.  82,14  1,9944 0,976948 1 0,023052 
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Lampiran 19 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST KELAS EKSPERIMEN  

Hipotesis: 

H0: Data berdistribusi normal. 

Ha: Data tidak berdistribusi 

normal. 

Taraf kesalahan (α) = 5%. 

Berdasarkan data tersebut 

diperoleh Dmaksimum = 0,124881. 

Berdasarkan tabel nilai 

Kolmogorov Smirnov untuk n = 

31 dan α = 5%, diperoleh Dtabel = 

0,214.  

Karena Dhitung < Dtabel maka H0 

diterima. Jadi, data berdistribusi 

normal. 

No. X Z Ft Fs D=|Ft-Fs| 

1.  53,57 -2,42058 0,007748 0,032258 0,02451 

2.  58,93 -1,78824 0,036869 0,064516 0,027647 

3.  64,29 -1,15589 0,123862 0,096774 0,027088 

4.  65,18 -1,0505 0,146743 0,129032 0,017711 

5.  66,07 -0,94511 0,1723 0,16129 0,01101 

6.  66,96 -0,83972 0,200532 0,193548 0,006983 

7.  67,86 -0,73433 0,231373 0,225806 0,005566 

8.  71,43 -0,31277 0,377227 0,322581 0,054647 

9.  71,43 -0,31277 0,377227 0,322581 0,054647 

10.  71,43 -0,31277 0,377227 0,322581 0,054647 

11.  72,32 -0,20738 0,417856 0,419355 0,001499 

12.  72,32 -0,20738 0,417856 0,419355 0,001499 

13.  72,32 -0,20738 0,417856 0,419355 0,001499 

14.  73,21 -0,10199 0,459382 0,548387 0,089005 

15.  73,21 -0,10199 0,459382 0,548387 0,089005 

16.  73,21 -0,10199 0,459382 0,548387 0,089005 

17.  73,21 -0,10199 0,459382 0,548387 0,089005 

18.  74,11 0,0034 0,501356 0,580645 0,079289 

19.  75,00 0,10879 0,543315 0,645161 0,101846 

20.  75,00 0,10879 0,543315 0,645161 0,101846 

21.  75,89 0,21418 0,584797 0,709677 0,124881 

22.  75,89 0,21418 0,584797 0,709677 0,124881 

23.  76,79 0,319571 0,625353 0,741935 0,116582 

24.  78,57 0,530352 0,702066 0,774194 0,072128 

25.  80,36 0,741132 0,770693 0,83871 0,068016 

26.  80,36 0,741132 0,770693 0,83871 0,068016 

27.  81,25 0,846523 0,801369 0,870968 0,069598 

28.  83,93 1,162694 0,877523 0,903226 0,025703 

29.  85,71 1,373474 0,915198 0,935484 0,020286 

30.  91,96 2,111207 0,982623 0,967742 0,014881 

31.  94,64 2,427378 0,992396 1 0,007604 
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Lampiran 20 

UJI HOMOGENITAS 

Hipotesis: 

H0: semua kelompok dalam populasi mempunyai varians yang sama. 

H1:  paling sedikit satu kelompok dalam populasi mempunyai varians yang berbeda. 

Taraf kesalahan (α) = 5%. 

Kelas n n-1 s
2 

(n-1) s
2 

log(s
2
) (n-1) log(s

2
) 

Eksperimen 

Pretest 31 30 35,67 1070,1 1,5523 46,569 

Eksperimen 

Posttest 31 30 71,77316 2153,195 1,855962 55,67886 

Kontrol 

Pretest 32 31 37,918 1175,5 1,5788 48,944 

Kontrol 

Posttest 32 31 52,31183 1621,667 1,7186 53,2766 

Jumlah 

 

122 197,67 6020,4 6,7057 204,47 

 

     
∑        

 

∑      
 

      

   
        

     log   ∑                              

    ln   {  ∑      log  
 }                               

Berdasarkan tabel χ
2
, harga χ

2
 untuk peluang 95% dan dk = k–1 = 3-1 = 2 adalah 5,99. 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel, maka H0 diterima. Jadi, kesimpulannya adalah data tersebut homogen. 
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Lampiran 21 

UJI BANDING ANTARA DATA NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

DAN NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: µ1 = µ2 (rata-rata data pretest kelas eksperimen sama dengan rata-rata data pretest kelas 

kontrol). 

Ha: µ1   µ2 (rata-rata data pretest kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata data pretest 

kelas kontrol). 

Taraf kesukaran (α) = 5%. 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
        

          
 

       (
 
  

 
 
  

)

 

    
           

√                           
        

 
   

 
   

         

Berdasarkan tabel harga t dengan                       dan peluang 

  
 

 
    

 

 
                     adalah 2,00. Karena                 

      , maka H0 diterima. Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata pretest kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata pretest pada kelas kontrol. 
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Lampiran 22 

UJI BANDING ANTARA DATA PRETEST DAN POSTTEST 

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: µ1 ≤ µ2 (rata-rata data posttest kurang dari atau sama dengan rata-rata data pretest). 

Ha: µ1 > µ2 (rata-rata data posttest lebih dari rata-rata data pretest). 

Taraf kesukaran (α) = 5%. 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  

 

  
 

  
 

  

 
           

√        
   

        
  

          

Berdasarkan tabel harga t uji banding satu pihak dengan dk = n–1 = 31–1 = 30 dan α = 5% 

adalah 1,697. Karena               , maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata 

posttest lebih tinggi daripada rata-rata pretest pada kelas eksperimen. 
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Lampiran 23 

UJI BANDING ANTARA DATA NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

DAN NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: µ1 ≤ µ2 (rata-rata data posttest kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

data posttest kelas kontrol). 

Ha: µ1 > µ2 (rata-rata data posttest kelas eksperimen lebih dari rata-rata data posttest kelas 

kontrol). 

Taraf kesukaran (α) = 5%. 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
        

          
 

       (
 
  

 
 
  

)

 

    
           

√                             
        

 
   

 
   

          

Berdasarkan tabel harga t uji banding satu pihak dengan                    

   dan α = 5% adalah 1,671. Karena               , maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya 

adalah rata-rata posttest kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata posttest pada kelas 

kontrol. 
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Lampiran 24 

UJI KETUNTASAN RATA-RATA KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0:        (kemampuan pemecahan masalah siswa sudah mencapai KKM) 

Ha:        (kemampuan pemecahan masalah siswa belum mencapai KKM). 

Taraf kesalahan (α) = 5%. 

  
 ̅    

 

√ 

 
          

    

√  

        

Berdasarkan tabel harga uji t dengan                dan peluang       

         , diperoleh harga t tabel adalah 1,7. Karena                maka    ditolak. 

Jadi, kesimpulannya adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen sudah 

mencapai KKM. 
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Lampiran 25 

UJI PROPORSI KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0: π    0,745 (proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM kurang dari 75%). 

Ha: π >  0,745 (proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM lebih dari atau sama 

dengan 75%). 

Taraf kesukaran (α) = 5%. 

  

 
       

√              
  

 

  
        

√              
  

         

Berdasarkan tabel harga z untuk uji dua pihak dengan nilai peluang               

           adalah 1,65. Karena               , maka H0 diterima. Jadi, kesimpulannya 

adalah proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM kurang dari 75%. 
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Lampiran 26 

UJI PROPORSI KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0: π    0,745 (proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM kurang dari 75%). 

Ha: π > 0,745 (proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM lebih dari atau sama 

dengan 75%). 

Taraf kesukaran (α) = 5%. 

  

 
       

√              
 

 

 

  
        

√              
  

       

Berdasarkan tabel harga z untuk uji dua pihak dengan nilai peluang               

           adalah 1,65. Karena               , maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya 

adalah proporsi siswa yang nilai posttestnya melebihi KKM lebih dari atau sama dengan 

75%. 
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Lampiran 27 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Kontrol, Pertemuan Pertama) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator nilai afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator nilai afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                             

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilai afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
28 4 87,5% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
28 4 87,5% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 87,5% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 32 0 100% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

27 5 84,375% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 92,1875% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
30 2 93,75% 

4 

Siswa mendengarkan teman yang 28 4 87,5% 
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sedang menyampaikan pendapat. 

Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 90,625% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
3 27 9,375% 

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

10 22 31,25% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 20,3125% 

 

            
           

             
      

  

  
             

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 28 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Kontrol, Pertemuan Kedua) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
26 8 81,25% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
28 4 87,5% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 84,375% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 32 0 100% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 100% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
27 5 84,375% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 92,1875% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
4 28 12,5% 

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

10 22 31,25% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 21,875% 

            
           

             
      

  

  
             

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 29 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Kontrol, Pertemuan Ketiga) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
32 0 100% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 100% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 32 0 100% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

30 2 93,75% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 96,875% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
25 7 78,125% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 89,0625% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
2 30 6,25% 

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

3 29 9,375% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 7,8125% 

 

            
           

             
      

  

  
             

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 30 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Kontrol, Pertemuan Keempat) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
26 6 81,25% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 90,625% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 32 0 100% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

17 15 53,125% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 76,5625% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
25 7 78,125% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 89,0625% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
1 31 3,125% 

2 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

16 16 50% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 26,5625% 

            
           

             
      

  

  
            

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 31 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Pertama) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
30 2 93,75% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 96,875% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 28 4 87,5% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

29 3 90,625% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 89,0625% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
26 6 81,25% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 90,625% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
7 25 21,875% 

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

5 27 15,625% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 18,75% 

            
           

             
      

  

  
             

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 32 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Kedua) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
27 5 84,375% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 92,1875% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 31 1 96,875% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

27 5 84,375% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 90,625% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
29 3 90,625% 



122 

 

 

Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 95,3125% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
3 29 9,375% 

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

11 21 34,375% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 21,875% 

            
           

             
      

  

  
             

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 

 

 



123 

 

 

Lampiran 33 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Ketiga) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
32 0 100% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
30 2 93,75% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 96,875% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 29 3 90,625% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

27 5 84,375% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 87,5% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
30 2 93,75% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
22 10 68,75% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 81,25% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
7 25 28% 

2 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

10 22 31,25% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 29,625% 

            
           

             
      

  

  
            

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 
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Lampiran 34 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Keempat) 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator afektif pada kolom “Ya” dan 

banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator afektif pada kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                       

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilan afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
30 2 93,75% 

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
32 0 100% 

Rata-rata persentase Nilai Jujur 96,875% 

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu. 30 2 93,75% 

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

24 8 75% 

Rata-rata persentase Nilai Disiplin 84,375% 

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
32 0 100% 

4 
Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
32 0 100% 
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Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai 100% 

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
10 22 31,25% 

2 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

13 19 40,625% 

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu 35,9375% 

            
           

             
      

  

  
            

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi            V 

 



127 

 

 

Lampiran 35 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Pertama) 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Beri tanda cek () apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau tanda silang () 

apabila kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan pada kolom “Ya/Tidak”. 

2. Beri keterangan jika diperlukan. 

No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

 Pendahuluan   

1.  Guru masuk kelas tepat waktu. V  

2.  Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
V  

3.  Guru bertanya apakah ada peserta didik yang 

tidak masuk kelas dan menanyakan 

alasannya. 

V  

4.  Guru bertanya apakah siswa sudah berdoa 

atau belum, jika belum guru meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa 

V  

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai siswa. 

V  

6.  Guru menginformasikan cara belajar yang 

akan ditempuh. 
V  

7.  Guru membagikan LKS kepada siswa V  

 Kegiatan Inti   

8.  Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati dan mencermati pertanyaan 

terkait contoh peristiwa sehari-hari yang 

berhubungan dengan  translasi yang sudah 

tersedia di LKS Kegiatan 1. 

V  

9.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

untuk mengumpulkan informasi dengan cara 

menjawab pertanyaan yang ada di LKS 

Kegiatan 1 dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati 

10.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan analisa tentang informasi 

yang sudah didapatkan tentang translasi 

dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang 

ada di LKS dengan bantuan teman semeja. 

V  

11.  Guru menawarkan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan 

mereka tentang translasi dan membahasnya 

bersama-sama di depan kelas. 

V  

12.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan LKS Kegiatan 2 secara 

individu. 

V  

13.  Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan jawaban mereka 

kemudian bersama-sama siswa membahas 

jawaban tersebut. 

V  

14.  Guru memberikan soal-soal latihan V  

15.  Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

mengerjakan di depan kelas. 
V  

16.  Guru memberikan pembahasan soal 

secukupnya. 
V  

17.  Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya sekaligus memberikan 

penguatan terhadap konsep-konsep yang 

diperoleh. 

V  

 Penutup   
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

18.  Guru dan siswa merangkum isi pembelajaran 

yaitu tentang pengertian translasi dan sifat-

sifatnya 

V  

19.  Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah dilakukan. 
V  

20.  Guru memberikan kuis V  

21.  Guru menginformasikan garis besar isi 

kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu 

mempelajari pengertian refleksi dan sifat-

sifatnya. 

V  

22.  Guru menutup pelajaran dengan mengucap 

syukur dan salam. 
V  

 

            
                        

               
      

  

  
           

 

Kriteria: 

Kurang           

Cukup            

Baik            

Sangat Baik            V 
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Lampiran 36 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Kedua) 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Beri tanda cek () apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau tanda silang () 

apabila kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan pada kolom “Ya/Tidak”. 

2. Beri keterangan jika diperlukan. 

No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

 Pendahuluan   

1.  Guru masuk kelas tepat waktu. V  

2.  Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
V  

3.  Guru bertanya apakah ada peserta didik yang 

tidak masuk kelas dan menanyakan 

alasannya. 

V  

4.  Guru bertanya apakah siswa sudah berdoa 

atau belum, jika belum guru meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa 

V  

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai siswa. 

V  

6.  Guru menginformasikan cara belajar yang 

akan ditempuh. 
V  

7.  Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang masing-masing berjumlah 4 

orang 

V  

8.  Guru membagikan LKS kepada siswa V  

9.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan kegiatan awal yang ada 

pada LKS untuk mengecek pengetahuan 

prasyarat siswa 

V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

 Kegiatan Inti   

10.  Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati dan mencermati pertanyaan 

terkait LKS Kegiatan 1. 

V  

11.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi dengan cara 

menjawab pertanyaan yang ada di LKS 

Kegiatan 1 dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati 

V  

12.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan analisa tentang informasi 

yang sudah didapatkan tentang translasi 

dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang 

ada di LKS dengan bantuan teman semeja. 

V  

13.  Guru menawarkan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan 

mereka tentang translasi dan membahasnya 

bersama-sama di depan kelas. 

V  

14.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan LKS Kegiatan 2, 3, 4, 5, 

6, dan 7 secara kelompok. 

V  

15.  Guru bertanya apakah ada soal-soal yang 

dianggap sulit menurut siswa dalam LKS 

Kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 

V  

16.  Guru dan siswa membahas pertanyaan-

pertanyaan yang dianggap sulit di LKS 

Kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 

V  

17.  Guru memberikan soal-soal latihan V  

18.  Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

mengerjakan di depan kelas. 
V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

19.  Guru memberikan pembahasan soal 

secukupnya. 
V  

20.  Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya sekaligus memberikan 

penguatan terhadap konsep-konsep yang 

diperoleh. 

V  

 Penutup   

21.  Guru dan siswa merangkum isi pembelajaran 

yaitu tentang pengertian refleksi dan sifat-

sifatnya 

X  

22.  Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah dilakukan. 
X  

23.  Guru memberikan kuis V  

24.  Guru menginformasikan garis besar isi 

kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu 

mempelajari pengertian rotasi dan sifat-

sifatnya. 

V  

25.  Guru menutup pelajaran dengan mengucap 

syukur dan salam. 
V  

 

            
                        

               
      

  

  
          

 

Kriteria: 

Kurang           

Cukup            

Baik            

Sangat Baik            V 



133 

 

 

Lampiran 37 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Ketiga) 

Petunjuk pengisian: 

1. Beri tanda cek () apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau tanda silang () 

apabila kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan pada kolom “Ya/Tidak”. 

2. Beri keterangan jika diperlukan. 

No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

 Pendahuluan   

1.  Guru masuk kelas tepat waktu. V  

2.  Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
V  

3.  Guru bertanya apakah ada peserta didik yang 

tidak masuk kelas dan menanyakan 

alasannya. 

V  

4.  Guru bertanya apakah siswa sudah berdoa 

atau belum, jika belum guru meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa 

V  

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai siswa. 

V  

6.  Guru menginformasikan cara belajar yang 

akan ditempuh. 
X  

7.  Guru membagikan LKS kepada siswa V  

8.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan kegiatan awal yang ada 

pada LKS untuk mengecek pengetahuan 

prasyarat siswa 

V  

 Kegiatan Inti   

9.  Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati dan mencermati pertanyaan 

terkait contoh peristiwa sehari-hari yang 

V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

berhubungan dengan  rotasi. 

10.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi untuk 

mengerjakan LKS Kegiatan Inti 1 dan 2 dan 

menanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati. 

V  

11.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan analisis tentang informasi 

yang sudah didapatkan tentang rotasi dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

LKS Kegiatan Inti 2 dengan bantuan teman 

semeja. 

V  

12.  Guru menawarkan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan 

mereka tentang translasi dan membahasnya 

bersama-sama di depan kelas. 

V  

13.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan LKS Kegiatan Inti 3 

dengan bantuan teman semeja. 

V  

14.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan jawaban mereka di depan 

kelas. 

V  

15.  Guru dan siswa membahas jawaban-jawaban 

tersebut. 
V  

16.  Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya sekaligus memberikan 

penguatan terhadap konsep-konsep yang 

diperoleh. 

V  

 Penutup   

17.  Guru dan siswa merangkum isi pembelajaran V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

yaitu tentang pengertian rotasi dan sifat-

sifatnya 

18.  Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah dilakukan. 
V  

19.  Guru memberikan kuis V  

20.  Guru menginformasikan garis besar isi 

kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu 

mempelajari pengertian dilatasi dan sifat-

sifatnya. 

X  

21.  Guru menutup pelajaran dengan mengucap 

syukur dan salam. 
V  

 

            
                        

               
      

  

  
             

 

Kriteria: 

Kurang           

Cukup            

Baik            

Sangat Baik            V 
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Lampiran 38 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

(Kelas Eksperimen, Pertemuan Keempat) 

Petunjuk pengisian: 

1. Beri tanda cek () apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau tanda silang () 

apabila kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan pada kolom “Ya/Tidak”. 

2. Beri keterangan jika diperlukan. 

No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

 Pendahuluan   

1.  Guru masuk kelas tepat waktu. V  

2.  Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
V  

3.  Guru bertanya apakah ada peserta didik yang 

tidak masuk kelas dan menanyakan 

alasannya. 

V  

4.  Guru bertanya apakah siswa sudah berdoa 

atau belum, jika belum guru meminta salah 

seorang siswa untuk memimpin doa 

V  

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai siswa. 

V  

6.  Guru menginformasikan cara belajar yang 

akan ditempuh. 
V  

7.  Guru membagikan LKS kepada siswa   

8.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan kegiatan awal yang ada 

pada LKS untuk mengecek pengetahuan 

prasyarat siswa 

V  

 Kegiatan Inti   

9.  Siswa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati dan mencermati pertanyaan 

terkait contoh peristiwa sehari-hari yang 

V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

berhubungan dengan  rotasi. 

10.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi untuk 

mengerjakan LKS Kegiatan Inti 1 dan 2 dan 

menanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati. 

V  

11.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan analisis tentang informasi 

yang sudah didapatkan tentang rotasi dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

LKS Kegiatan Inti 2 dengan bantuan teman 

semeja. 

V  

12.  Guru menawarkan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan 

mereka tentang translasi dan membahasnya 

bersama-sama di depan kelas. 

V  

13.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan LKS Kegiatan Inti 3 

dengan bantuan teman semeja. 

V  

14.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan jawaban mereka di depan 

kelas. 

V  

15.  Guru dan siswa membahas jawaban-jawaban 

tersebut. 
V  

16.  Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya sekaligus memberikan 

penguatan terhadap konsep-konsep yang 

diperoleh. 

V  

 Penutup   

17.  Guru dan siswa merangkum isi pembelajaran V  
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No. Kegiatan Pembelajaran Ya/Tidak Keterangan 

yaitu tentang pengertian dilatasi dan sifat-

sifatnya 

18.  Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah dilakukan. 
X  

19.  Guru memberikan kuis X  

20.  Guru menginformasikan garis besar isi 

kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu 

ulangan harian. 

V  

21.  Guru menutup pelajaran dengan mengucap 

syukur dan salam. 
V  

 

            
                        

               
      

  

  
             

 

Kriteria: 

Kurang           

Cukup            

Baik            

Sangat Baik            V 



 

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1. Memiliki rasa 

ingin tahu, percaya 

diri, dan ketertarikan 

pada daya dan 

kegunaan 

matematika yang 

terbentuk melalui 

pengalaman belajar; 

2. Mendeskripsikan 

Siswa mampu: 

1. menunjukkan perilaku 

disiplin, jujur, dan saling 

menghargai selama 

pembelajaran, 

2. menunjukkan rasa 

ingin tahu dalam 

melakukan penyelidikan 

tentang transformasi, 

Transformasi 

 Translasi 

(Pergeseran) 

 Refleksi 

(Pencerminan) 

 Rotasi 

(Perputaran) 

 Dilatasi 

Mengamati 

- Mengamati 

gambar/tayangan/peristiwa, 

kejadian, fenomena, konteks 

atau situasi yang berkaitan 

dengan penggunaan 

transformasi, seperti bayangan 

pada sebuah cermin, hasil 

Observasi 

- Mengamati 

sikap jujur, 

disiplin, saling 

menghargai dan 

rasa ingin tahu 

dalam 

pembelajaran. 

10 × 40 

menit 

(4× 

tatap 

muka) 

LKS, buku 

teks 

matematika 

Kemdikbud, 

dan 

lingkungan. 

L
am

p
iran

 3
9

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
3
9
 



 

 

 

lokasi benda dalam 

koordinat kartesius; 

3. Memahami 

konsep transformasi 

(dilatasi, translasi, 

pencerminan, rotasi) 

menggunakan obyek-

obyek geometri; 

4. Menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menaksir besaran 

yang tidak diketahui 

menggunakan grafik; 

5. Menerapkan prinsip-

prinsip transformasi 

(dilatasi, translasi, 

pencerminan, rotasi) 

dalam menyelesaikan 

permasalahan nyata.  

 

 

3. menemukan dan 

memahami konsep 

translasi (pergeseran) dan 

sifat-sifatnya, 

4. menyelesaikan 

masalah nyata yang 

berkaitan dengan 

translasi, 

5. menemukan dan 

memahami konsep 

refleksi (pencerminan) 

dan sifat-sifatnya, 

6. menemukan dan 

memahami sifat-sifat 

refleksi terhadap garis 

   , garis    , titik 

      , garis    , dan 

garis     , 

7. menyelesaikan 

masalah nyata yang 

berkaitan dengan 

refleksi, 

8. menemukan dan 

memahami konsep rotasi 

(perputaran) dan sifat-

sifatnya, 

9. menemukan dan 

memahami sifat-sifat 

rotasi terhadap titik 

       sebesar    
, 

10.menyelesaikan 

(Perkalian) pembesaran atau pengecilan 

sebuah gambar, dan jarak yang 

ditempuh suatu kendaraan dari 

tempat semula. 

 

Menanya 

- Guru dapat memotivasi 

siswa dengan bertanya: misal 

bagaimana cara 

menggambarkan sebuah 

bayangan pada cermin? 

mengapa transformasi (dilatasi, 

translasi, pencerminan, rotasi) 

sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari? Apa 

manfaatnya?  

- Siswa termotivasi untuk 

mempertanyakan berbagai 

penerapan transformasi, 

misal: bagaimana jika dalam 

kehidupan tak ada 

transformasi? Bagaimana 

seorang nahkoda dalam 

menentukan arah yang kan 

dilalui, dsb 

 

Mengeksplorasi 

- Membahas, berdiskusi, 

 

Portofolio 

- Menilai 

laporan atau 

LKS tertulis 

siswa atau 

kelompok 

mengenai 

konsep atau 

keterampilan 

yang telah 

dipelajari 

 

Tes 

- Mengerjakan 

lembar kerja 

berkaitan 

dengan 

transformasi 

- Menilai 

keterampilan 

memecahkan 

masalah secara 

tertulis 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
4
0
 



 

 

 

masalah nyata yang 

berkaitan dengan rotasi, 

11.menemukan dan 

memahami konsep 

dilatasi (perkalian) dan 

sifat-sifatnya, 

12.menemukan dan 

memahami sifat-sifat 

dilatasi dengan pusat 

       dan faktor skala   

dan dilatasi dengan pusat 

       dan faktor skala 

 , 

13.menyelesaikan 

masalah nyata yang 

berkaitan dengan dilatasi, 

dan 

14.menyelesaikan 

masalah nyata yang 

berkaitan dengan 

transformasi (translasi, 

refleksi, rotasi, dilatasi). 

melakukan analisis dan 

menjelaskan konsep, ciri-ciri 

transformasi geometri berupa 

dilatasi (perkalian, perbesaran, 

kontraksi, kompresi), translasi 

(pergeseran/ perpindahan), 

refleksi (pencerminan) dan 

rotasi (perputaran) dan 

komposisinya dengan bantuan 

diagram/gambar atau perangkat 

IT 

- Menjelaskan, 

menggambarkan dan 

menentukan hasil bayangan 

pencerminan pada bidang 

kartesius; hasil translasi suatu 

titik; hasil rotasi suatu titik, 

garis, dan bangun datar; hasil 

dilatasi suatu titik, garis, dan 

bangun datar dari hasil dilatasi 

- Menjelaskan, 

menggambarkan dan 

menentukan hasil komposisi 

transformasi suatu titik, garis, 

dan bangun datar 

 

Mengasosiasi 

- Menganalisis hasil dari 

dilatasi dengan berbagai posisi 

titik pusat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
4
1
 



 

 

 

- Mengidentifikasi, 

merumuskan dan 

menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan 

transformasi geometri 

 

Mengkomunikasikan 

- Menyajikan secara tertulis 

dan lisan hasil pembelajaran 

atau apa yang telah dipelajari 

pada tingkat kelas atau tingkat 

kelompok mulai dari apa yang 

telah dipahami, keterampilan 

menentukan hasil transformasi 

(dilatasi, translasi, pencerminan 

dan rotasi) yang dikuasai, 

contoh masalah yang 

diselesaikan dengan bahasa 

yang jelas, sederhana, dan 

sistematis 

- Memberikan tanggapan 

hasil presentasi meliputi tanya 

jawab untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan 

informasi, melengkapi 

informasi ataupun tanggapan 

lainnya 

- Melakukan resume secara 

lengkap, komprehensif dan 

dibantu guru dari konsep yang 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
4
2
 



 

 

 

dipahami, keterampilan yang 

diperoleh maupun sikap lainnya 
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Lampiran  40 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Buluspesantren 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Materi Pokok : Transformasi 

Alokasi Waktu : 5 pertemuan (12 jam × 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

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

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan mengahayati 

ajaran agaman yang dianutnya 

1.1.1 Mempertebal keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan. 

2.1 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan ketertarikan pada 

daya dan kegunaan matematika 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.1.1 Menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan 

saling menghargai selama pembelajaran. 

2.1.2 Menunjukkan rasa ingin tahu dalam 

melakukan penyelidikan tentang transformasi. 

3.1 Memahami konsep 

transformasi (dilatasi, translasi, 

3.1.1 Menemukan dan memahami konsep 

transformasi (translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi) 
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pencerminan, rotasi) menggunakan 

objek-objek geometri. 

dan sifat-sifatnya. 

4.1 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan, rotasi) dalam 

menyelesaikan permasalahan 

nyata. 

4.1.1 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan 

dengan transformasi (translasi, refleksi, rotasi, 

dilatasi). 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok,  

siswa diharapkan melakukan hal-hal seperti berikut.  

Pertemuan 1 

1.1.1.1 Siswa dapat memberikan contoh translasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

translasi. 

3.1.1.1 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep translasi (pergeseran) dan sifat-

sifatnya. 

4.1.1.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan translasi. 

Pertemuan 2 

1.1.1.2 Siswa dapat memberikan contoh refleksi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

refleksi. 

3.1.1.2 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep refleksi (pencerminan) dan sifat-

sifatnya. 
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3.1.1.3 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat refleksi terhadap garis    , 

garis    , titik       , garis    , dan garis     . 

4.1.1.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan refleksi. 

Pertemuan 3 

1.1.1.3 Siswa dapat memberikan contoh rotasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

rotasi. 

3.1.1.4 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep rotasi (perputaran) dan sifat-

sifatnya. 

3.1.1.5 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat rotasi terhadap titik        

sebesar    
. 

4.1.1.3 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan rotasi. 

Pertemuan 4 

1.1.1.4 Siswa dapat memberikan contoh diatasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

dilatasi. 

3.1.1.6 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep dilatasi (perkalian) dan sifat-

sifatnya. 

3.1.1.7 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat dilatasi dengan pusat        

dan faktor skala   dan dilatasi dengan pusat        dan faktor skala  . 

4.1.1.4 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan dilatasi. 

C. Materi Pembelajaran 

Pertemuan pertama : Translasi 

Pertemuan kedua : Refleksi  

Pertemuan ketiga : Rotasi 
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Pertemuan keempat : Dilatasi 

D. Metode Pembelajaran 

1. Metode Ekspositori 

2. Pembelajaran Langsung 

E. Sumber Belajar 

Buku Matematika, Kemendikbud, 2013, halaman 303-320. 

F. Media Pembelajaran 

1. Media 

Games Kartu Tanya Jawab 

2. Alat dan Bahan 

a. Busur derajat 

b. Karet gelang 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar translasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab  

15 

menit 

Inti Mengamati 

1. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  translasi. 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

2. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

50 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

3. Dengan bantuan teman semeja, siswa melakukan analisa tentang 

informasi yang sudah didapatkan tentang translasi dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang disediakan guru. 

Mengkomunikasi 

4. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang translasi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

5. Siswa mengerjakan soal latihan secara individu.  

6. Siswa dan guru membahas hasil penyelesaian soal latihan. Guru 

memberikan umpan balik. 

Penutup 1. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian translasi dan sifat-sifatnya.   

2. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

3. Guru memberi kuis. 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian refleksi dan sifat-

sifatnya. 

15 

menit 

 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab 

15 

menit 

Inti Mengamati 

1. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

90 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  refleksi. 

2. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait refleksi 

terhadap garis    . 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

3. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati. 

Mengasosiasi  

4. Siswa melakukan analisa tentang informasi yang sudah 

didapatkan tentang refleksi dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan yang disediakan guru. 

Mengkomunikasi 

5. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang refleksi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

6. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait refleksi 

terhadap garis    . 

7. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati.  

8. Siswa melakukan analisa tentang informasi yang sudah 

didapatkan tentang refleksi dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan yang disediakan guru. 

9. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang refleksi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

10. Siswa mengerjakan soal latihan secara individu.  

11. Siswa dan guru membahas hasil penyelesaian soal latihan. Guru 

memberikan umpan balik. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penutup 1. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian refleksi dan sifat-sifatnya.   

2. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

3. Siswa mengerjakan kuis. 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian rotasi dan sifat-sifatnya. 

15 

menit 

 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar transformasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab. 

15 

menit 

Inti Mengamati 

1. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  rotasi. 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

2. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

3. Siswa melakukan analisa tentang informasi yang sudah 

didapatkan tentang rotasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan 

yang disediakan guru. 

Mengkomunikasi 

4. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang rotasi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

55 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

5. Siswa mengerjakan soal latihan secara individu.  

6. Siswa dan guru membahas hasil penyelesaian soal latihan. Guru 

memberikan umpan balik. 

Penutup 1. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian rotasi dan sifat-sifatnya.   

2. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

3. Siswa mengerjakan kuis. 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian dilatasi dan sifat-

sifatnya. 

15 

menit 

  

Pertemuan Keempat 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab  

15 

menit 

Inti Mengamati 

1. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  dilatasi. 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

2. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

3. Dengan bantuan teman semeja, siswa melakukan analisa tentang 

informasi yang sudah didapatkan tentang translasi dengan bantuan 

50 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

pertanyaan-pertanyaan yang disediakan guru. 

Mengkomunikasi 

4. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang dilatasi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

5. Siswa mengerjakan soal latihan secara individu.  

6. Siswa dan guru membahas hasil penyelesaian soal latihan. Guru 

memberikan umpan balik. 

Penutup 1. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian dilatasi dan sifat-sifatnya.   

2. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

3. Guru memberi kuis. 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu latihan soal. 

15 

menit 

 

H. Penilaian 

1. Spiritual 

Teknik Penilaian : Penilaian Diri 

Bentuk Penilaian : Angket 

Indikator :  

a. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 

b. Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. 

c. Berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME agar 

mendapat ridho-Nya dalam belajar. 

d. Berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam mengerjakan sesuatu. 

Instrumen: 

LEMBAR PENILAIAN SPIRITUAL 

Petunjuk 

1. Bacalah pernyataan yang ada di kolom dengan teliti. 

2. Berilah tanda cek (V) sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari. 

 

Nama : 
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Kelas : 

Materi Pokok : 

Tanggal : 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 

1. Saya berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan sesuatu. 
     

2. Saya mengucapkan syukur 

ketika berhasil mengerjakan 

sesuatu. 

     

3. Saya berusaha 

meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada 

Tuhan YME agar mendapat 

ridho-Nya dalam belajar. 

     

4. Saya berserah diri kepada 

Tuhan apabila gagal dalam 

mengerjakan sesuatu. 

     

Total      

Keterangan: 

 1: Tidak pernah 

2: Jarang 

3: Sering 

4: Selalu 

2. Afektif 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Bentuk Instrumen : Lembar Observasi. 

Indikator : 

Sikap yang dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah disiplin, jujur, saling 

menghargai, dan rasa ingin tahu. 

Indikator perkembangan sikap disiplin. 

1. Siswa memasuki kelas tepat waktu. 

2. Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

Indikator perkembangan sikap jujur. 

1. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman dalam mengerjakan kuis. 

2. Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai dengan apa yang didapatkan. 

Indikator perkembangan sikap saling menghargai 
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1. Siswa mampu bekerja sama dengan teman semeja. 

2. Siswa mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. 

Indikator perkembangan sikap rasa ingin tahu 

1. Siswa bertanya ketika ada materi yang belum jelas 

2. Siswa bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan soal. 

Instrumen: 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator nilai afektif pada kolom 

“Ya” dan banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator nilai afektif pada 

kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                             

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilai afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            

3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
   

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
   

Rata-rata persentase Nilai Jujur  

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu.    

4 Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 
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Rata-rata persentase Nilai Disiplin  

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
   

4 Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
   

Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai  

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
   

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

   

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu  

 

            
           

             
       

Kriteria: 

Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi             

 

3. Kognitif dan Keterampilan 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

Bentuk Penilaian : Uraian (Kuis) 

Indikator : 

 Kognitif 

Pertemuan ke- Indikator 

1 Siswa dapat menentukan transformasi yang terjadi pada sebuah 

bangun jika diketahui gambar posisi awal dan gambar posisi 

akhir bangun tersebut. 

2 Siswa dapat menentukan koordinat akhir titik-titik sudut sebuah 

segitiga jika segitiga tersebut dicerminkan dua kali terhadap 
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garis yang sama. 

3 Siswa dapat menentukan koordinat bayangan dari titik-titik 

sudut sebuah bangun dan menggambar bayangan bangun jika 

bangun tersebut mengalami rotasi sebesar      
 dengan pusat 

rotasi titik pangkal. 

4 Siswa dapat menggambar bangun asli pada bidang kartesius 

jika diketahui bayangan bangun setelah didilatasi dengan faktor 

skala tertentu dan titik pusat (0,0) 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

No. Indikator Butir Instrumen 

1. Siswa dapat memahami informasi yang disajikan soal. 1 

2. Siswa dapat memahami apa saja yang ditanyakan soal.  2 

3. Siswa dapat menyusun rencana penyelesaian yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 
3 

4. Siswa melakukan rencana penyelesaian yang telah 

disusunnya. 
4 

5. Siswa mengecek apakah penyelesaian yang 

dilakukannya telah benar-benar menjawab semua yang 

ditanyakan soal. 

5 

6. Siswa dapat menuliskan pendapat yang menguatkan 

bahwa penyelesaian yang telah dilakukannya benar. 
6 

Instrumen :  

Pertemuan pertama 

Perhatikan gambar berikut. Tuliskan transformasi yang 

digunakan untuk mengubah posisi  ABC menjadi 

 GHI. (Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk 

membantumu menjawab) 

1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk 

menjawab soal? (Jawaban yang kamu tulis adalah 

rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis 

sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang 

diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

 

Pedoman Penilaian 
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No. Penyelesaian Skor 

1. A(1,5); B(3,8); C(3,5); G(4,1); H(6,4); I(6,1); A(1,5) bersesuaian dengan 

G(4,1); B(3,8) bersesuaian dengan H(6,4); dan C(3,5) bersesuaian dengan 

I(6,1). 

3 

2. Transformasi yang digunakan untuk mengubah posisi  ABC menjadi 

 GHI. 
3 

3. Aku dapat menggunakan konsep pergeseran untuk mengubah posisi 

 ABC menjadi  GHI 
4 

4.  ABC digeser ke kanan sejauh 3 kotak kemudian digeser ke bawah 

sebanyak 4 kotak. Jika ditulis dengan notasi, maka transformasi yang 

digunakan adalah T(3, -4) 

4 

5. Ya 2 

6. Ya, karena titik-titik yang bersesuaian semuanya mempunyai rumus 

translasi yang sama 
4 

Total skor 20 

            
              

                   
     

Pertemuan kedua 

Sebuah  ABC dengan koordinat A(1,5); 

B(3,8); dan C(3,5) dicerminkan terhadap 

garis     menghasilkan  DEF.  DEF 

kemudian dicerminkan lagi terhadap 

garis     menghasilkan  GHI. 

Berapakah koordinat titik G, H dan I 

pada  GHI? Menurutmu, apa yang akan 

terjadi jika sebuah bangun dicerminkan 

dua kali terhadap garis yang sama 

(seperti yang terjadi pada soal ini)? 

Kalian dapat menggunakan bantuan 

bidang kartesius yang disediakan 

(Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut 

untuk membantumu menjawab). 

 

1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 
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3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1.  ABC dengan koordinat A(1,5); B(3,8); dan C(3,5) dicerminkan terhadap 

garis     menghasilkan  DEF.  DEF kemudian dicerminkan lagi 

terhadap garis     menghasilkan  GHI. 

3 

2. Koordinat titik G, H dan I pada  GHI dan apa yang akan terjadi jika 

sebuah bangun dicerminkan dua kali terhadap garis yang sama 
3 

3. Aku akan menggambar titik A, B dan C pada koordinat kartesius, lalu aku 

akan mencerminkannya terhadap garis     sehingga menghasilkan 

 DEF, lalu aku mencari koordinat titik D, E, dan F. Kemudian aku 

mencerminkan  DEF terhadap garis     sehingga menghasilkan  GHI, 

lalu aku mencari koordinat titik G, H dan I. 

4 

4. 

 

Koordinat G(1,5); H(3,8); dan I(3,5).  

Jika sebuah bangun dicerminkan dua kali terhadap garis. yang sama maka 

4 
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posisi bayangan bangun tersebut akan sama dengan posisi bangun yang 

asli. 

5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 

            
              

                   
     

 

Pertemuan ketiga 

Gambarlah bayangan bangun ABCD 

setelah dirotasi sebesar 180
0
 searah 

jarum jam dengan titik pusat O(0,0) 

dan tentukan koordinat setiap titik 

sudutnya. (Gunakan pertanyaan-

pertanyaan di bawah untuk 

membantumu menyelesaikan soal) 

1. Apa saja informasi yang 

kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1. A(1,3); B(1,5); C(4,5); D(6,3); rotasi sebesar     
 terhadap titik O(0,0) 3 

2. Gambar bangun hasil rotasi dan koordinat titik-titiknya 3 

3. Aku akan mencari koordinat masing-masing titik lalu kugambar pada 

bidang kartesius. Karena yang diminta adalah rotasi sebesar     
 maka 

aku akan melakukan rotasi    
 dua kali 

4 

4. 
      

 
          

→               
4 
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→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

 
5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 

            
              

                   
     

Pertemuan keempat 

Gambar berikut menunjukkan bayangan segiempat ABCD setelah dilatasi dengan skala 

faktor 3 dan pusat dilatasi O(0,0). Gambarlah segiempat ABCD. (Gunakanlah pertanyaan-

pertanyaan berikut untuk membantumu menyelesaikan soal) 
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1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal ) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1. A‟(3,6); B‟(9,6); C‟(9,18); D‟(3,18). Dilatasi dengan skala faktor 3 dan 

pusat O(0,0) 
3 

2. Gambar bangun ABCD sebelum dilatasi 3 

3. Aku akan mencari koordinat masing-masing titik sebelum dilatasi, lalu 

aku akan menggambarnya 
4 

4. Rumus dilatasi dengan skala faktor 3 dan pusat O(0,0)       
         
→              . 

Karena yang dicari adalah koordinat sebelum dilatasi, maka setiap angka 

pada koordinat akan dibagi 3. A‟(3,6) menjadi A(1,2). B‟(9,6) menjadi 

B(3,2). C‟(9,18) menjadi C(3,6). D‟(3,18) menjadi D(1,6).

4 
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5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 
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Lampiran 41 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Buluspesantren 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Materi Pokok : Transformasi 

Alokasi Waktu : 5 pertemuan (12 jam × 40 menit) 

 

B. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

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

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menghargai dan mengahayati 

ajaran agaman yang dianutnya 

1.1.1 Mempertebal keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan. 

2.1 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan ketertarikan pada 

daya dan kegunaan matematika 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.1.1 Menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan 

saling menghargai selama pembelajaran. 

2.1.2 Menunjukkan rasa ingin tahu dalam 

melakukan penyelidikan tentang transformasi. 

3.1 Memahami konsep 3.1.1 Menemukan dan memahami konsep 
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transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan, rotasi) menggunakan 

objek-objek geometri. 

transformasi (translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi) 

dan sifat-sifatnya. 

4.1 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan, rotasi) dalam 

menyelesaikan permasalahan 

nyata. 

4.1.1 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan 

dengan transformasi (translasi, refleksi, rotasi, 

dilatasi). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok,  

siswa diharapkan melakukan hal-hal seperti berikut.  

Pertemuan 1 

1.1.1.1 Siswa dapat memberikan contoh translasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

translasi. 

3.1.1.1 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep translasi (pergeseran) dan sifat-

sifatnya. 

4.1.1.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan translasi. 

Pertemuan 2 

1.1.1.2 Siswa dapat memberikan contoh refleksi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

refleksi. 

3.1.1.2 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep refleksi (pencerminan) dan sifat-

sifatnya. 
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3.1.1.3 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat refleksi terhadap garis    , 

garis    , titik       , garis    , dan garis     . 

4.1.1.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan refleksi. 

Pertemuan 3 

1.1.1.3 Siswa dapat memberikan contoh rotasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

rotasi. 

3.1.1.4 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep rotasi (perputaran) dan sifat-

sifatnya. 

3.1.1.5 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat rotasi terhadap titik        

sebesar    
. 

4.1.1.3 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan rotasi. 

Pertemuan 4 

1.1.1.4 Siswa dapat memberikan contoh diatasi dari kehidupan nyata sebagai karya 

penciptaan Tuhan 

2.1.1.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama 

pembelajaran. 

2.1.2.1 Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang 

dilatasi. 

3.1.1.6 Siswa dapat menemukan dan memahami konsep dilatasi (perkalian) dan sifat-

sifatnya. 

3.1.1.7 Siswa dapat menemukan dan memahami sifat-sifat dilatasi dengan pusat        

dan faktor skala   dan dilatasi dengan pusat        dan faktor skala  . 

4.1.1.4 Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan dilatasi. 

E. Materi Pembelajaran 

Pertemuan pertama : Translasi 

Pertemuan kedua : Refleksi  
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Pertemuan ketiga : Rotasi 

Pertemuan keempat : Dilatasi 

Pertemuan kelima : Transformasi (Translasi, Refleksi, Rotasi, dan Dilatasi). 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode Ilmiah 

2. Model Pembelajaran Cognitive Growth 

G. Sumber Belajar 

Buku Matematika, Kemendikbud, 2013, halaman 303-320. 

H. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

b. Games Kartu Tanya Jawab 

2. Alat dan Bahan 

a. Busur derajat 

b. Karet gelang 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar translasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Siswa menerima LKS yang dibagikan guru. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan mengerjakan 

kegiatan awal yang ada di LKS. 

15 

menit 

Inti Fase 1: Confrontation with stage-relevant tasks 50 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Mengamati 

7. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  translasi yang 

sudah tersedia di LKS Kegiatan 1 (LKS Kegiatan 1 dikerjakan 

siswa secara berpasangan). 

Fase 2: Inquiry 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

8. Siswa mengumpulkan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS Kegiatan 1 dan menanya tentang hal-

hal yang belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati. 

Mengasosiasi   

9. Dengan bantuan teman semeja, siswa melakukan analisa tentang 

informasi yang sudah didapatkan tentang translasi dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. 

Mengkomunikasi 

10. Siswa menyampaikan hasil analisa dan kesimpulan mereka 

tentang translasi dan membahasnya bersama-sama di depan kelas, 

guru memberikan umpan balik. 

Fase 3: Transfer 

11. Siswa mengerjakan LKS Kegiatan 2 secara individu.  

12. Siswa dan guru membahas hasil penyelesaian LKS Kegiatan 2. 

Guru memberikan umpan balik. 

13. Siswa mengerjakan soal latihan. 

14. Siswa dan guru membahas soal-soal latihan yang dianggap sulit. 

menit 

Penutup 15. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian translasi dan sifat-sifatnya. 

16. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

17. Guru memberi kuis. 

18. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian refleksi dan sifat-

sifatnya. 

 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, masing-

masing kelompok menerima LKS yang dibagikan guru. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan mengerjakan 

kegiatan awal yang ada di LKS.  

15 

menit 

Inti Fase 1: Confrontation with stage-relevant tasks 

Mengamati 

7. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait LKS 

Kegiatan 1. 

Fase 2: Inquiry 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

8. Dengan bimbingan guru, siswa mengumpulkan informasi untuk 

mengerjakan LKS Kegiatan 1 dan menanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

9. Siswa melakukan analisa tentang informasi yang sudah 

90 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

didapatkan tentang refleksi dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan yang ada di LKS Kegiatan 1. 

Fase 3:  Transfer 

10. Siswa mengerjakan LKS Kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 secara 

kelompok.  

11. Siswa dan guru membahas pertanyaan-pertanyaan yang dianggap 

sulit di LKS Kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Guru memberikan 

umpan balik. 

Mengkomunikasi 

12. Siswa menyampaikan kesimpulan mereka di depan kelas. 

13. Siswa mengerjakan soal latihan secara mandiri. 

14. Guru dan siswa membahas pertanyaan yang dianggap sulit pada 

soal latihan. 

Penutup 15. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian refleksi dan sifat-sifatnya.   

16. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

17. Siswa mengerjakan kuis. 

18. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian rotasi dan sifat-sifatnya. 

15 

menit 

 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar rotasi dalam kehidupan sehari-hari. 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Siswa menerima LKS yang dibagikan guru. 

6. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan mengerjakan 

kegiatan awal yang ada di LKS.  

Inti Fase 1: Confrontation with stage-relevant tasks 

Mengamati 

7. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  rotasi. 

Fase 2: Inquiry 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

8. Dengan bimbingan guru, siswa mengumpulkan informasi untuk 

mengerjakan LKS Kegiatan Inti 1 dan 2 dan menanya tentang hal-

hal yang belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

9. Dengan bantuan teman semeja, siswa melakukan analisa tentang 

informasi yang sudah didapatkan tentang rotasi dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS Kegiatan Inti 2. 

Mengkomunikasi 

10. Siswa menyampaikan kesimpulan mereka di depan kelas. 

Fase 3:  Transfer 

11. Siswa mengerjakan LKS Kegiatan Inti 3 dengan bantuan 

teman semeja.  

12. Siswa dan guru membahas pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

55 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Kegiatan Inti 3. Guru memberikan umpan balik. 

Penutup 13. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian rotasi dan sifat-sifatnya.   

14. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

15. Siswa mengerjakan kuis. 

16. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu mempelajari pengertian dilatasi dan sifat-

sifatnya. 

15 

menit 

  

Pertemuan Keempat 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penda-

huluan 

1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa serta berdoa.  

2. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat 

belajar dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang 

diharapkan akan dicapai siswa. 

4. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh. 

5. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab  

15 

menit 

Inti 6. Siswa menerima LKS yang dibagikan guru. 

Fase 1: Confrontation with stage-relevant tasks 

Mengamati 

7. Siswa mengamati dan mencermati pertanyaan terkait contoh 

peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan  dilatasi. 

Fase 2: Inquiry 

Mengumpulkan informasi dan menanya 

90 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

8. Dengan bimbingan guru, siswa mengumpulkan informasi untuk 

mengerjakan LKS Kegiatan 1 dan 2 dan menanya tentang hal-hal 

yang belum dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati.  

Mengasosiasi 

9. Siswa melakukan analisa tentang informasi yang sudah 

didapatkan tentang dilatasi dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan yang ada di LKS Kegiatan Inti 2. 

Fase 3:  Transfer 

10. Siswa mengerjakan LKS Kegiatan Inti 3 dengan bantuan teman 

semeja.  

11. Siswa dan guru membahas pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

Kegiatan Inti 3. Guru memberikan umpan balik. 

Mengkomunikasi 

12. Siswa menyampaikan kesimpulan mereka di depan kelas. 

Penutup 13. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

pengertian dilatasi dan sifat-sifatnya.   

14. Siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. 

15. Siswa mengerjakan kuis. 

16. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan 

berikutnya, yaitu ulangan harian. 

15 

menit 

 

J. Penilaian 

1. Spiritual 

Teknik Penilaian : Penilaian Diri 

Bentuk Penilaian : Angket 

Indikator :  
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a. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 

b. Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. 

c. Berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME agar 

mendapat ridho-Nya dalam belajar. 

d. Berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam mengerjakan sesuatu. 

Instrumen: 

 

 

LEMBAR PENILAIAN SPIRITUAL 

Petunjuk 

1. Bacalah pernyataan yang ada di kolom dengan teliti. 

2. Berilah tanda cek (V) sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari. 

 

Nama : 

Kelas : 

Materi Pokok : 

Tanggal : 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 

1. Saya berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan sesuatu. 
     

2. Saya mengucapkan syukur 

ketika berhasil mengerjakan 

sesuatu. 

     

3. Saya berusaha 

meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada 

Tuhan YME agar mendapat 

ridho-Nya dalam belajar. 

     

4. Saya berserah diri kepada 

Tuhan apabila gagal dalam 

mengerjakan sesuatu. 

     

Total      

Keterangan: 

 1: Tidak pernah 

2: Jarang 

3: Sering 
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4: Selalu 

2. Afektif 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Bentuk Instrumen : Lembar Observasi. 

Indikator : 

Sikap yang dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah disiplin, jujur, saling 

menghargai, dan rasa ingin tahu. 

Indikator perkembangan sikap disiplin. 

1. Siswa memasuki kelas tepat waktu. 

2. Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

Indikator perkembangan sikap jujur. 

1. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman dalam mengerjakan kuis. 

2. Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai dengan apa yang didapatkan. 

Indikator perkembangan sikap saling menghargai 

1. Siswa mampu bekerja sama dengan teman semeja. 

2. Siswa mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. 

Indikator perkembangan sikap rasa ingin tahu 

1. Siswa bertanya ketika ada materi yang belum jelas 

2. Siswa bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan soal. 

Instrumen: 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

Petunjuk pengisian: 

1. Isikan banyak peserta didik yang memenuhi indikator nilai afektif pada kolom 

“Ya” dan banyak peserta didik yang tidak memenuhi indikator nilai afektif pada 

kolom “Tidak”. 

2. Isikan persentase peserta didik yang memenuhi indikator pada kolom “Persentase” 

           
                                                             

                            
     . 

3. Isikan skor untuk setiap nilai afektif 

Skor Keterangan 

1            

2            
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3            

4             

  adalah persentase setiap nilai afektif. 

 

No. Sikap Indikator 

Banyak 

Peserta Didik Persentase Skor 

Ya Tidak 

1. Jujur Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

dalam mengerjakan kuis. 
   

4 Siswa menyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan apa yang didapatkan. 
   

Rata-rata persentase Nilai Jujur  

2. Disiplin Siswa memasuki kelas tepat waktu.    

4 
Siswa mengumpulkan kuis tepat waktu. 

   

Rata-rata persentase Nilai Disiplin  

3. Saling 

Menghargai 

Siswa mampu bekerja sama dengan 

teman semeja. 
   

4 Siswa mendengarkan teman yang 

sedang menyampaikan pendapat. 
   

Rata-rata presentase Nilai Saling Menghargai  

4. Rasa Ingin 

tahu  

Siswa bertanya ketika ada materi yang 

belum jelas. 
   

1 

Siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS dan 

latihan soal 

   

Rata-rata presentase Nilai Rasa Ingin Tahu  

            
           

             
       

Kriteria: 
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Sangat Rendah           Catatan: 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

……………………………………….......... 

Rendah            

Cukup            

Tinggi            

Sangat Tinggi             

4. Kognitif dan Keterampilan 

Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

Bentuk Penilaian : Uraian (Kuis) 

Indikator : 

 Kognitif 

Pertemuan ke- Indikator 

1 Siswa dapat menentukan transformasi yang terjadi pada sebuah 

bangun jika diketahui gambar posisi awal dan gambar posisi 

akhir bangun tersebut. 

2 Siswa dapat menentukan koordinat akhir titik-titik sudut sebuah 

segitiga jika segitiga tersebut dicerminkan dua kali terhadap 

garis yang sama. 

3 Siswa dapat menentukan koordinat bayangan dari titik-titik 

sudut sebuah bangun dan menggambar bayangan bangun jika 

bangun tersebut mengalami rotasi sebesar      
 dengan pusat 

rotasi titik pangkal. 

4 Siswa dapat menggambar bangun asli pada bidang kartesius 

jika diketahui bayangan bangun setelah didilatasi dengan faktor 

skala tertentu dan titik pusat (0,0) 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

No. Indikator Butir Instrumen 

1. Siswa dapat memahami informasi yang disajikan soal. 1 

2. Siswa dapat memahami apa saja yang ditanyakan soal.  2 

3. Siswa dapat menyusun rencana penyelesaian yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 
3 

4. Siswa melakukan rencana penyelesaian yang telah 

disusunnya. 
4 

5. Siswa mengecek apakah penyelesaian yang 

dilakukannya telah benar-benar menjawab semua yang 

ditanyakan soal. 

5 

6. Siswa dapat menuliskan pendapat yang menguatkan 

bahwa penyelesaian yang telah dilakukannya benar. 
6 
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Instrumen :  

Pertemuan pertama 

Perhatikan gambar berikut. Tuliskan transformasi yang 

digunakan untuk mengubah posisi  ABC menjadi 

 GHI. (Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk 

membantumu menjawab) 

1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan 

untuk menjawab soal? (Jawaban yang kamu tulis adalah 

rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis 

sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1. A(1,5); B(3,8); C(3,5); G(4,1); H(6,4); I(6,1); A(1,5) bersesuaian dengan 

G(4,1); B(3,8) bersesuaian dengan H(6,4); dan C(3,5) bersesuaian dengan 

I(6,1). 

3 

2. Transformasi yang digunakan untuk mengubah posisi  ABC menjadi 

 GHI. 
3 

3. Aku dapat menggunakan konsep pergeseran untuk mengubah posisi 

 ABC menjadi  GHI 
4 

4.  ABC digeser ke kanan sejauh 3 kotak kemudian digeser ke bawah 

sebanyak 4 kotak. Jika ditulis dengan notasi, maka transformasi yang 

digunakan adalah T(3, -4) 

4 

5. Ya 2 

6. Ya, karena titik-titik yang bersesuaian semuanya mempunyai rumus 

translasi yang sama 
4 

Total skor 20 
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Pertemuan kedua 

Sebuah  ABC dengan koordinat A(1,5); 

B(3,8); dan C(3,5) dicerminkan terhadap 

garis     menghasilkan  DEF.  DEF 

kemudian dicerminkan lagi terhadap 

garis     menghasilkan  GHI. 

Berapakah koordinat titik G, H dan I 

pada  GHI? Menurutmu, apa yang akan 

terjadi jika sebuah bangun dicerminkan 

dua kali terhadap garis yang sama 

(seperti yang terjadi pada soal ini)? 

Kalian dapat menggunakan bantuan 

bidang kartesius yang disediakan 

(Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut 

untuk membantumu menjawab). 

1. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1.  ABC dengan koordinat A(1,5); B(3,8); dan C(3,5) dicerminkan terhadap 

garis     menghasilkan  DEF.  DEF kemudian dicerminkan lagi 

terhadap garis     menghasilkan  GHI. 

3 

2. Koordinat titik G, H dan I pada  GHI dan apa yang akan terjadi jika 

sebuah bangun dicerminkan dua kali terhadap garis yang sama 
3 

3. Aku akan menggambar titik A, B dan C pada koordinat kartesius, lalu aku 

akan mencerminkannya terhadap garis     sehingga menghasilkan 

 DEF, lalu aku mencari koordinat titik D, E, dan F. Kemudian aku 

4 
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mencerminkan  DEF terhadap garis     sehingga menghasilkan  GHI, 

lalu aku mencari koordinat titik G, H dan I. 

4. 

 

Koordinat G(1,5); H(3,8); dan I(3,5).  

Jika sebuah bangun dicerminkan dua kali terhadap garis. yang sama maka 

posisi bayangan bangun tersebut akan sama dengan posisi bangun yang 

asli. 

4 

5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 

            
              

                   
     

Pertemuan ketiga 

Gambarlah bayangan bangun ABCD 

setelah dirotasi sebesar 180
0
 searah 

jarum jam dengan titik pusat O(0,0) 

dan tentukan koordinat setiap titik 

sudutnya. (Gunakan pertanyaan-

pertanyaan di bawah untuk 

membantumu menyelesaikan soal) 

1. Apa saja informasi yang 

kamu dapat dari soal? 
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2. Apa yang ditanyakan soal? 

3. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal) 

4. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

5. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

6. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1. A(1,3); B(1,5); C(4,5); D(6,3); rotasi sebesar     
 terhadap titik O(0,0) 3 

2. Gambar bangun hasil rotasi dan koordinat titik-titiknya 3 

3. Aku akan mencari koordinat masing-masing titik lalu kugambar pada 

bidang kartesius. Karena yang diminta adalah rotasi sebesar     
 maka 

aku akan melakukan rotasi    
 dua kali 

4 

4. 
      

 
          

→               

      
 

          

→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

      
 

          

→               
 

          

→                  

 

4 

5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 



181 

 

 

 

            
              

                   
     

 

Pertemuan keempat 

Gambar berikut menunjukkan bayangan segiempat ABCD setelah dilatasi dengan skala 

faktor 3 dan pusat dilatasi O(0,0). Gambarlah segiempat ABCD. (Gunakanlah pertanyaan-

pertanyaan berikut untuk membantumu menyelesaikan soal) 

 

7. Apa saja informasi yang kamu dapat dari soal? 

8. Apa yang ditanyakan soal? 

9. Menurutmu, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjawab soal? (Jawaban yang 

kamu tulis adalah rencana yang kamu punya untuk menyelesaikan soal ) 

10. Ayo, lakukan semua rencana yang telah kamu tulis sebelumnya! 

11. Apakah kamu telah menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal? 

12. Menurutmu, apakah jawabanmu benar? Jelaskan alasanmu. 

Pedoman Penilaian 

No. Penyelesaian Skor 

1. A‟(3,6); B‟(9,6); C‟(9,18); D‟(3,18). Dilatasi dengan skala faktor 3 dan 

pusat O(0,0) 
3 

2. Gambar bangun ABCD sebelum dilatasi 3 
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3. Aku akan mencari koordinat masing-masing titik sebelum dilatasi, lalu 

aku akan menggambarnya 
4 

4. Rumus dilatasi dengan skala faktor 3 dan pusat O(0,0)       
         
→              . 

Karena yang dicari adalah koordinat sebelum dilatasi, maka setiap angka 

pada koordinat akan dibagi 3. A‟(3,6) menjadi A(1,2). B‟(9,6) menjadi 

B(3,2). C‟(9,18) menjadi C(3,6). D‟(3,18) menjadi D(1,6).

 

4 

5. Ya 2 

6. Ya 4 

Total skor 20 
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Lampiran 42 

LEMBAR KERJA SISIWA (LKS) 

Pertemuan pertama 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema : Geometri 

Waktu : 20 menit 

Tujuan Pembelajaran : 

1. menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan saling menghargai selama pembelajaran; 

2. menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang translasi; 

3. menemukan dan memahami konsep translasi (pergeseran) dan sifat-sifatnya; dan 

4. menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan translasi. 

 

KEGIATAN AWAL 
Perhatikan koordinat kartesius berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya.  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Nama 

 

Kelas 

-4 

-3 

-2 

-1 

-5 

1 

2 

3 

X 

Y 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

       

       

       

       

       

Berapakah koordinat titik A? 

Berapakah koordinat titik B? 

Berapakah koordinat titik C? 

Berapakah koordinat titik D? 

Berapakah koordinat titik E? 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 



184 

 

 

  



185 

 

 

 
KEGIATAN INTI 
KEGIATAN 1 

Pada suatu hari beberapa anak sedang bermain sebuah permainan di lapangan. Mereka 

membentuk kelompok dengan 2 orang anggota. Sari dan Tina adalah teman satu kelompok. 

Pada permainan tersebut , mata Tina ditutup dengan sapu tangan, kemudian Sari memandu 

pergerakan Tina untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan tempatnya. Kelompok yang 

paling cepat mendapatkan bola tersebut adalah pemenangnya.  

   
 

Gambarkanlah dalam bidang kartesius langkah yang ditempuh Tina dan tentukanlah posisi 

Tina mendapatkan bola tersebut  

Tina, tolong ikuti kata-

kataku untuk mendapatkan 

bolanya, ya! 

Baiklah, Sari 

Maju 3 langkah, 

kemudian ke 

kanan 4 langkah. 

Ok. Lalu? 

 

Maju 1 langkah, kemudian 

maju lagi 1 langkah. Bolanya 

ada di depanmu, Tina! 

Ok.  
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Dengan bantuan bidang kartesius tersebut, jawablah pertanyaan berikut 

pada kotak yang telah tersedia 

 

Posisi awal Tina 

Keterangan 

 Maju 

 

Kiri Kanan 

 

Mundur 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X 

Y 
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Di koordinat berapa posisi awal Tina? 

Setelah maju 3 langkah, di mana koordinat Tina sekarang? 

Setelah ke kanan 4 langkah, di mana koordinat Tina sekarang? 

Setelah maju 1 langkah, di mana koordinat Tina sekarang? 

Setelah maju 1 langkah lagi, di 

mana koordinat Tina sekarang? 

Posisi awal Posisi akhir 
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Berdasarkan posisi awal dan posisi akhir, mari kita analisis perpindahan yang 

dialami Tina. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada tempat yang ditunjuk oleh pertanyaan yang 

bersangkutan. 

ANALISIS 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan. 

4. Dalam geometri, disebut apa perpindahan yang dilakukan Tina? 

Jawab: 

 

5. Secara notasi, perpindahan Tina dapat ditulis dengan 

      
       
→            

 

6. Setelah berpindah, apakah Tina mengalami perubahan bentuk? 

Jawab: 

 

7. Setelah berpindah, apakah Tina mengalami perubahan posisi? 

Jawab:  

1. Berapakah koordinat posisi awal Tina? 

 
2. Berapakah koordinat posisi akhir Tina? 

 

              

3. Kalau kalian menjadi Tina, bagaimana cara 

kalian pergi dari posisi awal ke posisi akhir 

jika kalian hanya diperbolehkan berbelok satu 

kali? 
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KESIMPULAN 
Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman analisa, apakah kesimpulan 

yang kalian dapat? 

Translasi adalah… 

 

 

 

Rumus umum translasi: 

 

 

 

Sifat-sifat translasi: 
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KEGIATAN 2 

Andi biasanya berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Dari rumah ke sekolah, dia berjalan 

sejauh 3 hm ke barat, lalu ke selatan sejauh 5 hm lalu ke timur sejauh 1 hm. Jika rumah Andi 

berada di koordinat (2,1), maka 

a. gambarkanlah rute yang dilalui Andi pada koordinat kartesius berikut; 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

b. berapakah koordinat sekolah Andi berada?; 

Jawab: 

 

c. jika Andi hanya diperbolehkan berbelok sekali, apa saran kalian agar Andi dapat 

berangkat dari rumah ke sekolah? 

Jawab: 

 

d. dalam geometri, disebut apa perjalanan Andi dari rumah ke sekolah? 

Jawab: 

 

e. secara notasi dalam geometri, nyatakan perjalanan Andi dari rumah ke sekolah 

Jawab: 

 

f. apakah ada yang berubah pada Andi ketika dia berangkat sekolah? Kalau ada, apa itu? 

Keterangan 

 Utara 

 

Barat Timur 

 

Selatan 
-4 

-3 

-2 

-1 

-5 

1 

2 

3 

X 

Y 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Catatan: setiap satu kotak 

pada bidang koordinat di 

samping adalah 1 hm 
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Jawab:
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Pertemuan kedua 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema : Geometri 

Waktu : 70 menit 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang refleksi 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan dan memahami konsep refleksi (pencerminan) dan sifat-sifatnya 

4. Menemukan dan memahami sifat-sifat refleksi terhadap garis    , garis    , titik       , garis 

   , dan garis      

5. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan refleksi 

KEGIATAN AWAL 
Perhatikan koordinat kartesius berikut.  

 

Berapakah koordinat titik A? 

 

Berapakah jarak titik A ke sumbu X? 

 

Berapakah jarak titik A ke sumbu Y? 

 

 

Garis vertikal mempunyai persamaan     karena titik-titik di garis itu selalu mempunyai nilai 

x yang tetap yaitu 4. Berapakah jarak garis     ke sumbu Y? 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Nama 

 

Kelas 

X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 

A 
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Garis horisontal mempunyai persamaan     karena titik-titik di garis itu selalu mempunyai 

nilai y yang tetap yaitu 3. Berapakah jarak garis     ke sumbu X?



 
 

 

 

KEGIATAN INTI 

KEGIATAN 1 

Berdasarkan gambar berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Berapakah jarak dari titik P ke 

sumbu X? 

Jawab: 

2. Berapakah jarak dari dari garis 

x=h ke sumbu Y? 

Jawab: 

3. Berdasarkan jawaban nomor 1 

dan 2, berapakah jarak dari titik P ke 

garis x=h? 

Jawab: 

4. Jika P’ adalah bayangan dari P ketika 

dicerminkan terhadap garis x=h, 

berapakah jarak dari P’ ke garis x=h? 

Jawab: 

5. Berdasarkan jawaban nomor 2 dan 4, berapakah jarak dari P’ ke sumbu 

Y? 

Jawab: 

6. Apakah ordinat dari titik P mengalami perubahan setelah dicerminkan 

terhadap garis x=h? 

Jawab: 

7. Berapakah koordinat P’? 

Jawab: 

 

KEGIATAN 2 

Berdasarkan gambar berikut, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Berapakah jarak dari titik P ke 

sumbu X?  
Jawab:  

2. Berapakah jarak dari dari garis 

y=k ke sumbu X? 

Jawab:  
3. Berdasarkan jawaban nomor 1 dan 

2, berapakah jarak dari titik P ke garis 

y=k? 

Jawab: 

4. Jika P’ adalah bayangan dari P ketika dicerminkan terhadap garis y=k, 

berapakah jarak dari P’ ke garis y=k? 

Jawab: 

5. Berdasarkan jawaban nomor 2 dan 4, berapakah jarak dari P’ ke sumbu 

X? 

Jawab: 

6. Apakah ordinat dari titik P mengalami perubahan setelah dicerminkan 

terhadap garis y=k? 

P(a,b) P’ 

x=h 

X 

Y 

P(a,b) 

P’ 

y=k 

X 

Y 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
8
8
 



 
 

 

 

Jawab: 
7. Berapakah koordinat P’? 

Jawab: 

 

 

KEGIATAN 3 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
1. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius di atas.  

A(3,2)  B(-4,2)  C(-1,-3) D(5,-1)  

2. Gambarlah bayangan dari setiap titik pada nomor 1 jika dicerminkan 

terhadap sumbu X. Tentukan pula koordinatnya. 

      
        
→              

       
        
→              

        
        
→             

        
        
→              

3. Jika titik P(a,b) dicerminkan pula terhadap sumbu X, menurut pendapatmu 

berapa koordinat bayangannya? Jelaskan juga alasanmu. 

       
        
→              

 

KEGIATAN 4 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
1. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius di atas. 

A(3,2)  B(-4,2)  C(-1,-3) D(5,-1)  

2. Gambarlah bayangan dari setiap titik pada nomor 1 jika dicerminkan 

terhadap sumbu Y. Tentukan pula koordinatnya. 

X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
8
9
 



 
 

 

 

      
        
→              

       
        
→              

        
        
→             

        
        
→              

3. Jika titik P(a,b) dicerminkan pula terhadap sumbu Y, menurut pendapatmu 

berapa koordinat bayangannya? Jelaskan juga alasanmu. 

       
        
→              



 
 

 

 

KEGIATAN 5 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
1. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius di atas.  

A(3,2)  B(-4,2)  C(-1,-3) D(5,-1)  

2. Gambarlah bayangan dari setiap titik pada nomor 1 jika dicerminkan 

terhadap titik O(0,0). Tentukan pula koordinatnya. 

      
        
→            

       
        
→            

        
        
→           

        
        
→            

3. Jika titik P(a,b) dicerminkan pula terhadap titik O, menurut 

pendapatmu berapa koordinat bayangannya? Jelaskan juga alasanmu. 

       
        
→            

 

KEGIATAN 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
1. Berdasarkan gambar bidang koordinat di atas, isilah titik-titik di bawah ini. 

      
    
→          

      
    
→          

      
    
→         

       
    
→          

X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 

X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 

A 

A’ 
B 

B’ 

C 

C’ 

D 

D’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9
0
 



 
 

 

 

2. Jika titik P(a,b) dicerminkan pula terhadap garis x=y, menurut pendapatmu 

berapa koordinat bayangannya? Jelaskan alasanmu. 

      
     
→           

 



 

 

 

KEGIATAN 7 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
1. Berdasarkan gambar bidang koordinat di atas, isilah titik-titik di bawah ini.  

      
     
→           

      
     
→           

      
     
→          

       
     
→           

2. Jika titik P(a,b) dicerminkan pula terhadap garis y=-x, menurut 

pendapatmu berapa koordinat bayangannya? Jelaskan alasanmu. 

      
      
→            

 

 

KESIMPULAN 
Apakah yang dimaksud dengan refleksi? 

 

 

Tuliskan semua rumus-rumus refleksi yang telah kamu pelajari. 

 

 

 

 

 

 

Apa sajakah sifat-sifat refleksi? 

X 

Y 

-1 

1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 

2 

3 

4 

5 

-2 

-3 

-4 

-5 

A 

A’ 
B 

B’ 

C 

C’ 

D 

D’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9
1
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Pertemuan ketiga 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema : Geometri 

Waktu : 40 menit 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang rotasi 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan dan memahami konsep rotasi (perputaran) dan sifat-sifatnya 

4. Menemukan dan memahami sifat-sifat rotasi terhadap titik        sebesar    
 

5. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan rotasi 

KEGIATAN AWAL 
KEGIATAN 1 

Berdasarkan pergerakan jarum jam, tentukanlah arah sudut 

rotasi yang ditanyakan dengan cara mencoret kata yang 

tidak sesuai dengan gambar. 

 

 

   
 

     

      
 

   

 
 

        

          

         
 

          

          

 

    
 

     

         
 

          

          

          

          
 

         

  

Nama 

 

Kelas 

- 

Y 

+ 

X 

Sudut yang besarnya positif 

berarti gerakannya 

(searah/berlawanan) jarum jam. 

Y 

X 

Sudut yang besarnya negatif 

berarti gerakannya 

(searah/berlawanan) jarum jam 
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KEGIATAN 2 

Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besar sudut-sudut berikut, 

kemudian catat hasilnya di tempat yang telah disediakan. 
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KEGIATAN INTI 
KEGIATAN 1 

Lihatlah gambar di samping. Motif berikut telah 

diputar (dirotasi) sebesar  

 
 putaran (   ) searah 

jarum jam lalu digambar, kemudian diputar lagi 

sebesar     searah jarum jam lalu digambar, lalu 

diulangi sekali lagi sehingga menghasilkan pola seperti 

berikut.  

 

1. Putarlah motif berikut sebesar  

 
 

putaran searah jarum jam kemudian 

gambar posisinya 

 

 

 

 

 

 

2. Putarlah motif berikut sebesar  

 
 

putaran sebanyak yang kamu bisa 

kemudian gambarlah posisi-

posisinya. 

 

 

 

 

 

3. Putarlah motif berikut sebesar  
 
 

putaran sebanyak yang kamu 

bisa, kemudian gambarlah posisi-

posisinya. 

 

 

 

 

4. Putarlah motif berikut sebesar  
 
 

putaran sebanyak yang kamu bisa 

kemudian gambarlah posisi-

posisinya. 

 

 

 

 

5. Jelaskan dengan kata-katamu tentang motif yang terjadi pada pertanyaan no. 3. 

 

6. Jelaskan dengan kata-katamu tentang motif yang terjadi pada pertanyaan no. 4. 

  

 

 

  

 

 

  

B 

F 

A 

X 
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KEGIATAN 2 

Gambarlah bayangan dari titik-titik berikut sesuai dengan rotasi yang 

ditentukan. Kalian dapat menggunakan busur derajat ataupun jangka. 

 

1. Titik A diputar (dirotasi) 

sebesar     dengan pusat 

O(0,0) 

    
 

   

        

      
 

 
 

     
 

 

        

        

        

        

 

 

 

2. Titik B diputar (dirotasi) 

sebesar     dengan pusat 

O(0,0) 

        

        

     
 

  
 

       

        

        

        

        

3. Titik C diputar (dirotasi) 

sebesar     dengan pusat 

O(0,0) 

    
 

   

        

        
 

       
  

      

        

        

        

 

 

 

4. Titik D diputar (dirotasi) 

sebesar     dengan pusat 

O(0,0) 

    
 

   

        

        
 

       

        

    
 

   

    
 

   

        

A 

B 

C 

D 

B 
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Berdasarkan gambar bayangan dari titik A, B, C, dan D pada kegiatan 4 isilah 

tabel berikut. 

Koordinat titik 

sebelum dirotasi 

Koordinat titik 

setelah dirotasi 
Notasi rotasi 

A( … , … ) A’( … , … )       
 

          

→               

B( … , … ) B’( … , … )       
 

          

→               

C( … , … ) C’( … , … )       
 

          

→               

D( … , … ) D’( … , … )       
 

          

→               

 

Berdasarkan tabel tersebut, jika titik        diputar (dirotasi) sebesar     

dengan pusat titik       , menurutmu berapa koordinat bayangannya? Jelaskan 

alasanmu. 

 

 

 

 

KESIMPULAN 
Apakah yang dimaksud dengan rotasi? 

 

Apakah rumus rotasi yang sudah kamu pelajari? 

 

Apa sajakah sifat-sifat rotasi?  
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KEGIATAN 3 

Gambarlah bayangan hasil rotasi     dengan pusat titik O(0,0) dari bangun-

bangun berikut dengan cara merotasikan terlebih dahulu titik sudutnya. 

Gunakanlah tempat kosong untuk menulis analisa yang kamu butuhkan. 

1.  

           
 

           

                   
 

   

                
 

  
 

   

                       

                       

               
 

       

              
 

        

                   
 

  
 

 

                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

  

  

Y 

B 

A 

C 
X 
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2.  

    
 

      
 

           

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      
 

 

                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

  

A 

B C Y 

X 
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3.  

           
 

           

         
 

             

                       

                       

                       

                       

                       

                      
 

 

                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

  

Y 

A 

B 

C 

X 
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4.   

           
 

           

                       

                       

                       

                       

    
 

                  

                       

                      
 

 

                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Y 

A 

B 

C 

X 
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Pertemuan keempat 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema : Geometri 

Waktu : 80 menit 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang dilatasi 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan dan memahami konsep dilatasi (perkalian) dan sifat-sifatnya 

4. Menemukan dan memahami sifat-sifat dilatasi dengan pusat        dan faktor skala 

  dan dilatasi dengan pusat        dan faktor skala   

5. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan dilatasi 

KEGIATAN AWAL 
Gunakan penggaris untuk mengukur panjang garis, kemudian jawablah 

pertanyaannya. 

1. Ruas garis CD panjangnya dua kali panjang ruas garis AB. Lukislah ruas 

garis CD.  

 

 

2. Ruas garis CD panjangnya satu kali panjang ruas garis AB. Lukislah ruas 

garis CD. 

 

 
 

3. Ruas garis CD panjangnya setengah kali panjang ruas garis AB. Lukislah 

ruas garis CD.  

Nama 

 

Kelas 

A 
B 

A B 

A B 
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KEGIATAN INTI 

KEGIATAN 1 

Sarah menyukai sebuah logo dan dia ingin memajang logo tersebut di kamar. 

Tetapi logo tersebut terlalu kecil untuk dipajang. Oleh karena itu, dia ingin 

menggambar ulang logo tersebut dengan ukuran yang lebih besar, tetapi dia tidak 

tahu bagaimana cara menggambarnya. Bibi Sarah, yang merupakan seorang guru 

matematika kelas 7, mempunyai cara untuk membantu Sarah: 

 

 

Lakukan kegiatan berikut pada kertas jawaban. 

1. Gunakan cara yang sama untuk memperbesar gambar yang ada di halaman 12.  

2. Bandingkan gambar yang asli dengan gambar hasil perbesaran dengan 

memperhatikan panjang sisi-sisinya dan luas daerahnya. 

Tuliskan hasil perbandinganmu sedetil mungkin. 

3. Gambarlah  ABC pada selembar kertas kosong dan pilihlah 

sendiri titik pusat dilatasi yang kamu inginkan. Gunakan 

titik pusat itu untuk memperbesar gambar. Bandingkan 

Alat-alat yang diperlukan Sarah: pencil, kertas, 3 buah karet 

Berikut adalah cara yang diberikan bibi Sarah: 

1. Gabungkan dua karet menjadi satu sehingga di gabungan kedua karet 

tersebut terdapat sebuah “ikatan” 

2. Letakkan kertas yang terdapat gambar logo di sebelah kiri dan sebuah 

kertas kosong di sebelah kanan 

3. Gunakan tangan kirimu untuk menahan karet di titik P. Titik ini disebut 

pusat dilatasi 

4. Letakkan pencil di ujung kanan karet. Tariklah karet terseut sehingga 

“ikatan karet” terletak pada logo  

5. Tahanlah ujung karet yang berada di titik P agar tidak bergerak, 

gambarlah menggunakan pensil yang berada di ujung kanan karet sehingga 

“ikatan karet” tetap berada pada logo yang ada. Saat menggambar, 

lihatlah pergerakan “ikatan karet”, jangan melihat pergerakan pencil yang 

sedang menggambar. Gambar yang baru kamu gambar adalah bayangan 

hasil dilatasi.  
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dengan gambar yang kamu peroleh dengan gambar temanmu. Tulislah 

pendapatmu tentang apa yang terjadi pada gambar jika titik pusat dilatasi 

berubah. Ujilah pendapatmu dengan menggunakan titik pusat dilatasi yang 

berada di atas segitiga, di bawah segitiga, dekat dengan segitiga, dan jauh 

dari segitiga. 

4. Sekarang kamu akan mencari tahu bagaimana cara menggambar gambar hasil 

dilatasi tanpa menggunakan karet. 

Gambarlah  ABC pada selembar kertas kosong. Pilihlah sebuah titik pusat 

dilatasi dan namai titik tersebut titik P (titik pusat dilatasi jangan terlalu dekat 

dan jangan terlalu jauh agar gambar hasil dilatasi berada pada lembar yang sama 

dengan gambar asli). Gambarlah gambar hasil dilatasi menggunakan karet 

(gunakan cara yang sama seperti sebelumnya). Pada gambar hasil dilatasi, berilah 

label A’ untuk hasil bayangan titik A, label B’ untuk hasil bayangan titik B, dan 

titik C’ untuk hasil bayangan titik C. kemudian jawablah pertanyaan berikut: 

a. Bagaimana panjang PA’ jika dibandingkan dengan panjang PA’? 

b. Bagaimana panjang PB’ jika dibandingkan dengan panjang PB’? 

c. Bagaimana panjang PC’ jika dibandingkan dengan panjang PC’? 

Sekarang kamu tahu bagaimana cara menggambar bangun hasil dilatasi tanpa 

menggunakan karet. 

a. Gunakan pengetahuan ini untuk menggambar hasil dilatasi  ABC dengan 

titik pusat dilatasi yang kamu tentukan sendiri. 

b. Gunakan pengetahuan ini untuk menggambar hasil dilatasi  ABC dengan 

titik pusat dilatasi berada di sebelah kanan segitiga 

c. Gunakan pengetahuan ini untuk menggambar logo yang tadi kamu gambar 

menggunakan karet. 
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KEGIATAN 2 

Dengan cara yang sudah kamu ketahui, gambarlah hasil dilatasi bangun-bangun 

berikut. 

1. Titik pusat O (0,0), faktor skala 2 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( … , … ) A’( … , … )       
         
→             

B( … , … ) B’( … , … )       
         
→             

C( … , … ) C’( … , … )       
         
→             

  

A 

B 

C 

X 

Y 
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2. Titik pusat O (0,0), faktor skala 3 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( … , … ) A’( … , … )       
         
→             

B( … , … ) B’( … , … )       
         
→             

C( … , … ) C’( … , … )       
         
→             

 

  

A 

B 

C 

X 

Y 
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3. Titik pusat P (1,2), faktor skala 2 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( … , … ) A’( … , … )       
         
→             

B( … , … ) B’( … , … )       
         
→             

C( … , … ) C’( … , … )       
         
→             

  

A 

B 

C 

X 

Y 

P 
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4. Titik pusat P (1,2), faktor skala 3 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( … , … ) A’( … , … )       
         
→             

B( … , … ) B’( … , … )       
         
→             

C( … , … ) C’( … , … )       
         
→             

 

A 

B 

C 

X 

Y 

P 



 

 

KEGIATAN 3 

Dengan menggunakan rumus dilatasi yang telah kamu pelajari, lengkapilah tabel di bawah ini, kemudian gambarlah bangun-bangun hasil 

dilatasi tersebut pada bidang kartesius yang disediakan.  

1. 2. Dilatasi dengan pusat O(0,0) faktor skala 2 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( -4 , 0 ) A’( … , … )       
         
→             

B( -2 , 6 ) B’( … , … )       
         
→             

C( 2 , 2 ) C’( … , … )       
         
→             

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

3. Dilatasi dengan pusat O(0,0) faktor skala 1  

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( -4 , 0 ) A’( … , … )       
         
→             

B( -2 , 6 ) B’( … , … )       
         
→             

C( 2 , 2 ) C’( … , … )       
         
→             

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

X 

Y 

X 

Y 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
8
 



 

 

4. Dilatasi dengan pusat O(0,0) faktor skala 0,5 

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( -4 , 0 ) A’( … , … )       
           
→              

B( -2 , 6 ) B’( … , … )       
           
→              

C( 2 , 2 ) C’( … , … )       
           
→              

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

5. Dilatasi dengan pusat O(0,0) faktor skala -2  

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( -4 , 0 ) A’( … , … )       
          
→              

B( -2 , 6 ) B’( … , … )       
          
→              

C( 2 , 2 ) C’( … , … )       
          
→              

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

   

X 

Y 

X 

Y 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
9
 



 

 

6. Dilatasi dengan pusat O(0,0) faktor skala -0.5  

Koordinat titik 

sebelum dilatasi 

Koordinat titik 

setelah dilatasi 
Notasi dilatasi 

A( -4 , 0 ) A’( … , … )       
            
→               

B( -2 , 6 ) B’( … , … )       
            
→               

C( 2 , 2 ) C’( … , … )       
            
→               

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

7. Berdasarkan pertanyaan no. 1, 2, 3, 4, dan 5, isilah tabel 

berikut 

Nilai faktor 

skala (k) 

Bagaimana bangun hasil dilatasi yang 

terjadi? 

    
 

 

    
 

 

      
 

 

       
 

 

     
 

 

X 

Y 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
1
0
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Logo yang disukai sarah

P 
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Halaman untuk menggambar logo  
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Gambar untuk soal no 1  
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Halaman untuk menjawab soal no. 1 

  

Tuliskan hasil perbandinganmu di sini (soal no. 2) 
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Halaman untuk menjawab soal no. 3 

  

Tuliskan pendapatmu di sini (soal no. 2) 
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Halaman untuk menguji pendapatmu 
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Halaman untuk menguji pendapatmu 
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Halaman untuk menjawab soal no 4 (jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang 

ada di halaman selanjutnya) 
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Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan jawaban no. 

4

 

a. Bagaimana panjang PA’ jika dibandingkan dengan panjang PA’? 

 

 

b. Bagaimana panjang PB’ jika dibandingkan dengan panjang PB’? 

 

 

c. Bagaimana panjang PC’ jika dibandingkan dengan panjang PC’? 

 

 

d. Menurutmu, bagaimana cara agar kamu bisa menggambar bangun hasil 

dilatasi tanpa menggunakan karet? 
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Gambarlah hasil dilatasi  ABC dengan titik pusat dilatasi yang kamu tentukan 

sendiri (tanpa menggunakan karet) 
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Gambarlah hasil dilatasi  ABC dengan titik pusat dilatasi berada di sebelah 

kanan segitiga (tanpa menggunakan karet) 
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Gambarlah logo yang disukai Sarah tanpa menggunakan karet. 
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Lampiran 43 

 

TABEL HARGA-HARGA KRITIS D KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

Ukuran 

Sampel (N) 
Tingkat signifikansi untuk            |           | 
.20 .15 .10 .05 .01 

1 .900 .925 .950 .975 .995 

2 .684 .726 .776 .842 .929 

3 .565 .597 .642 .708 .828 

4 .494 .525 .564 .624 .733 

5 .446 .474 .510 .565 .669 

6 .410 .436 .470 .521 .618 

7 .381 .405 .438 .486 .577 

8 .358 .381 .411 .457 .543 

9 .339 .360 .388 .432 .514 

10 .332 .342 .368 .410 .490 

11 .307 .326 .352 .391 .468 

12 .295 .313 .338 .375 .450 

13 .284 .302 .325 .361 .433 

14 .274 .292 .314 .349 .418 

15 .266 .283 .304 .338 .404 

16 .258 .274 .295 .328 .392 

17 .250 .266 .286 .318 .381 

18 .244 .259 .278 .309 .371 

19 .237 .252 .272 .301 .363 

20 .231 .246 .264 .394 .356 

25 .21 .22 .24 .27 .32 

30 .19 .20 .22 .24 .29 

35 .18 .19 .21 .23 .27 

        

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

Sumber: Massey, F.J.Jr. 1951. The Kolmogorov Smirnov test for goodness of fit. J. Amer 

Statist Ass, 46, 70. 
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Lampiran 44 

  

TABEL HARGA KRITIK DARI r PRODUCT-MOMENT 

 
 

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan  

95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,997 

0,950 

0,878 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,999 

0,990 

0,959 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

26

27

28

29

30

31

32 

33 

34

35

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,388 

0,381 

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,496 

0,487 

0,478 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

125 

150 

175 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

0,266 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

 

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r. 

(Arikunto, 2006: 359). 
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Lampiran 45 

TABEL DISTRIBUSI t 

V 
  

V 
  

0,01 0,05 0,1 0,25 0,01 0,05 0,1 0,25 

36 2,719 2,028 1,688 1,169 59 2,662 2,001 1,671 1,162 

37 2,715 2,026 1,687 1,169 60 2,660 2,000 1,671 1,162 

38 2,712 2,024 1,686 1,168 61 2,659 2,000 1,670 1,161 

39 2,708 2,023 1,685 1,168 62 2,657 1,999 1,670 1,161 

40 2,704 2,021 1,684 1,167 63 2,656 1,998 1,669 1,161 

41 2,701 2,020 1,683 1,167 64 2,655 1,998 1,669 1,161 

42 2,698 2,018 1,682 1,166 65 2,654 1,997 1,669 1,161 

43 2,695 2,017 1,681 1,166 66 2,652 1,997 1,668 1,161 

44 2,692 2,015 1,680 1,166 67 2,651 1,996 1,668 1,160 

45 2,690 2,014 1,679 1,165 68 2,650 1,995 1,668 1,160 

46 2,687 2,013 1,679 1,165 69 2,649 1,995 1,667 1,160 

47 2,685 2,012 1,678 1,165 70 2,648 1,994 1,667 1,160 

48 2,682 2,011 1,677 1,164 71 2,647 1,994 1,667 1,160 

49 2,680 2,010 1,677 1,164 72 2,646 1,993 1,666 1,160 

50 2,678 2,009 1,676 1,164 73 2,645 1,993 1,666 1,160 

51 2,676 2,008 1,675 1,164 74 2,644 1,993 1,666 1,159 

52 2,674 2,007 1,675 1,163 75 2,643 1,992 1,665 1,159 

53 2,672 2,006 1,674 1,163 76 2,642 1,992 1,665 1,159 

54 2,670 2,005 1,674 1,163 77 2,641 1,991 1,665 1,159 

55 2,668 2,004 1,673 1,163 78 2,640 1,991 1,665 1,159 

56 2,667 2,003 1,673 1,162 79 2,640 1,990 1,664 1,159 

57 2,665 2,002 1,672 1,162 80 2,639 1,990 1,664 1,159 

58 2,663 2,002 1,672 1,162 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV( ;V)) 
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Lampiran 46 

LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL 

 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 

0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 

0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 

0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

0,6 2258 2291 2324 23357 2389 2422 2454 2486 2518 2549 

0,7 2580 2612 2342 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 

0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133 

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 

1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 

1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 

1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 

1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 

1,5 4332 4345 457 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 

1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 

1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 

1,9 4743 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 

2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817 

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 

2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4890 

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 

2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 

2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 

2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 

2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 

2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 

3,0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990 

3,1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 

3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 

3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 

3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 

3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

(Sudjana, 2005: 490) 
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Lampiran 47 

HARGA KRITIK CHI KUADRAT 

db 
Interval Kepercayaan 

99% 95% 90% 75% 50% 25% 10% 5% 1% 

1 6,63 3,84 2,71 1,32 0,455 0,102 0,0158 0,0039 0,0002 

2 9,21 5,99 4,61 2,77 1,39 0,575 0,211 0,103 0,0201 

3 11,3 7,81 8,25 4,11 2,37 1,21 0,584 0,352 0,115 

4 13,3 9,49 7,78 5,39 3,36 1,92 1,06 0,711 0,297 

5 15,1 11,1 9,24 6,63 4,35 2,67 1,61 1,15 0,554 

                

6 16,8 12,6 10,6 7,84 5,35 3,45 2,2 1,64 0,872 

7 18,5 14,1 12 9,04 6,35 4,25 2,83 2,17 1,24 

8 20,1 15,5 13,4 10,2 7,34 5,07 3,49 2,73 1,65 

9 21,7 16,9 14,7 11,4 8,34 5,9 4,17 3,33 2,09 

10 23,2 18,3 16 12,5 9,34 6,74 4,87 3,94 2,56 

                

11 24,7 19,7 17,3 13,7 10,3 7,58 5,58 4,57 3,05 

12 26,2 21 18,5 14,8 11,3 8,44 6,3 5,23 3,57 

13 27,7 22,4 19,8 16 12,3 9,3 7,04 5,89 4,11 

14 29,1 23,7 21,1 17,1 13,3 10,2 7,79 6,57 4,66 

15 30,6 25 22,3 18,2 14,3 11 8,55 7,26 5,23 

                

16 32 26,3 23,5 19,4 15,3 11,9 9,31 7,98 5,81 

17 33,4 27,6 24,8 20,5 16,3 12,8 10,1 8,67 6,41 

18 34,8 28,9 26 21,7 17,3 13,7 10,9 9,36 7,01 

19 36,2 30,1 27,2 22,7 18,3 14,6 11,7 10,1 7,63 

20 37,6 31,4 28,4 23,8 19,3 15,5 12,4 10,9 8,26 

                

21 38,9 32,7 29,6 24,9 20,3 16,3 13,2 11,6 8,9 

22 40,3 33,9 30,8 26 21,3 17,2 14 12,3 9,54 

23 41,6 35,2 32 27,1 22,3 18,1 14,8 13,1 10,2 

24 43 35,4 33,2 28,2 23,3 19 15,7 13,8 10,9 

25 44,3 37,7 34,4 29,3 24,3 19,9 16,5 14,6 11,5 

                

26 45,6 38,9 35,6 30,4 25,3 20,8 17,3 15,4 12,2 

27 47 40,1 36,7 31,5 26,3 21,7 18,1 16,2 12,9 

28 48,3 41,3 37,9 32,6 27,9 22,7 18,9 16,9 13,6 

29 49,6 42,6 39,1 33,7 28,3 23,6 19,8 17,7 14,3 

30 50,9 43,8 40,3 34,8 29,3 24,5 20,6 18,5 15 

40 53,7 55,8 51,8 45,6 39,9 33,7 29,1 26,5 22,2 

 
 


