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ABSTRAK 
 

Fery Widhiatmoko. 2014. Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Kelas-VII antara Pembelajaran Model TAI dan CIRC. Skripsi. 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Team Assisted Individualization; Cooperative Integrated Reading and 

Composition; Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelas yang dikenai 

pembelajaran Team Assisted Individualization, pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition, dan pembelajaran ekspositori dapat 

mencapai ketuntasan pada aspek kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik dengan sub materi pokok luas permukaan dan volum kubus dan balok, 

perbedaan rata-rata kemampuan pemechana maslaah matematis peserta didik yang 

dikenai pembelajaran Team Assisted Individualization, pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition, dan pembelajaran ekspositori pada sub 

materi pokok luas permukaan dan volum kubus dan balok, serta untuk mengetahui 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis mana yang lebih baik antara 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis yang dikenai pembelajaran 

Team Assisted Individualization, pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition, atau pembelajaran ekspositori. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. Sampel diambil dengan teknik cluster random 

sampling. Sampel yang terpilih ada tiga kelas yaitu kelas eksperimen 1, eksperimen 

2, dan kelas kontrol. Metode pengumpulan data meliputi metode tes dan metode 

observasi. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji 

proporsi, uji kesamaan tiga rata-rata dan uji lanjut. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa kelas yang dikenai 

pembelajaran Team Assisted Individualization, pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition, dan pembelajaran ekspositori pada aspek 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik mencapai ketuntasan 

individual dan klasikal. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik yang dikenai pembelajaran Team Assisted Individualization tidak 

berbeda jauh dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 

didik kelas yang dikenai pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition, rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

yang dikenai pembelajaran Team Assisted Individualization dan Cooperative 

Integrated Reading and Composition lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik kelas yang dikenai pembelajaran ekspositori. 

Persentase keaktifan peserta didik yang dikenai pembelajaran Team Assisted 

Individualization dan Cooperative Integrated Reading and Composition mencapai 

kriteria sangat aktif.  



DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

PERNYATAAN ...............................................................................................    ii 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................    iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................    iv 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  v 

ABSTRAK .......................................................................................................    vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xi   

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xiii 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ...............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................    5 

1.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................  7 

1.4 Manfaat Penelitian .........................................................................    9 

1.5 Penegasan Istilah ............................................................................    10 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ........................................................    12 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori ...............................................................................  14 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran ....................................  14 

2.1.2 Teori Belajar ..........................................................................   15 

2.1.3 Pembelajaran Matematika  .....................................................   18 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran  ...........................................  20 

2.1.5 Model Pembelajaran Ekspositori  ..........................................   20 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif  ...........................................   20 

2.1.7 Pembelajaran Team-Assisted Individualization  ....................   21 

2.1.8 Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition ...........................................................................   22 



ix 
 

2.1.9 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  .......................   25 

2.1.10 Ketuntasan  ..........................................................................  27 

2.1.11 Tinjauan Materi Dimensi Tiga Sub Pokok Materi Kubus 

dan Balok .............................................................................   28 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan  ....................................................   31 

2.3 Kerangka Berpikir  .........................................................................   31 

2.4 Hipotesis  ........................................................................................   35 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian ............................................................................  37 

3.1.1 Populasi  .................................................................................   37 

3.1.2 Sampel  ...................................................................................   37 

3.1.3 Variabel Penelitian .................................................................   38 

3.2 Prosedur Penelitian ........................................................................  39 

3.2.1 Jenis Penelitian  ......................................................................   39 

3.2.2 Desain Penelitian  ...................................................................   39 

3.3 Metode Pengumpulan Data  ...........................................................  41 

3.4 Instrumen Penelitian ......................................................................  43 

3.4.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  ................   43 

3.4.2 Lembar Observasi  ..................................................................   44 

3.4.3 Perangkat Pembelajaran  ........................................................   44 

3.5 Analisis Data  .................................................................................   44 

3.5.1 Analisis Data Awal  ................................................................   44 

3.5.2 Analisis Uji Coba Instrumen  .................................................   47 

3.5.3 Hasil Analisis Soal Uji Coba  .................................................   52 

3.5.4 Analisis Data Akhir  ...............................................................   52 

3.5.5 Analisis Hasil Observasi  ........................................................   56 

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  ..............................................................................................   58 

4.1.1 Analisis Data Awal  ................................................................   59 

4.1.2 Analisis Data Akhir  ...............................................................   60 

4.1.3 Analisis Hasil Observasi  ........................................................   64 



x 
 

4.2 Pembahasan  ...................................................................................   65 

4.2.1 Pembelajaran di Kelas Sampel ...............................................   65 

4.2.2 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  .......   71 

4.2.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  ..........   78 

BAB 5. PENUTUP  

5.1 Simpulan .........................................................................................    79 

5.2 Saran ...............................................................................................    80 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................    82 

LAMPIRAN 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Nama Peserta didik Kelompok Sampel ............................    84 

Lampiran 2. Data Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  ......................   85 

Lampiran 3. Uji Normalitas Data Awal  ..........................................................   86 

Lampiran 4. Uji Homogenitas Data Awal .......................................................   88 

Lampiran 5. Uji Kesamaan Tiga Rata-Rata Data Awal  ..................................   89 

Lampiran 6. Kisi-Kisi Soal Uji Coba  ..............................................................   90 

Lampiran 7. Soal Uji Coba ..............................................................................   91 

Lampiran 8. Penilaian Soal Uji Coba  ..............................................................   93 

Lampiran 9. Analisis Hasil Tes Uji Coba  .......................................................   98 

Lampiran 10. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Uji Coba  ...............................   105 

Lampiran 11. Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis .....................   106 

Lampiran 12. Pedoman Penskoran Tes  ...........................................................   108 

Lampiran 13. Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta didik  ............................   113 

Lampiran 14. Perangkat Pembelajaran  ...........................................................   115 

Lampiran 15. Daftar Nilai Tes Akhir  ..............................................................   188 

Lampiran 16. Uji Normalitas Data Akhir ........................................................   189 

Lampiran 17. Uji Homogenitas Data Akhir  ....................................................   190 

Lampiran 18. Uji Ketuntasan Kelas Eksperimen 1 ..........................................   191 

Lampiran 19. Uji Ketuntasan Kelas Eksperimen 2 ..........................................   195 

Lampiran 20. Uji Ketuntasan Kelas Kontrol ...................................................   199 

Lampiran 21. Uji Kesamaan Tiga Rata-Rata dan Uji Lanjut Data Akhir ........   203 

Lampiran 22. Hasil Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik ..................   206 

Lampiran 23. Surat Penetapan Dosen Pembimbing .........................................   218 

Lampiran 24. Surat Keterangan Ijin Penelitian ................................................   219 

Lampiran 25. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ....................   220 

Lampiran 26. Dokumentasi ..............................................................................   221 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

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

Tabel 3.2 Hasil Analisis Soal Uji Coba  ..........................................................    52 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Tiap Aspek Aktivitas Peserta didik  ...........................    56 

Tabel 3.7 Kriteria Persentase Aspek Kegiatan Peserta didik  ..........................    57 

Tabel 4.1 Rata-Rata Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  .........  59   

Tabel 4.2 Persentase Aktivitas Peserta Didik  .................................................    64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Bangun Kubus ..............................................................................    28 

Gambar 2.2 Bangun Balok ...............................................................................    29 

Gambar 4.1 Hasil Jawaban Peserta Didik ........................................................    71 

Gambar 4.2 Hasil Jawaban Peserta Didik ........................................................    72 

 

 

 



1 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya. Perkembangan dibidang pendidikan merupakan 

sarana dan wadah dalam pembinaan sumber daya manusia. Matematika merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan yang turut memberikan sumbangan signifikan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus pembangunan sumber 

daya manusia. Pentingnya penguasaan dan banyaknya manfaat di bidang 

matematika membuat banyak pihak menaruh perhatian terhadap proses penguasaan 

matematika dalam konteks pendidikan. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (BSNP, 2006:139). Dewasa ini perkembangan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi maju dengan pesat. Hal ini dilandasi 

oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika diskrit. Menguasai matematika yang kuat diperlukan sejak 

dini untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan. 

Semua peserta didik perlu diberikan Mata Pelajaran Matematika sejak 

sekolah dasar. Hal itu diperlukan untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan   
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bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan 

hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan                                        

kompetitif (Diknas, 2006). Ini berarti bahwa tujuan umum pendidikan matematika 

adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Pentingnya memiliki kemampuan pemecahan masalah oleh siswa dalam 

matematika dikemukakan oleh Branca sebagaimana dikutip oleh (Syaiful, 2012) 

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

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

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

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

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

kemampuan pemecahan masalah hendaknya dimiliki oleh semua anak yang belajar 

matematika mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. 

Kemampuan pemecahan masalah tidak hanya dibutuhkan para siswa pada 

saat pembelajaran matematika atupun mata pelajaran lainnya, namun sangat 

dibutuhkan ketika siswa dituntut untuk mengkonstruk suatu permasalahan yang ada 

kemudian berusaha untuk mecahkan masalah tersebut dan mengambil kesimpulan 

yang ada. Mencermati begitu pentingnya kemampuan pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika, maka siswa dituntut untuk memiliki kemampuan ini. 

Selama ini, pembelajaran matematika terkesan kurang menyentuh kepada 

substansi pemecahan masalah, tetapi lebih cenderung terfokus pada usaha 
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mengajarkan prosedur atau langkah pengerjaan soal. Dengan demikian, peserta 

didik cenderung dituntut menghafalkan konsep-konsep matematika dan sering 

dengan mengulang-ulang menyebutkan definisi yang diberikan guru atau yang 

tertulis dalam buku yang dipelajari, tanpa memahami maksud isinya. 

Kecenderungan semacam ini tentu saja dapat dikatakan mengabaikan 

kebermaknaan dari konsep-konsep matematika yang dipelajari peserta didik 

sehingga kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah sangat kurang. 

Polya juga mengemukakan empat tahapan penting yang perlu dilakukan 

yaitu : (1) mengerti masalah (understanding problem), (2) memikirkan rencana 

(devising a plan), (3)  melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan (4) 

melihat kembali (looking back) (Erman Suherman, 2001: 91).    

Mengingat pemecahan masalah dalam matematika merupakan sesuatu yang 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, maka guru 

perlu melakukan inovasi pembelajaran yang efektif sehingga memungkinkan 

matematika dapat berfungsi sebagai mata pelajaran sebagaimana yang diharapkan. 

Kreativitas guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya dan sangat 

menentukan berhasil-tidaknya peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pembelajaran di SMP cenderung text 

book oriented dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal 

ini bertolak belakang dengan kurikulum yang berlaku yaitu KTSP yang 

mengharuskan pembelajaran tidak hanya tentang konsep, teori, dan fakta tetapi juga 

aplikasi delam kehidupan sehari-hari. Untuk itu guru dituntut untuk senantiasa 

berusaha melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan bermakna, yaitu 
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merencanakan pembelajaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip 

pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta 

didik, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. 

Demikian halnya dengan pembelajaran matematika, guru dituntut mengembangkan 

kreativitasnya agar pembelajaran yang dikelolanya benar-benar efektif dan 

bermakna. Penerapan model pembelajaran model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dan Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) diharapkan mampu menjadi alternatif bagi terciptanya pembelajaran 

matematika yang lebih efektif dan bermakna dan diharapkan juga dapat 

meingkatkan kemampuan pemecahan amslah matematis peserta didik. 

Menurut Robet Slavin, sebagaimana  dikutip oleh Huda (2013a: 200) model 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual TAI merupakan sebuah program 

pedagogik yang berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan 

individual siswa secara akademik. Selain itu dalam model pembelajaran TAI 

memiliki tujuan untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti kurang 

efektif; selain juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta 

motivasi siswa dengan belajar kelompok. 

Sedangkan dalam model pembelajaran CIRC, setiap siswa bertanggung 

jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan 

ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga 

terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. (Huda, 2013a: 221) 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

Matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran matematika kelas VIII di SMP Negeri 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati masih menggunakan pembelajaran ekspositori. Dari 

data diperoleh bahwa nilai rata-rata hasil belajar peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah tersebut, yaitu 70. 

Dengan demikian perlu adanya pembaharuan sistem pembelajaran di SMP Negeri 

1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tersebut. 

Materi kubus dan balok dipilih dalam penelitian ini karena banyak sekali 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu, materi 

kubus dan balok juga dapat disajikan dalam bentuk soal cerita yang membutuhkan 

kemampuan pemecahan masalah dari peserta didiknya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas VIII antara Pembelajaran Model TAI dan CIRC”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan laatr belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut 

1. Apakah kemampuan pemecahan maslah matematis peserta didik yang dikenai 

model pembelajaran TAI dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal 

pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014? 
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2. Apakah kemampuan pemecahan maslah matematis peserta didik yang dikenai 

model pembelajaran CIRC dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal 

pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Apakah kemampuan pemecahan maslah matematis peserta didik yang dikenai 

model pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan individual dan 

klasikal pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014? 

4. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 

didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran TAI, kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran CIRC, dan kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori 

pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014? 

5. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan model 

pembelajaran TAI lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2013/2014 dengan model pembelajaran CIRC? 

6. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan model 

pembelajaran TAI lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 
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peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2013/2014 dengan model pembelajaran eskpositori? 

7. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan model 

pembelajaran CIRC lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2013/2014 dengan model pembelajaran eskpositori? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang yang telah dirumusakan, maka penelitian ini 

bertujuan 

1. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran TAI dapat mencapai ketuntasan individual dan 

klasikal pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran CIRC dapat mencapai ketuntasan individual dan 

klasikal pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan individual 

dan klasikal pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII 

SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 
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4. Mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 

didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran TAI, kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran CIRC, dan kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori 

pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

5. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 

VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan 

model pembelajaran TAI lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2013/2014  dengan model pembelajaran CIRC atau tidak. 

6. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 

VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan 

model pembelajaran TAI lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2013/2014  dengan model pembelajaran ekspositori atau tidak. 

7. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 

VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan 

model pembelajaran CIRC lebih dari  kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik kelas kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati 

tahun pelajaran 2013/2014  dengan model pembelajaran ekspositori atau tidak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.4.1 Bagi Peserta Didik 

1. Peserta didik memperoleh model pembelajaran yang bervariatif. 

2. Peserta didik dapat membangun kemampuannya sendiri. 

3. Keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkat. 

4. Dapat melatih kemandirian  dan rasa percaya diri pada peserta didik. 

5. Membentuk rasa sosial yang tinggi pada diri peserta didik. 

1.4.2 Bagi Guru 

1. Sebagai referensi dalam menggunakan model pembelajaran untuk mengajar 

matematika yang efektif agar kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik dapat lebih baik. 

2. Meningkatkan wawasan dan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Pihak sekolah dapat memperoleh bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah khususnya dalam bidang matematika. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

1. Memperoleh pengetahuan tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. 

2. Memperoleh wawasan tentang model pembelajaran TAI dan model 

pembelajaran CIRC. 
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1.5 Penegasan  Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu adanya 

penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1.5.1 Komparasi 

Menurut Pusat Bahasa (2008: 1337) studi diartikan sebagai penelitian ilmiah, 

kajian, atau telaah. Kompaarsi diartikan sebagai perbandingan. Jadi studi komparasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah untuk memperoleh 

informasi tentang perbandingan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

sub materi pokok kubus dan balok Antara peserta didik yang belajar dengan model 

pembelajaran TAI dan CIRC. 

1.5.2 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah kemampuan 

pengintegrasian konsep yang telah dikuasai terhadap soal pemecahan masalah. 

Menurut Bell dikutip dari Sugiman (2009 : 2) menyatakan bahwa suatu situasi 

merupakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari adanya persoalan dalam 

situasi tersebut, mengetahui bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan, merasa 

ingin berbuat dan menyelesaikannya, namun tidak dapat dengan segera 

menyelesaikannya. Situasi yang dihadapkan kepada siswa di kelas dapat 

merupakan media bagi siswa berupa melakukan tugas yang dimunculkan dengan 

soal tentang situasi itu. Apabila soal yang dihadapi siswa merupakan tipe soal yang 
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sering ditemuinya sehingga ia hanya menggunakan prosedur yang sering digunakan 

maka soal tersebut merupakan soal rutin dan bukan merupakan masalah baginya. 

1.5.3 Sub Pokok Materi Kubus dan Balok 

Sub materi pokok kubus dan balok adalah salah satu materi yang 

diberikankan di kelas VIII semester II 

1.5.4 Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

Menurut Suyatno, dikutip oleh Kusumawati (2013: 9-10) terjemahan bebas 

dari Team Assisted Individualization (TAI) adalah bantuan individual dalam 

kelompok dengan karakteristik bahwa tanggung jawab belajar pada peserta didik. 

Delapan komponen pembelajaran kooperatif TAI pada penelitian ini adalah 

placement test, teaching group, teams, curriculum materials, team study, team 

scores and team recognition, fact test, and whole-class units. 

1.5.5 Model pembelajaran  Coopertaive Integrated Reading and Composition 

Model pembelajaran CIRC merupakan program komprehensif untuk 

mengajarkan membaca dan menulis pada kelas sekolah dasar untuk tingkat lebih 

tinggi dan pada sekolah menengah (Slavin, 2009: 16). 

Menurut Suyitno, dikutip oleh Sumantriyadi (2009: 8-9) Kegiatan pokok 

dalam CIRC untuk memecahkan soal cerita meliputi rangkaian kegiatan bersama 

yang spesifik, yakni: (1) Salah satu anggota kelompok atau beberapa anggota saling 

membaca, (2) membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal cerita, termasuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan memisalkan yang 

ditanyakan dengan suatu variabel tertentu, (3) saling memuat ikhtisar atau rencana 

penyelesaian soal cerita, (4) menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut 
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(menuliskan urutan kompisisi penyelesaianya), dan (5) saling merevisi dan 

mengedit pekerjaan/penyelesaian (jika ada yang perlu direvisi). 

1.5.6 Model pembelajaran ekspositori 

Model Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menjadikan guru 

sebagai pusat pembelajaran atau guru yang lebih aktif menjelaskan materi kepada 

peserta didik sehingga keaktifan peserta didik cenderung berkurang. 

1.5.7 Ketuntasan Belajar. 

Pembelajaran dikatakan tuntas jika peserta didik telah memenuhi KKM 

individual dan KKM klasikal. Nilai KKM yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah minimal 70 untuk KKM individual. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat 

dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan soal atau mencapai minimal 

sekurang-kurangnya 75%  dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut  

(Mulyasa, 2009: 218) 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman terdiri dari halaman judul, 

pernyataan keaslian tulisan, pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 
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a. Bab I Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang maslaah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Landasan teori 

Bagian ini berisi tentang landasan teori, dikemukakan tentang teori-teori 

yang mendukung penelitian sebagai acuan untuk mengajukan hipotesis. 

Dalam bab ini dituliskan pula kerangka berpikir serta hipotesis penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Bagian metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, langkah-langkah 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, desain 

penelitian, metode pengumpulan data, pengembangan instrument tes,s erta 

metode analisis data. 

d. Bab IV Pembahasan 

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

e. Bab V Penutup 

Bagian ini berisi tetntang simpulan dan saran-saran tentang penelitian yang 

dilakukan. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang (Rifa’I, 2009:82). 

Belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Selain itu menurut Fontana dikutip 

oleh (Suherman, 2003:7) belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu 

yang relative tetap sebagai hasil dari pengalaman. salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu telah belajar adanya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut 

yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

ketrampilan, maupun perubahan pada sikapnya. 

Konsep belajar telah banyak didefinisikan oleh para psikolog diantaranya 

menurut Gagne dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.              

Morgan et al menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen 

yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman (Rifai, 2009: 82). 

Menurut Suyitno (2011: 14) pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta 
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didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik 

serta antara peserta didik dengan peserta didik. Pembelajaran merupakan hasil dari 

memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap                      

pemahaman (Huda, 2013a: 2). Menurut Wagner (Huda, 2013a: 2) pembelajaran 

bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak 

melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan 

pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran peserta didik. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan pembelajaran dapat lebih meningkatkan 

perolehan hasil belajar peserta didik (Trianto, 2007:12). Beberapa teori belajar yang 

melandasi pembahasan dalam penelitian ini antara lain 

2.1.2.1 Teori Thorndike 

Menurut Thorndike (dalam Suprijono, 2011:20), belajar merupakan 

peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan 

respon. Sumbangan pemikiran Thorndike adalah hukum-hukum belajar sebagai 

berikut. 

i. Hukum Kesiapan (Law of Readiness) 

Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh 

stimulus, maka pelaksanaan akan menimbulkan kepuasan individu sehingga 

asosiasi cenderung diperkuat. 
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ii. Hukum Latihan (Law of Exercise) 

Semakin sering berlatih atau dilatih, maka asosiasi semakin kuat. 

iii. Hukum Hasil (Law of Effect) 

Hubungan antara stimulus dan perilaku akan semakin kukuh apabila terdapat 

kepuasan dan akan semakin diperlemah apabila tidak terdapat kepuasan. 

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan dengan pendekatan teori 

Thorndike yaitu hukum latihan dan hukum hasil bahwa peserta didik dilatih untuk 

memecahkan masalah matematika melalui diskusi kelompok setiap waktu. 

2.1.2.2 Teori Vygotsky 

Teori Vygotsky ini lebih menekankan pada aspek sosial dari suatu Proses 

pembelajaran. Menurut Vygotsky bahwa proses belajar akan terjadi jika anak  

bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu 

masih berada dalam jangkauan mereka atau yang disebut dengan zone of proximal 

developement, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 

tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut 

(Trianto, 2007: 26). Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 35), zone of proximal 

development adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara 

sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih 

mampu. 

Bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih 

mampu tidak serta-merta diberikan secara terus-menerus, namun dikurangi secara 
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perlahan-lahan seiring dengan berkembangnya daya pikir individual tersebut. 

Semakin meningkat kemampuan yang dimiliki oleh anaj tersebut, maka semakin 

sedikit pula bantuan ataupun bimbingan dari orang yang lebih dewasa atau orang 

yang lebih mampu. Hal tersebut merupakan ide penting yang dikemukakan oleh 

Vigotsky yang dikenal dengan istilah scaffolding. 

Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori belajar 

Vigotsky adalah interaksi sosial dalam kelompok yang disajikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru memberikan suatu permasalahan yang diselesaikan dalam 

kelompok sehingga terdapat interaksi sosial antar anggota kelompok untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Karena interaksi sosial merupakan inti dari suatu 

pembelajaran kooperatif. 

Namun apabila terdapat kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut, 

guru dapat memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal ini 

dikarenakan kemampuan pada diri  setiap peserta didik tidak sama termasuk juga 

kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didik. 

2.1.2.3 Teori Piaget 

Piaget dalam dikutip oleh Sugandi (2004:36) mengemukakan tiga prinsip 

utama dalam pembelajaran antara lain: 

1. Belajar aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Sehingga untuk membantu perkembangan kognitif 

anak perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak dapat 

belajar sendiri misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol-simbol, 
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mengajukan pertanyaan dan menjawab sendiri, membandingkan penemuan 

sendiri dengan penemuan temannya. 

2. Belajar lewat interaksi sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi di 

antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama akan membantu 

perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan kognitif 

anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif anak akan 

diperkaya dengan macam-macam sudut pandangan dan alternatif tindakan. 

3. Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya  

berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh peserta didik apabila 

peserta didik dengan objek/orang dan peserta didik selalu mencoba membentuk 

pengertian dari interaksi tersebut. 

Dengan demikian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori Piaget 

yaitu belajar aktif dan belajar lewat interaksi sosial 

2.1.3 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata learning. Pembelajaran 

berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Subjek 

pembelajaran adalah peserta didik (Suprijono, 2011:13). Menurut Fontana dikutip 

oleh (Suherman 2003: 7) pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan 
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yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Pembelajaran adalah suatu proses yang konstruktif, bukanlah suatu proses 

yang mekanis sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Dalam permendiknas No. 41 Tahun 2007 dituliskan bahwa pembelajaran 

adalah (1) proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar, atau (2) usaha sengaja, terarah, dan bertujuan oleh seseorang 

atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain 

(termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran pentin dalam 

kehidupan. Kemahiran matematika dipandang bermanfaat bagi peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran pada jenjang lebih lanjut atau untuk mengatasi masalah 

dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep dalam matematika tidak cukup hanya 

dihafal saja, tetapi harus dipahami melalui suatu proses berpikir kritis dan aktivitas 

pemecahan masalah. 

Pembelajaran matematika di sekolah adalah sarana berpikir yang jelas, 

kritis, kreatif, sistematis, dan logis. Arena untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman dan 

pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, matematika dipelajari di sekolah oleh 

semua peserta didik baik SD hingga perguruan tinggi. Namun kenyataan yang 

terjadi di sekolah menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang tidak menyukai 

matematika sehingga menyebabkan rendahnya nilai matematika di sekolah. 
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2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Suyitno (2011:26) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau 

kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan 

lebih efektif dan efisien. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model 

pembelajaran jika: (1) ada kajian ilmiah dari penemu atau ahlinya, (2) ada tujuan 

yang ingin dicapai, (3) ada urutan tingkah laku yang spesifik (ada sintaksnya),      

dan (4) ada lingkungan yang perlu diciptakan agar tindakan/kegiatan pembelajaran 

tersebut dapat berlangsung secara efektif. 

2.1.5 Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang 

terpusat pada guru. Guru aktif memberikan menjelasan terperinci tentang bahan 

pengajaran. Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pada siswa (Dimyati, 2002: 172). 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger, dkk., dikutip oleh Huda (2013b: 29) menyatakan 

cooperative learning is group learning activity organized in such a way that 

learning is based on the socially structured change of information between learners 

in group in which each learner is held accountable for his or her own learning and 

is motivated to increase the learning of others. 

Menurut Huda (2013b: 32) pembelajaran kooperatif mengacu pada metode 

pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling 
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membantu dalam belajar. Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah siswa 

diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. 

2.1.7 Pembelajaran Team-Assisted Individualization 

Menurut Robert Slavin, yang dikutip oleh Huda (2013a: 200-201) Team-

Assisted Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang 

berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 

akademik. Pengembangan TAI dapat mendukung praktik-praktik ruang kelas, 

seperti pengelompokan siswa, pengelompokan kemampuan di dalam kelas, 

pengajaran terprogram, dan pengajaran berbasis computer. Tujuan TAI adalah 

untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti kurang efektif; selain 

juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta motivasi siswa 

dengan belajar kelompok. 

Ada beberapa manfaat TAI yang memungkinkanya memnuhi kriteria 

pembelajaran efektif. Di antaranya adalah (1) meminimalisasi keterlibatan guru 

dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin; (2) melibatkan guru untuk mengajar 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen; (3) memudahkan siswa untuk 

melaksanakanya karena teknik operasional yang cukup sederhana; (4) memotivasi 

siswa untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat, 

tanpa jalan pintas; dan (5) memungkinkan siswa untuk bekerja dengan siswa-siswa 

lain yang berbeda sehingga tercipta sikap positif diantara mereka. 

Sintak pembelajaran TAI mencakup tahapan-tahapan konkret dalam 

melaksanakan program tersebut di ruang kelas. 
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1. Tim – Dalam TAI, siswa dibagi ke dalam tim-tim yang       beranggotakan 4-5 

orang, sebagaimana dalam STAD dan TGT. 

2. Tes Penempatan – Siswa diberikan pre-test. Mereka ditempatkan pada 

tingkatan yang sesuai dalam program individual berdasarkan kinerja mereka 

pada tes ini. 

3. Materi – Siswa mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan. 

4. Belajar Kelompok – Siswa melakukan belajar kelompok bersama rekan-

rekannya dalam suatu tim. 

5. Skor dan Rekognisi – Hasil kerja siswa dinilai di akhir pengajaran dan setiap 

tim yang memenuhi kriteria sebagai “tim super” harus memperoleh 

penghargaan (recognition) dari guru 

6. Kelompok Pengajaran – Guru memberi pengajaran kepada setiap kelompok 

tentang materi yang sudah didiskusikan 

7. Tes Fakta – Guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes untuk 

membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya.  

2.1.8 Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dikembangkan pertama kali oleh Stevens, dkk. (1987). Metode ini dapat 

dikategorikan sebagai metode pembelajaran terpadu. Menurut Saifulloh, 

sebagaimana dikutip oleh Huda (2013a: 221)  kelebihan dari model CIRC Antara 

lain: (1) pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan anak; (2) kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari 

minat dan kebutuhan siswa; (3) seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa 
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sehingga hasil belajar siswa akan dapat bertahan lebih lama; (4) pembelajaran 

terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan berpikir siswa; (5) 

pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis (bermanfaat) 

sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan siswa; (6) 

pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa kea rah belajar 

yang dinamis, optimal, dan tepat guna; (7) pembelajaran terpadu dapat 

menumbuhkembangkan interaksi sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain; (8) membangkitkan motivasi 

belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi guru dalam mengajar. 

Dalam pembelajaran CIRC, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas 

kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami 

suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan 

pengalaman belajar yang lama. Model pembelajaran ini terus mengalami 

perkembangan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah. 

Proses pembelajaran ini mendidik siswa berinteraksi dengan lingkungan. 

Menurut Stevens, dkk., sebagaimana dikutip oleh Huda (2013a: 222), model 

CIRC memiliki langkah-langkah penerapan sebagai berikut: 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 

siswa. 

2. Guru memberikan wacana sesuai dengan topic pembelajaran. 

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada selembar kertas. 

4. Siswa mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok. 
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5. Guru memberikan penguatan. 

6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 

Dari setiap fase tersebut di atas, kita dapat melihat beberapa tahap sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1 : Pengenalan konsep 

Pada fase ini, guru mulai mengenalkan suatu konsep atau istilah baru yang 

mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bias didapat dari 

keterangan guru, buku paket, atau media lainya 

2. Tahap 2 : Eksplorasi dan Aplikasi 

Tahap ini memberi peluang pada siswa untuk mengungkap pengetahuan awal, 

mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena alami dengan 

bimbingan guru. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kognitif sehingga 

mereka akan berusaha melakukan pengujian dan berdiskusi untuk menjelaskan 

hasil observasi. Pada dasarnya, tujuan frase ini adalah untuk membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa serta menerapkan konsepsi awal siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran dengan memulai dari hal yang konkret. Selama proses 

ini, siswa belajar melalui tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi mereka sendiri 

dalam situasi baru yang masih berhubungan, dan hal ini terbukti sangat efektif 

untuk menggiring siswa merancang eksperimen serta demonstrasi untuk 

diujikan. 

3. Tahap 3: Publikasi 

Pada frase ini, siswa mampu mengomunikasikan hasil temuan-temuans serta 

membuktikan dan memperagakan materi yang dibahas. Penemuan dapat 
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bersifat sesuatu yang baru atau sekadar membuktikan hasil pengamatan. Siswa 

dapat memberikan pembuktian terkaan gagasan-gagasan barunya untuk 

diketahui oleh teman-teman sekelas. Dalam hal ini, siswa harus siap memberi 

dan menerima kritik atau saran untuk saling memperkuat argumen. 

2.1.9 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Suatu situasi dikatakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari 

keberadaan situasi tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut memang memerlukan 

tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. Sedangkan 

yang dikatakan masalah dalam matematika adalah ketika seseorang peserta didik 

tidak dapat langsung mencari pemecahannya, tetapi peserta didik perlu bernalar, 

menduga atau memprediksikan untuk menyelesaikannya, mencari rumusan yang 

sederhana lalu membuktikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak 

dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka  

soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.  

Menurut Polya (Isrok’atun, 2006), pemecahan masalah matematika adalah 

suatu cara untuk menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan 

penalaran matematika (konsep matematika) yang telah dikuasai sebelumnya. 

Ketika peserta didik menggunakan kerja intelektual dalam pelajaran, maka adalah 

beralasan bahwa pemecahan masalah yang diarahkan sendiri untuk diselesaikan 

merupakan suatu karakteristik penting. 

Menurut Suyitno (2011: 22) Suatu soal matematika akan menjadi bahan 

untuk penerapan metode Pemecahan Masalah bagi guru, jika para siswa kita: 

1. memiliki pengetahuan/materi prasyarat untuk menyelesaikan soalnya; 
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2. diperkirakan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan  soal tersebut; 

3. belum mempunyai cara/algoritma atau prosedur untuk menyelesaikannya; 

4. punya keinginan untuk menyelesaikannya. 

Menurut Polya (Erman Suherman, 2001: 91) pemecahan masalah terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Memahami masalah 

Siswa harus dapat memahami masalahnya dengan benar. Tanpa adanya 

pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. 

2. Merencanakan pemecahannya 

Siswa harus mampu menyusun rencana penyelesaiannya. Kemampuan fase ini 

tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua 

Siswa melakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap 

paling tepat. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (looking back) 

Melakukan pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai dari fase pertama 

sampai fase penyelesaian ketiga 

Pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran matematika karena 

peserta didik akan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dimiliki peserta didik untuk diterapkan pada pemecahan 

masalah yang bersifat tidak rutin. Soal-soal yang menyulitkan peserta didik adalah 

soal-soal yang menggunakan kalimat. Soal yang berkaitan dengan bilangan tidaklah 
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bergitu menyulitkan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi terletak pada perhitungan, 

selain itu juga peserta didik tidak memahami permasalahan dari soal. 

2.1.10 Ketuntasan 

Ketuntasan merupakan batas minimal nilai maupun presentase keberhasilan 

yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Pada penenlitian ini, ketuntasan yang 

digunakan adalah kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau 

yang biasa disebut KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan. Menurut Kementrian Pendidikan Nasional 

(2007: 2), KKM adalah ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. 

Menurut Depdiknas (2008: 3-4) fungsi KKM sebagai berikut. 

1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa dan kompetensi 

dasar matapelajaran yang diikuti. 

2. Sebagai acuan bagi siswa untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian pendidik. 

3. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran di sekolah. 

4. Merupakan kontrak paedagogik antara pendidik dengan siswa dan setara 

pendidikan dengan masyarakat. 

5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. 

Nilai ketuntasan pada penelitian ini meliputi nilai ketuntasan individual      

adalah 70 yang merupakan nilai KKM yang harus dicapai peserta didik pada 

pembelajaran matematika dengan materi dimensi tiga sesuai dengan keputusan guru 

di SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati dan ketuntasan klasikal sebesar 75%. 
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2.1.11 Tinjauan Materi Dimensi Tiga Sub Pokok Materi Kubus dan Balok 

1. Kubus 

Definisi Kubus 

Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah bidang sisi 

yang kongruen berbentuk persegi  (Panji, 2009). 

Dibawah ini adalah gambar kubus ABCD.EFGH dengan ABCD bidang alas dan 

EFGH bidang tutup : 

 

 

 

 

 

 

Sifat- sifat KubusSifat – sifat kubus menurut (Panji, 2009) adalah sebagai 

berikut : 

Mempunyai 8 buah titik sudut  

Mempunyai 6 buah sisi yang kongruen berbentuk persegi 

Mempunyai 12 rusuk yang sama panjang 

Mempunyai 12 diagonal sisi 

Mempunyai 4 diagonal ruang 

Luas Permukaan dan Volume Kubus 

Pada kubus dengan rusuk s , maka :  

Luas permukaan Kubus  

A 

D 
C 

B 

H G 

F E 

Gambar 2.1 Bangun Kubus 
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𝐿 = 6𝑠2 

Volume kubus 

𝑉 = 𝑠3 

Rumus-rumus pada kubus 

Jumlah panjang rusuknya : 12𝑠 

Panjang Diagonal sisi = 𝑠√2 

Panjang diagonal ruang = 𝑠√3 

2. Balok 

Definisi Balok 

Balok adalah suatu bangun ruang yang dibtasi oleh 6 buah persegi panjang yang 

terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen       ( Panji, 2009). 

Dibawah ini adalah gambar balok ABCD.EFGH dengan ABCD bidang alas dan 

EFGH bidang tutup : 

 

 

 

 

 

 

Sifat- sifat balok 

Sifat – sifat kubus menurut (Panji, 2009) adalah sebagai berikut : 

Mempunyai 8 buah titik sudut  

A 

D C 

B 

H G 

F E 

Gambar 2.2 Bangun Balok 



30 

 

 
 
 

Mempunyai 6 buah sisi yang  berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 3 

pasang persegi panjang yang kongruen. 

Mempunyai 12 rusuk yang dikelompokan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk 

yang sama dan sejajar, yaitu panjang, lebar dan tinggi 

Mempunyai 12 diagonal sisi 

Mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang 

Luas Permukaan dan Volume Balok 

Pada balok dengan panjang = 𝑝, lebar = 𝑙 dan tinggi = 𝑡 , maka :  

Luas permukaan balok  

𝐿 = 2 × ((𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡)) 

Volume balok  

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 

Rumus-rumus pada balok 

Jumlah panjang rusuknya = 4(𝑝 + 𝑙 + 𝑡) 

Panjang Diagonal sisi depan = √𝑝2 + 𝑡2  

Panjang diagonal sisi samping = √𝑙2 + 𝑡2  

Panjang diagonal sisi alas = √𝑝2 + 𝑙2   

Panjang diagonal ruang = √𝑝2 + 𝑙2 + 𝑡2  
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti juga mengkaji penelitian-

penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu.  

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2013) diperoleh simpulan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VII SMP 

Negeri I Mejobo Kudus yang mendapatkan pembelajaran kooperatif TAI 

berbantuan alat peraga lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik yang mendapatkan pembelajaran ekspositori pada 

materi luas permukaan bangun ruang sisi datar kelas VIII di SMP Negeri 1 

Mejobo Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumantriyadi (2009) diperoleh simpulan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih efektif daripada pembelajaran 

problem solving terhadap hasil belajar peserta didik pada soal materi pokok 

segiempat. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika memiliki peran dalam berbagai dimensi kehidupan dan seiring 

dengan tuntutan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik 

menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang menduduki posisi sangat 

penting. Akan tetapi, peserta didik kesulitan dalam belajar matematika yang 

disebabkan oleh sifat objek matematika yang abstrak dan membutuhkan penalaran 

yang tinggi dalam memahaminya. 
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NCTM merumuskan bahwa peserta didik harus mempelajari matematika 

melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan yang dialami sebelumnya. Untuk mewujudkannya dirumuskan lima 

tujuan umum pembelajaran matematika, yaitu (1) belajar untuk berkomunikasi 

(mathematical communication), (2) belajar untuk bernalar (mathematical 

reasoning), (3) belajar memecahkan masalah (mathematical problem solving), (4) 

belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connection), dan (5) pembentukan 

sikap positif terhadap matematika. Semua itu disebut Mathematical Power (daya 

matematis). 

Menyadari pentingnya belajar kemampuan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika, sudah sepantasnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika ditingkatkan. Agar kemampuan pemecahan masalah matematika 

berkembang dan meningkat, maka pembelajaran harus menjadi lingkungan dimana 

peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam banyak kegiatan matematis yang 

bermanfaat serta menjadikan pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. 

Namun, jika kita lihat pembelajaran matematika yang berlangsung di sebagian 

besar sekolah selama ini belum menjadikan pembelajaran matematika sebagai 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

Pada mata pelajaran matematika sub materi pokok kubus dan balok, 

penggunaan pembelajaran ekspositori selama ini belum mampu memberikan 

kontribusi yang memadai untuk mengantarkan peserta didik sampai pada 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah yang diharapkan, karena kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model tersebut lebih terfokus pada guru dan 
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kurang mampu mengakomodasi peran aktif peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan pengalaman belajar yang diperoleh 

peserta didik hanya sebatas pada penguasaan konsep yang bersifat hafalan.  

Sebagai solusi dari masalah tersebut perlu adanya penerapan suatu model 

pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan pada diri peserta didik. Dengan 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, pengetahuan tentang 

rumus atau konsep yang diberikankan akan lebih lama membekas dan tidak hanya 

sebatas penguasaan konsep yang bersifat hafalan. 

Terdapat berbagai macam macam model pembelajaran yang dapat 

mendukung keaktifan pada diri peserta didik diantaranya yaitu model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) dan Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Kedua model pembelajaran tersebut merupakan contoh 

model pembelajaran kooperatif yang berorientasi pada keaktifan peserta didik. 

Model pemelajaran TAI merupakan sebuah program pedagogik yang 

berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 

akademik. Tujuan TAI adalah untuk meminimalisasi pengajaran individual yang 

terbukti kurang efektif; selain juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, serta motivasi siswa dengan belajar kelompok. 

Sedangkan model pembelajaran CIRC merupakan model pembelajaran 

terpadu. Pada model pembelajaran CIRC, peserta didik bertanggung jawab terhadap 

tugas kelompok. Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok saling mengeluarkan 

ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas. Karena anggota 

kelompok saling mengeluarkan ide, maka akan terjadi saling tukar pendapat di 
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dalam kelompok tersebut. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga diharapkan tidak hanya 

kemampuan pemahaman konsep yang dikuasai oleh peserta didik, namun juga 

kemampuan yang lainnya termasuk kemampuan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

Hal tersebut sesuai dengan teori tentang pembelajaran kooperatif yang 

dikemukakan oleh Vygotsky tentang perlunya kelas berbentuk kooperatif antar 

peserta didik sehingga dapat berinteraksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Piaget bahwa pandangan kognitif 

peserta didik akan lebih berarti apabila didasarkan pada pengalaman nyata dan 

pengetahuan akan dibentuk oleh peserta didik apabila peserta didik dengan 

objek/orang dan peserta didik selalu mencoba membentuk pengertian dari interaksi 

tersebut. Selain itu sesuai dengan pendekatan dalam Teori Thorndike mengenai 

hokum latihan dan hkum hasil bahwa kemampuan yang diperoleh akan semakin 

kuat apabila peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah matematika melalui 

diskusi kelompok setiap waktu. Berdasarkan teori-teori ini yang sejalan dengan 

tujuan diterapkannya model pembelajaran TAI dan CIRC yakni melatih peserta 

didik untuk mengkonstruk/membangun pengetahuannya sendiri dan tidak lagi 

hanya menghafalkan konsep maupun rumus matematika  pada sub materi pokok 

kubus dan balok tetapi dapat memahaminya dengan baik. 

Peneliti beranggapan bahwa model pembelajaran TAI dan CIRC ini efektif 

untuk diterapkan agar kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

dapat meningkat. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah. 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran TAI  mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada materi 

luas permukaan dan volum kubus dan balok  kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa 

Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran CIRC mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada materi 

luas permukaan dan volum kubus dan balok  kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa 

Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran ekspositori  mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada 

materi luas permukaan dan volum kubus dan balok  kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

4. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui TAI, kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran 

CIRC, dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi luas 

permukaan dan volum kubus dan balok  kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa 

Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. 
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5. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014 dengan model 

pembelajaran TAI tidak berbeda jauh dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2013/2014 dengan model pembelajaran CIRC. 

6. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014  dengan model 

pembelajaran TAI lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2013/2014 dengan model pembelajaran ekspositori. 

7. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014  dengan model 

pembelajaran CIRC lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas VIII SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2013/2014 dengan model pembelajaran ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 297). Dalam penelitian ini, peneliti 

mengadakan penelitian di kelas VIII SMP Negeri 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2013/2014. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen I yang dikenai model pembelajaran 

Team Assisted Individualization, peserta didik kelas VIII-E sebagai kelas 

eksperimen II yang dikenai model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition, dan peserta didik kelas VIII-G sebagai kelas kontrol yang dikenai 

model pembelajaran Ekspositori. Selain ketiga kelas tersebut, peneliti juga 



38 

 

 
 
 

menggunakan satu kelas sebagai kelas uji coba untuk melakukan uji coba instrumen 

penilaian yang telah disusun oleh peneliti yaitu kelas VIII-F. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sebagai segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya                     

(Sugiyono, 2012: 60). Sementara itu menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2012: 61) 

variable diartikan sebagai konstrak (construct) atau sifat yang akan dipelajari. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. 

3.1.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)                            

(Sugiyono, 2012: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

dan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). 

3.1.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 61). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 
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memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC). 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen 

yaitu penelitian yang sengaja membangkitkan suatu kejadian atau keadaan, 

kemudian diteliti bagaimana akibatnya. Dengan kata lain eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang menggangu. 

Eksperimen dilakukan dengan tujuan untuk melihat efek dari suatu perlakuan 

3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah posttest only group 

design yaitu dengan memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelas 

eksperimen. Pada kelas eksperimen 1 diterapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition sedangkan kelas eksperimen 2 diterapkan 

model pembelajaran Think-Talk-Write. Setelah mendapatkan perlakuan yang 

berbeda, kedua kelas diberikan posttest dengan materi yang sama yaitu tentang 

aturan sinus dan aturan kosinus untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada kedua kelas tersebut. Soal tes yang diberikan pada kedua 

kelas eksperimen tersebut merupakan soal yang telah diujikan pada kelas uji coba. 

Data-data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan statistik yang sesuai. 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelas Perlakuan Tes 

Kelas Eksperimen 1 𝑋1 T 

Kelas Eksperimen 2 𝑋2 T 

Kontrol 𝑋3 T 

 

Keterangan 

X1 : pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI. 

X2 : pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

X3 : pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran  

  Ekspositori 

T : tes kemampuan pemecahan masalah 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

1. Mengambil data nilai ulangan akhir semester ganjil mata pelajaran matematika 

peserta didik kelas VII  SMP Negeri 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2013/2014. 

2. Berdasarkan data nilai akhir semester ganjil tersebut ditentukan sampel 

penelitian dari populasi yang ada. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik 

cluster sampling. Selain itu peneliti juga menentukan kelas uji coba di luar 

sampel penelitian. 

3. Menganalisis data (a) dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas 

varians sebagai data awal kelas eksperimen. 
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4. Menyusun instrumen penelitian. 

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas control, kelas eksperimen 1, 

dan kelas eksperimen 2 dengan menggunakan model pembelajaran yang telah 

ditentukan. 

6. Melakukan uji coba instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. Pada kelas uji 

coba sebelumnya telah diberikankan sub materi pokok kubus dan balok.  

7. Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran soal. 

8. Menentukan butir soal yang memenuhi kriteria valid, reliabel, dan mempunyai 

daya pembeda yang signifikan berdasarkan hasil analisis instrumen uji coba, 

kemudian dijadikan sebagai soal tes untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah di kelas eksperimen. 

9. Melaksanakan tes hasil belajar pada kedua kelas eksperimen. 

10. Menganalisis tes hasil belajar dan hasil pengamatan. 

11. Menyusun hasil penelitian 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, karena 

data digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dinyatakan oleh peneliti. Data 

merupakan hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun                                   

angka (Arikunto, 2006: 118).  

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif yang 

termasuk dalam data kontinum interval. Yang dimaksudkan dengan data kontinum 
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adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran (Sugiyono, 20010: 24). 

Sedangkan data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai 

nilai nol absolute (mutlak) (Sugiyono, 2010: 24).  

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode 

observasi, metode dokumentasi, dan metode tes 

3.3.1 Metode Observasi 

Menurut Sutrisno hadi dalam Sugiyono (2012: 203), observasi diartikan 

sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra                               

(Arikunto, 2006: 156). Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran TAI dan pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC. 

3.3.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data awal kemampuan 

peserta didik. Data awal tersebut berupa daftar nama peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati beserta nilai matematika pada raport semester 

gasal tahun ajaran 2013/2014. sehingga memudahkan untuk membentuk kelompok 

pada waktu pembelajaran berlangsung. Untuk kemampuan awal peserta didik 

dilihat dari nilai ulangan harian yang telah dilaksanakan. 

3.3.3 Metode Tes   

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 
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yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2006: 150). Tes yang diujikan 

dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda dan uraian. Dalam penelitian ini 

peneliti mengunakan tes pilihan ganda dan uraian untuk mendapatkan data 

kemampuan pemecahan masalah yang akan dianalisis sebagai jawaban dari 

permasalahan dirumuskan serta untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tes 

yang diujikan berupa post test. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis sehingga  

mudah diolah (Arikunto, 2006:60). 

3.4.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Tes yang digunakan adalah tes akhir (posttest). Tes akhir digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik setelah 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization, Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

ekspositori. Postest diberikan di akhir pembelajaran. Tes yang digunakan berbentuk 

uraian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa soal bentuk uraian memiliki 

beberapa kebaikan. Menurut Arikunto (2006: 163) soal-soal bentuk uraian memiliki 

beberapa kebaikan, yaitu sebagai berikut. 

1. Mudah disiapkan dan disusun. 

2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 
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3. Mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 

4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan caranya sendiri.  

5. Dapat diketahui sejauh mana peserta didik mendalami sesuatu masalah yang 

diteskan. 

3.4.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

aktifitas peserta didik selama mengikuti pembelajaran Team Assisted 

Individualization dan Cooperative Integrated Reading and Composition.  

3.4.3 Perangkat Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai lembar 

persiapan mengajar guru untuk setiap pertemuan. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal bertujuan untuk membuktikan bahwa setiap sampel dalam 

populasi memiliki kondisi awal yang relatif sama sebelum sampel tersebut dikenai 

perlakuan yang berbeda. Adapun data yang dianalisis adalah data nilai ulangan 

akhir semester gasal mata pelajaran matematika peserta didik kelas VIII SMP N 1 
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Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013/2014. Pada analisis data awal 

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

 

3.5.1.1  Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

H0: data pretest berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: data pretest berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Klomogorov-Smirnov dengan 

alat bantu SPSS menggunakan rumus: 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚|𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋)| 

Dengan 

D : deviasi; 

𝐹0(𝑋) : suatu fungsi distribusi frekuensi komulatif yang ditentukan  yakni 

distribusi komulatif teoritis dibawah 𝐻𝑜; 

𝑆𝑁(𝑋) : distribusi frekuensi komulatif yang diobservasi dari suatu sampel 

randomdengan N observasi. Dimana 𝑋 adalah sembarang skor yang mungkin;  

𝑆𝑁(𝑋) =
𝑘

𝑛
, dengan k banyaknya observasi yang sama / kurang dari X. 

Di bawah hipotesis nol bahwa sampel itu telah ditarik dari distribusi 

teoritis tertentu, maka diharapkan bahwa untuk setiap harga 𝑋, 𝑆𝑁(𝑋) harus jelas 

mendekati 𝐹0(𝑋). Artinya dibawah 𝐻0 kita akan mengharapkan selisih antara 

𝑆𝑁(𝑋) dan 𝐹0(𝑋) adalah kecil dan ada pada batas-batas kesalahan random. 
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Menurut Sukestiyarno (2010:73), dengan menggunakan SPSS, kriteria uji 

dapat menggunakan taraf signifikansi. Dalam hal ini, 𝐻0 diterima jika nilai 

signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5%. 

 

3.5.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil pretest 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang sama ataukah 

tidak. Pada pengujian kesamaan varians untuk dua sampel, Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data pretest kedua kelas mempunyai varians sama. 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data pretest kedua kelas mempunyai varians tidak sama.   

Homogenitas dari sampel diuji dengan Levene Test menggunakan alat 

bantu SPSS. Untuk menguji kesamaan varians digunakan rumus sebagai berikut. 

W =
(N − k) ∑ Ni(Zi̅ − Z̅. . )2k

i=1

(k − 1) ∑ ∑ (Zij − Zi̅)
2N

j=1
k
i=1

 

Keterangan : 

W : Hasil Tes 

k : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

N : total sampel 

Ni  : jumlah sampel grup i 

Yij : nilai sampel  j dari grup i 

Zij = {
|Yij − Yi̅|, Y̅i adalah  mean  dari grup i 

|Yij − Yĩ|, Yĩ adalah median dari grup i
 



47 

 

 
 
 

Z.. =  
1

N
∑ ∑ Zij

Ni
j=1

k
i=1  , adalah mean dari semuaZij 

Zi. =  
1

Ni
∑ Zij

Ni
j=1  , adalah mean dari Zij untuk grup i 

(Levene, 1960: 280). 

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

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

Levene (1960: 280) tolak 𝐻0 jika 𝑊 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

3.5.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji perbedaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama dalam mata pelajaran 

matematika atau tidak. Data yang diuji adalah data ulangan semester I. Uji 

perbedaan rata-rata dalam penelitian ini dihitung menggunakan software SPSS. 

Menurut Sukestiyarno (2010: 120) uji hipotesis yang digunakan untuk uji kesamaan 

rata-rata adalah sebagai berikut 

𝐻0 ∶  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3   

𝐻1 : palings edikit satu tanda sama dengan tidak berlaku  

Dengan kriteria terima 𝐻0 jika 𝑆𝑖𝑔. > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05) 

3.5.2 Analisis Uji Coba Instrumen 

Setelah dilakukan tes uji coba, dilakukan analisis butir tes yang bertujuan 

untuk mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel, serta mengukur tingkat 

kesukaran dan daya pembedanya. 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 
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menunjukkan apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006: 168). Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur itu valid). Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2012: 173). 

Validitas butir soal  dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, yaitu. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

(Arikunto,  2006: 170) 

Keterangan :` 

rxy       = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N = banyaknya peserta tes 

∑X = jumlah skor tiap butir soal 

∑Y = jumlah skor total butir soal 

∑XY = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑X2 = jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y2 = jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan harga kritik r product moment 

dengan taraf kesalahan 5% dan N = sesuai dengan banyaknya peserta tes. Jika rxy > 

rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Dari 8 butir soal yang diujicobakan, 

hanya terdapat 1 butir soal yang tidak valid yaitu nomor 6, Sehingga terdapat 7 butir 

soal yang valid. Perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang 

sama (Arikunto, 2007: 90). Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Dalam menentukan reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan 

rumus Alpha, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan      𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2−
(∑ 𝑌)2

𝑁

𝑁
     dan     𝜎𝑖

2 =
∑ 𝑥𝑖

2−
(∑ 𝑥𝑖)

2

𝑁

𝑁
 

di mana: 

r11     = reliabilitas yang dicari 

∑ σi
2  = jumlah varians skor tiap butir soal 

𝜎𝑡
2     = varians total 

𝑛       = banyaknya butir soal 

N      = banyaknya peserta tes 

(Arikunto, 2006 : 196) 

Harga  r11  kemudian dibandingkan dengan harga kritik r product moment 

dengan N = banyaknya peserta tes dan taraf signifikan α = 5%. Apabila harga 

𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka dikatakan instrumen tes reliabel. Berdasarkan hasil uji coba pada 

kelas VIII-F diperoleh 𝑟11 = 0,567 dan dengan α = 5% serta n = 32, dipeoleh 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349. Jelas bahwa 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua butir soal yang diujicobakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 
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3.5.2.3 Taraf Kesukaran (P) 

Taraf kesukaran adalah angka yang menunjukkan indikator mudah sukarnya 

soal bagi peserta didik. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal uraian 

adalah dengan menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar atau ada 

dibawah batas lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item.  

Langkah-langkah menguji tingkat kesukaran. 

1. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

2. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

3. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

0,00 ≤ 𝑇𝐾 < 0,31, soal termasuk kriteria sukar 

0,31 ≤ 𝑇𝐾 < 0,71, soal termasuk kriteria sedang 

0,71 ≤ 𝑇𝐾 < 1,00, soal termasuk kriteria mudah 

4. Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan koefisien 

tingkat kesukaran (poin 2) dengan kriteria (poin 3) (Arifin, 2009: 148). 

Banyak soal yang diujicobakan adalah 8 butir soal dengan bentuk soal 

uraian. Berdasarkan analisis instrumen tes uji coba diperoleh lima butir soal dengan 

kriteria mudah yaitu nomor 2, 4, 5, 6, dan 7, dua butir soal dengan kriteria sedang, 

yaitu soal nomor 1 dan 3, serta satu butir soal dengan kriteria sukar, yaitu soal 

nomor 8. Perhitungan tingkat kesukaran selengkapnya dapat dilihat pada     

Lampiran 9. 
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3.5.2.4 Daya Pembeda (D) 

Daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok 

peserta didik pandai (upper group) dengan peserta didik kurang pandai (lower 

group). Soal dianggap mempunyai daya beda yang baik jika soal tersebut dijawab 

benar oleh kebanyakan peserta didik pandai dan dijawab salah oleh kebanyakan 

peserta didik yang kurang pandai. Makin tinggi daya beda soal maka makin baik 

pula kualitas soal tersebut.  Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan: 

𝐷𝑃  = daya pembeda, 

�̅�𝐾𝐴  = rata-rata kelompok atas, 

�̅�𝐾𝐵  = rata-rata kelompok bawah, 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠 = skor maksimum. 

Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan daya pembeda digunakan tolok ukur 

sebagai berikut. 

0,40 ≤ DP, soal termasuk kriteria sangat baik. 

0,30 ≤ DP < 0,40, soal termasuk kriteria baik. 

0,20 ≤ DP < 0,30, soal termasuk kriteria cukup. 

0,20 >DP, soal termasuk kriteria kurang baik (harus dibuang)  

(Arifin, 2011:133). 

Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh satu butir soal dengan daya 

pembeda yang jelek, yaitu soal nomor 6, dua butir soal dengan kriteria cukup yaitu 

nomor 4 dan 8, dua butir dengan kriteria baik yaitu nomor 2 dan 5, serta tiga butir 
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soal dengan kriteria sangat baik, yaitu nomor 1, 3, dan 7. Perhitungan daya beda 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

3.5.3 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Berdasarkan hasil analisis instrumen soal uji coba, diperoleh 7 soal yang 

digunakan sebagai soal tes hasil belajar pada penelitian. Proporsi soal tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Soal Dipakai Dibuang 

Nomor Soal 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, dan 8 

6 

Jumlah 7 1 

 

Pada penelitian ini, 6 soal yang diperoleh dengan kriteria 5 soal kategori 

sedang dan 1 soal kategori sukar. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada       

Lampiran 9. 

3.5.4 Analisis Data Akhir 

Ketika telah diketahui bahwa kondisi awal dari ketiga kelas sampel sama, 

selanjutnya perlakuan atau eksperimen dilakukan terhadap peserta didik. Pada kelas 

eksperimen 1 diterapkan model pembelajaran TAI, kelas eksperimen 2 diterapkan 

dengan model pembelajaran CIRC, dan kelas kontrol dikenai model pembelajaran 

ekspositori. Setelah ketiga pembelajaran dilakukan, ketiga kelas sampel diberi tes 

untuk menguji kemampuan pemecahan masalah matematis ketiga kelas sampel 
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tersebut. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara hasil 

dan hipotesis. 

 Pada analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis, 

dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

 Langkah-langkah pengujian maupun rumus yang digunakan sama dengan 

langkah-langkah maupun rumus yang digunakan pada uji normalitas data                

awal (3.5.1.1). 

3.5.4.2 Uji Homogenitas 

 Langkah-langkah pengujian maupun rumus yang digunakan sama dengan 

langkah-langkah maupun rumus yang digunakan pada uji homogenitas data         

awal (3.5.1.2). 

3.5.4.3 Uji Hipotesis  

3.5.4.3.1 Uji Analisis Ketuntasan Belajar 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelompok ekperimen 1, eksperimen 2, dan kelas 

kontrol setelah dikenakan perlakuan yakni pembelajaran dengan model TAI, model 

pembelajaran CIRC, dan model pembelajaran Ekspositori. 

Uji Ketuntasan dalam penelitian ini meliputi ketuntasan individual dan 

klasikal. Ketuntasan individual tercapai apabila peserta didik tersebut memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 70. Ketuntasan klasikal tercapai apabila sekurang-

kurangnya 75% siswa pada kelas tersebut mencapai nilai lebih dari atau sama 
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dengan 70. Uji ketuntasan klasikal pada penelitian ini menggunakan uji proporsi 

satu pihak. Hipotesis yang akan diuji adalahs ebagai berikut. 

 

𝐻0 ∶  𝜋 ≥ 74,5%  

𝐻1 ∶  𝜋 < 74,5%  

Rumus yang digunakan adalah 

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

  

Keterangan 

𝑥  : banyaknya siswa yang tuntas belajar 

𝜋0 : proporsi yang diharapkan (75%) 

𝑛 : banyaknya siswa 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi 5% yaitu Terima                            

𝐻0 jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku                            

(Sudjana, 2005: 234) 

Rata-rata nilai siswa dari setiap kelompok eksperimen juga dibandingkan 

dengan nilai batas ketuntasan individual yaitu 70 menggunakan uji t satu pihak. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜇 ≥ 69,5  

𝐻1 ∶  𝜇 < 70  

Rumus yang digunakan adalah 

𝑡 =
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛
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Keterangan 

�̅� : mean sampel 

𝜇0 : nilai minimal ketuntasan individu (75) 

𝑠 : simpangan baku sampel 

𝑛 : banyaknya sampel kelompok eksperimen 

Kriteria penguji didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n – 1 dan 

peluang (1 − 𝛼). Terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. (Sudjana, 2005: 231) 

3.5.4.3.2 Uji Perbedaan Rata-Rata (Anova Satu Arah) 

Langkah-langkah pengujian maupun rumus yang digunakan sama dengan 

langkah-langkah maupun rumus yang digunakan pada uji perbedaan rata-rata 

(ANOVA satu arah) data awal (3.5.1.3). 

3.5.4.3.3 Uji Lanjut Scheffe 

Jika pada uji perbedaan rata-rata data akhir diperoleh nilai 𝑆𝑖𝑔. <

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05) maka 𝐻0 ditolak, berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata hasil belajar ketiga model pembelajaran, tetapi kita belum 

dapat berbicara secara pasti rata-rata hasil belajar model mana yang berbeda 

signifikan dengan model pembelajaran yang lainya, sehingga diperlukan analisis 

uji lanjutan anava yang sering disebut pasca anava atau post hoc. Uji post hoc yang 

digunakan adalah uji Scheffe. Menurut Santosa (2005: 98) pasangan hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

1. 𝐻0 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 1  = kelompok 

eksperimen 2 
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𝐻1 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 1 ≠ kelompok 

eksperimen 2 

2. 𝐻0 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 1 = kelompok 

control 

𝐻1 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 1 ≠ kelompok 

kontrol 

3. 𝐻0 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 2 = kelompok 

control 

𝐻1 : rata-rata nilai tes pemecahan masalah kelompok eksperimen 2 ≠ kelompok 

control 

Menurut Sukestiyarno (2010: 128) kriteria penerimaan 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. 

pada table output 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05) 

3.5.5 Analisis Hasil Observasi 

Adapun kriteria penilaian yang digunakan untuk mengetahui aktifitas 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran TAI dan CIRC adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Tiap Aspek Aktivitas Peserta didik 

Skor Kriteria 

4 Baik Sekali 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 
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Setelah data dari tiap aspek diperoleh, maka data dijumlahkan dan dikonversi 

dalam bentuk persentase kemudian diklasifikasikan dengan kriteria pada Tabel  

dengan cara sebagai berikut. 

 

 

𝑃 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

 

Tabel 3.4 Kriteria Persentase Aspek Kegiatan Peserta didik 

Persentase Kriteria 

𝑷 ≤ 𝟐𝟓% Kurang aktif 

𝟐𝟓% < 𝑷 ≤ 𝟓𝟎% Cukup aktif 

𝟓𝟎% < 𝑷 ≤ 𝟕𝟓% Aktif 

𝑷 > 𝟕𝟓% Sangat Aktif 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

Hasil analisis data pada bab ini merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian yang dilaksanakan di SMP N 1 Wedarijaksa Kabupaten Pati. Kelas yang 

digunakan sebagai sampel penelitian adalah kelas VIII-D sebagai kelas           

eksperimen 1, kelas VIII-E sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas VIII-G sebagai 

kelas kontrol. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi luas 

permukaan dan volume Kubus dan balok. Model pembelajaran yang digunakan 

adalah model pembelajaran Team Assisted Individualization pada kelas    

eksperimen 1, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition pada kelas eksperimen 2, dan model pembelajaran ekspositori pada 

kelas kontrol. 

Analisis yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir. 

Analisis tahap awal bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga sampel tersebut 

berasal dari kondisi awal yang relatif sama atau tidak sebelum diberikan perlakuan. 

Sedangkan analisis tahap akhir dilaksanakan setelah penelitian dilaksanakan yang 

bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran yang lebih baik dilihat dari hasil 

belajar kemampuan pemecahan masalah matematis yang diperoleh peserta didik 

pada materi luas permukaan dan volum kubus dan balok. 
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Setelah diberikan perlakuan terhadap kelas sampel, diperoleh rata-rata hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas yang dikenai 

pembelajaran Team Assisted Individualization (kelas eksperimen 1), kelas yang 

dikenai pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Compositio (kelas 

eksperimen 2) dan kelas yang dikenai pembelajaran ekspositori (kelas kontrol). 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Rata-Rata Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Kelas Rata-Rata Nilai 

1. 

2. 

3. 

Eksperimen 1 

Eksperimen 2 

Kontrol 

81,56 

77,19 

70,15 

 

Hasil analisis data akhir yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga 

kelas tersebut dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Selain itu, 

diperoleh juga bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik yang dikenai pembelajaran Team Assisted 

Individualization, Cooperative Integrated Reading and Composition, dan 

ekspositori. 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui bahwa keadaan awal kelas 

sampel sebelum diberikan perlakuan berasal dari kondisi yang relatif sama atau 

tidak. Data yang digunakan pada analisis awal adalah data nilai ulangan akhir 

semester gasal mata pelajaran matematika kelas sampel. 
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4.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov pada kelas sampel, diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,529. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,529 > 0,05 

maka 𝐻0 diterima. Jadi data pada kelas sampel berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Berdasarkan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene diperoleh    

𝑆𝑖𝑔. = 0,102. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,102 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. jadi ketiga kelas 

sampel tersebut homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada       

Lampiran 4.  

4.1.1.3 Uji Kesamaan Tiga Rata-Rata Data Awal 

Berdasarkan uji kesamaan tiga rata-rata dengan menggunakan uji anava satu 

arah diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,106. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,106 > 0,05 maka 𝐻0 diterima, yang 

berarti tidak terdapat perbedaan antara rata-rata data awal kelas yang akan dikenai 

model pembelajaran Team Assisted Individualization, kelas yang dikenai model 

pembelajaran , Cooperative Integrated Reading and Composition, dan kelas yang 

dikenai model pembelajaran ekspositori. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 5. 

4.1.2 Analisis Data Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

pada kelas sampel, diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,418. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,418 > 0,05 maka 𝐻0 
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diterima. Jadi data pada kelas sampel berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.  

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Berdasarkan uji homogenitas menggunakan uji Levene diperoleh               

𝑆𝑖𝑔. = 0,210. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,210 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. Hal ini berarti ketiga 

kelas sampel tersebut homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 17.  

4.1.2.3 Uji Hipotesis 1 (Uji Satu Pihak) 

Berdasarkan uji hipotesis 1 menggunakan uji t dan uji z yang telah dilakukan, 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,123 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,69 karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka maka 

𝐻0 diterima. Jadi preserta didik yang dikenai pembelajaran Team Assisted 

Individualization telah mencapai ketuntasan belajar individu dengan rata-rata nilai 

lebih dari atau sama dengan 70. Selain itu diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,657 dan       

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,64. karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima. Jadi persentase 

banyaknya peserta didik yang tuntas pada tes kemampuan pemecahan 

masalahmatematis yang dikenai model pembelajaran Team Assisted 

Individualization mencapai ketuntasan klasikal minimal 75%. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

4.1.2.4 Uji hipotesis 2 (Uji Satu Pihak) 

Berdasarkan uji hipotesis 2 menggunakan uji t dan uji z yang telah dilakukan, 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,608 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,69 karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka maka 

𝐻0 diterima. Jadi preserta didik yang dikenai pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition telah mencapai ketuntasan belajar individu dengan rata-
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rata nilai lebih dari atau sama dengan 70. Selain itu diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −1,310 

dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,64. karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima. Jadi persentase 

banyaknya peserta didik yang tuntas pada tes kemampuan pemecahan 

masalahmatematis yang dikenai model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition mencapai ketuntasan klasikal minimal 75%. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

4.1.2.5 Uji hipotesis 3 (Uji Satu Pihak) 

Berdasarkan uji hipotesis 2 menggunakan uji t dan uji z yang telah dilakukan, 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,369 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,69 karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka maka 

𝐻0 diterima. Jadi preserta didik yang dikenai pembelajaran ekspositori telah 

mencapai ketuntasan belajar individu dengan rata-rata nilai lebih dari atau sama 

dengan 70. Selain itu diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 − 1,557 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,64. karena 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima. Jadi persentase banyaknya peserta didik yang 

tuntas pada tes kemampuan pemecahan masalahmatematis yang dikenai model 

pembelajaran ekspositori mencapai ketuntasan klasikal minimal 75%. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

4.1.2.6 Uji Hipotesis 4 (Kesamaan Tiga Rata-rata) 

Berdasarkan uji kesamaan tiga rata-rata menggunakan uji anava satu arah 

diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,00. Karena 𝑆𝑖𝑔. = 0,00 < 0,05, maka 𝐻0 ditolak, yang berarti 

terdapat perbedaan antara rata-rata data akhir kelas yang dikenai model 

pembelajaran Team Assisted Individualization, kelas yang dikenai model 

pembelajaran , Cooperative Integrated Reading and Composition, dan kelas yang 
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dikenai model pembelajaran ekspositori. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 21. 

4.1.2.7 Uji Hipotesis 4, 5, dan 6 (Uji Lanjut) 

Berdasarkan uji lanjut menggunakan uji lanjut Scheffe diperoleh nilai 

𝑆𝑖𝑔.12 = 0,294, 𝑆𝑖𝑔.13 = 0,00, dan 𝑆𝑖𝑔.23 = 0,045. Selisih rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sebesar 

𝑆𝑖𝑔.12 = 0,294. Karena 𝑠𝑖𝑔. = 0,294 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. Jadi rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) tidak berbeda jauh dengan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). Selisih rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol sebesar 

𝑆𝑖𝑔.13 = 0,00. Karena 𝑠𝑖𝑔. = 0,00 < 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Jadi 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) lebih baik dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai pembelajaran 

ekspositori. Selisih rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis kelas 

eksperimen 2 dan kelas kontrol sebesar 𝑆𝑖𝑔.23 = 0,045. Karena                                  

𝑠𝑖𝑔. = 0,045 < 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Jadi rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) lebih baik dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis kelas yang dikenai pembelajaran ekspositori. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 
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4.1.3 Analisis Hasil Observasi 

4.1.3.1 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Pada setiap pertemuan dilakukan observasi terhadap aktivitas peserta didik 

ketika mengikuti pembelajaran, baik di kelas yang menerapkan pembelajaran Team 

Assisted Individualization maupun di kelas yang menerapkan pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition. Berdasarkan hasil observasi 

terhadap aktivitas peserta didik selama pembelajaran diperoleh data sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2 Persentase Aktivitas Peserta didik 

 

Kelas yang dikenai 

Pembelajaran  

Team Assisted 

Individualization 

Kelas yang dikenai 

Pembelajaran  

Cooperative Integrated 

Reading and Composition 

Pertemuan ke Persentase Kriteria Persentase Kriteria 

1 

2 

3 

71,43% 

      75,00% 

80,36% 

Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

73,21% 

76,79% 

80,36% 

Aktif 

Sangat Aktif 

Sangat Aktif 

Rata-rata 75,60% Sangat Aktif 76,79% Sangat Aktif 

 

1. Kelas yang menerapkan pembelajaran Team Assisted Individualization 

memiliki rata-rata persentase aktivitas peserta didik sebesar 75,56% dengan 

kriteria sangat aktif. 

2. Kelas yang menerapkan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition memiliki rata-rata persentase aktivitas peserta didik sebesar 

76,78% dengan kriteria sangat aktif. 
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Dari 1 dan 2 dapat dilihat bahwa kedua kelas memiliki persentase aktivitas 

peserta didik dengan kategori sangat aktif. 

4.2 Pembahasan 

Hasil analisis data awal menunjukkan bahwa ketiga kelas yang digunakan 

sebagai sampel berdistribusi normal dan homogen atau memiliki varians yang sama 

serta tidak memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar. Jadi ketiga kelas berasal dari 

kondisi awal yang relatif sama sebelum diberikan perlakuan. Karena kondisi awal 

dari ketiga kelas sama, maka ketiga kelas tersebut dapat dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data akhir diperoleh bahwa ketiga kelas sampel 

berdistribusi normal dan homogen. Karena normolitas suatu data dipenuhi, maka 

uji selanjutnya menggunakan statistika parametrik. Pada uji kesamaan tiga rata-rata 

dengan menggunakan uji anava satu arah diperoleh bahwa ketiga kelas memiliki 

perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Karena 

terdapat perbedaan dari ketiga kelas tersebut, maka dilakukan uji lanjut yang 

bertujuan untuk mengetahui rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis mana yang lebih baik diantara ketiga kelas ampel tersebut. 

4.2.1 Pembelajaran di Kelas Sampel 

Berdasarkan hasil analisis data awal diperoleh bahwa ketiga sampel yaitu 

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

dan kelas VIII G sebagai kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal dan memiliki kondisi awal yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan 

homogenitas variansnya. Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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nilai matematika ujian akhir semester ganjil kelas VIII SMP Negeri 1 Wedarijaksa 

Kabupaten Pati tahun ajaran 2013/2014. 

Pada penelitian ini tiga kelas sampel mendapatkan perlakuan yang berbeda 

yaitu pada kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization, pada kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajarab 

Cooperative Integrated Reading and Composition, dan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran ekspositori. Pelaksanaan pembelajaran pada peserta 

didik kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dilaksanakan empat kali 

pertemuan dengan rincian tiga kali pertemuan menggunakan model dan satu 

pertemuan untuk tes kemampuan pemecahan masalah sedangkan kelas kontrol juga 

dilaksanakan empat kali pertemuan dengan rincian tiga kali pertemuan 

menggunakan model dan satu kali pertemuan untuk tes kemampuan pemecahan 

masalah. 

Pembelajaran menggunakan model Team Assisted Individualization 

diterapkan pada kelas eksperimen 1 selama tiga kali pertemuan dimana 2 pertemuan 

terdiri dari 2 x 40 menit dan 1 pertemuan 1 x 40 menit. Sedangkan untuk kelas 

eksperimen 2 juga dilaksanakan selama tiga kali pertemuan dimana 2 pertemuan 

terdiri dari 2 x 40 menit dan 1 pertemuan 1 x 40 menit. Begitu juga pada kelas 

kontrol, mulai diterapkan pembelajaran ekspositori selama tiga kali pertemuan 

dimana 2 pertemuan terdiri dari 2 x 40 menit dan 1 pertemuan 1 x 40 menit. 

Pada kelas eksperimen satu pembelajaran menggunakan model Team 

Assisted Individualization. Model tersebut dapat membuat peserta didik ikut 

berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran karena selama 
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pembelajaran berlangsung mereka mempelajari materi secara bersama dengan 

anggota kelompoknya melalui proses diskusi, menyelesaikan permasalahan yang 

terkait materi yang dipelajari secara berkelompok, saling bertukar ide, dan 

mengemukakan pendapat mereka dengan bantuan dari teman mereka yang lebih 

pandai di dalam setiap kelompok tersebut. Selain itu, bantuan dari seorang guru 

berupa pertanyaan-pertanyaan juga sangat membantu peserta didik dalam 

mengkonsep pengetahuan baru. 

Pada kelas eksperimen satu diterapkan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization yang diawali dengan penyampaian motivasi dan tujuan 

pembelajaran. Guru juga memberikan apersepsi pada peserta didik tentang materi-

materi apa saja yang harus dikuasai peserta didik untuk mempelajari materi baru. 

Apersepsi atau prasyarat ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya peserta didik diberikan pre-test. Pre-test ini bertujuan untuk 

penempatan setiap peserta didik di dalam kelompok  

Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompok terdiri atas 4 atau 5 orang berdasarkan tingkatan pada hasil pre-test. 

Pembentukan kelompok ini bertujuan agar peserta didik dapat saling berinteraksi 

dengan sesama anggota di dalam kelompoknya. Setelah terbentuk kelompok, 

peserta didik saling berdiskusi untuk melengkapi LKPD yang bertujuan untuk 

memahami konsep materi yang akan diberikan. Pada tahap ini, pemahaman materi 

dilaksanakan oleh peserta didik sendiri bersama anggota kelompoknya dan guru 

hanya sebagai fasilitator dan memberikan arahan ataupun bantuan jika terdapat 

kelompok yang masih merasa kesulitan. Setelah itu guru memberikan konfirmasi 
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mengenai materi yang diberikan agar peserta didik lebih paham mengenai materi 

tersebut. 

Setelah pengenalan tentang materi dilakukan peserta didik diminta 

mengerjakan permasalahan yang terdapat pada LKPD secara kelompok. Pada 

pembelajaran ini peserta didik yang tingkat kemampuan pemecahan masalahnya 

masih kurang merasa terbantu karena masalah diselesaikan secara bersama. 

Setelah waktu untuk menyelesaikan permasalahan LKPD sudah selesai, 

guru menunjuk 2 orang peserta didik secara acak untuk menuliskan hasil jawaban 

tersebut di papan tulis kemudian menjelaskan kepada teman mereka. Pada tahap 

ini, peserta didik yang lain akan menanggapi jawaban teman mereka dilanjutkan 

dengan konfirmasi maupun pembetulan jika terjadi kesalahan pada jawaban 

tersebut oleh guru. 

Tahap berikutnya adalah menganalisis proses penemuan dan memberikan 

umpan balik yaitu dengan membimbing peserta didik untuk berpikir tentang proses 

penemuan dan memberikan lembar tugas yang harus dikerjakan peserta didik secara 

individu. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap 

materi yang sudah diperoleh pada pertemuan saat itu. 

Dalam kelas eksperimen dua pembelajaran menggunakan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition. Model tersebut dapat membuat 

peserta didik ikut berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran karena 

selama pembelajaran berlangsung mereka menemukan konsep secara bersama 

dengan anggota kelompoknya melalui proses diskusi, menyelesaikan permasalahan 

yang terkait materi yang dipelajari secara berkelompok, saling bertukar ide, dan 
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mengemukakan pendapat mereka. Selain itu, bantuan dari seorang guru berupa 

pertanyaan-pertanyaan juga sangat membantu peserta didik dalam mengkonsep 

pengetahuan baru.. 

Pada kelas eksperimen dua diterapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition yang diawali dengan penyampaian motivasi 

dan tujuan pembelajaran. Guru juga memberikan apersepsi pada peserta didik 

tentang materi-materi apa saja yang harus dikuasai peserta didik untuk mempelajari 

materi baru. Apersepsi atau prasyarat ini berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompok terdiri atas 4 atau 5 orang. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar 

peserta didik dapat saling berinteraksi dengan sesama anggota di dalam 

kelompoknya. Setelah terbentuk kelompok, peserta didik saling berdiskusi untuk 

melengkapi LKPD yang bertujuan untuk memahami konsep materi yang diberikan. 

Pada tahap ini, pengenalan konsep dilaksanakan oleh peserta didik sendiri bersama 

anggota kelompoknya dan guru hanya sebagai fasilitator dan memberikan arahan 

ataupun bantuan jika terdapat kelompok yang masih merasa kesulitan. Setelah itu 

guru memberikan konfirmasi mengenai konsep materi yang diberikan agar peserta 

didik lebih paham mengenai materi tersebut. 

Setelah pengenalan konsep dilakukan dilanjutkan dengan fase eksplorasi 

dan aplikasi. Peserta didik diminta mengerjakan permasalahan yang terdapat pada 

LKPD secara kelompok. Pada pembelajaran ini peserta didik yang tingkat 
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kemampuan pemecahan masalahnya masih kurang merasa terbantu karena masalah 

diselesaikan secara bersama. 

Setelah waktu untuk menyelesaikan permasalahan LKPD sudah selesai, 

guru menunjuk 2 orang peserta didik secara acak untuk menuliskan hasil jawaban 

tersebut di papan tulis kemudian menjelaskan kepada teman mereka. Pada tahap 

ini, peserta didik yang lain akan menanggapi jawaban teman mereka dilanjutkan 

dengan konfirmasi maupun pembetulan jika terjadi kesalahan pada jawaban 

tersebut oleh guru. 

Tahap berikutnya adalah menganalisis proses penemuan dan memberikan 

umpan balik yaitu dengan membimbing peserta didik untuk berpikir tentang proses 

penemuan dan memberikan lembar tugas yang harus dikerjakan peserta didik secara 

individu. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap 

materi yang sudah diperoleh pada pertemuan saat itu. 

Sedangkan untuk kelas kontrol, peserta didik diberi pembelajaran 

ekspositori. Pada kelas kontrol, dalam proses pembelajaran guru menyampaikan 

materi, memberikan contoh soal, dan memberikan latihan soal. Berbeda dengan 

pembelajaran di kelas eksperimen satu dan kelas eksperimen dua, pada kelas 

kontrol peserta didik cenderung pasif dan berpusat pada guru karena guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan peserta didik hanya berperan sebagai 

penerima informasi. Aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran pada kelas 

kontrol adalah mencatat, menjawab pertanyaan guru, dan mengerjakan soal dari 

guru sehingga pembelajaran menjadi menjenuhkan serta penyerapan akan materi 

yang diterangkan kurang. Tetapi pembelajaran ekspositori juga memiliki kelebihan. 



71 

 

 
 

Penyampaian materi bisa lebih cepat selesai sehingga  peserta didik lebih terlatih 

dalam mengerjakan soal, karena seringnya mengerjakan soal dari guru. 

4.2.2 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Dalam proses pembelajaran, baik di kelas eksperimen 1, kelas           

eksperimen 2, maupun kelas kontrol, peserta didik diarahkan untuk melatih 

kemampuan pemecahan matematisnya. Guru mengarahkan kegiatan pembelajaran 

agar berlangsung sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah 

proses pembelajaran selesai, peserta didik diberikan tes untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis matematisnya dengan materi aturan sinus dan aturan 

kosinus. 

Berikut ini ditampilkan hasil temuan pada jawaban peserta didik yang 

menunjukkan tingkat kemampuan peemcahan masalah matematis peserta didik 

dalam menyelesaikan soal. Hasil jawaban peserta didik dapat dilihat berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Jawaban Peserta Didik 
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Gambar 4.2 Hasil Jawaban Peserta Didik 

Pada gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat dengan jelas bahwa peserta didik 

dalam mengerjakan soal yang diberikan sudah menerapkan langkah-langkah 

pemecahan suatu masalah menurut Polya. Dengan menererapkan langkah-langkah 

tersebut dalam penyelesaian soal, pesera didik menjadi lebih mudah dalam 

memahami suatu masalah yang ada untuk mencari jalan penyelesaianya. 

Dari dua contoh jawaban siswa tersebut maka kemampuan pemecahan 

masalah matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika. Meskipun 

permasalahan yang diberikan tidak rutin dihadapai peserta didik tapi peserta didik 

tersebut dapat menyelesaikannya dengan baik. 

4.2.2.1 Ketuntasan Individual dan Klasikal 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan individual dan klasikal, dapat 

disimpulkan bahwa kelas yang dikenai model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Ini berarti 

hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik pada kelas yang menerapkan 

pembelajaran Team Assisted Individualization dapat mencapai ketuntasan 

individual dan klasikal antara lain sebagai berikut. 

1. Peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendiri, 

sehingga materi yang dipelajari dapat melekat lebih lama di memori dan guru 

disini hanya bertugas sebagai fasilitator. 

2. Kerjasama antar kelompok pada saat proses diskusi karena terdapat anggota 

kelompok yang yang lebih heterogen menurut tingkat kepandaian yang dimiliki 

akan menentukan keberhasilan dari proses pemahaman materi. 

3. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah mereka 

pelajari membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

4. Peserta didik mampu menggunakan kemampuan pemecahan masalah 

matematis mereka untuk memahami soal, sehingga mereka tahu langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam penyelesain soal tersebut. 

Selain itu dalam kelas yang dikenai model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition. Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan 

individual dan klasikal, dapat disimpulkan bahwa kelas yang dikenai model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat mencapai 

ketuntasan individual dan klasikal. Ini berarti hasil yang diperoleh sesuai dengan 

hipotesis. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik pada kelas yang menerapkan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat mencapai 

ketuntasan individual dan klasikal antara lain sebagai berikut. 
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1. Peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendiri, 

sehingga materi yang dipelajari dapat melekat lebih lama di memori dan guru 

disini hanya bertugas sebagai fasilitator. 

2. Peserta didik lebih aktif dalam mencoba dan mengerjakan sesuatu, sehingga 

berpengaruh pada pencapaian keberhasilan siswa. 

3. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah mereka 

pelajari membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

4. Peserta didik mampu menggunakan kemampuan pemecahan masalah 

matematis mereka untuk memahami soal, sehingga mereka tahu langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam penyelesain soal tersebut. 

5. Dengan pembelajaran kelompok terjadi pemerataan tingkat kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, karena dalam satu kelompok masing-

masing siswa mempunyai kewajiban memastikan teman-teman lainnya sudah 

mengerti bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slavin, yaitu. 

... Jika anggota kelompok ingin agar kelompok mereka berhasil maka 

dia harus mengajari anggota kelompoknya (dan sekaligus mempelajari 

materi tersebut untuk dirinya sendiri) ... (Slavin, 2005: 82). 

 

Selain itu dalam kelas yang dikenai model pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan individual dan klasikal, dapat 

disimpulkan bahwa kelas yang dikenai model pembelajaran ekspositori dapat 

mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Ini berarti hasil yang diperoleh sesuai 

dengan hipotesis.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik pada kelas yang menerapkan 

pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal adalah 

latihan soal yang diberikan oleh guru kepada peserta didik lebih banyak, karena 

penyampaian materi berlangsung lebih cepat. 

4.2.2.2 Perbedaan Rata-Rata Kelas Sampel 

Berdasarkan hasil perhitungan perbedaan rata-rata eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 pada uji lanjut Scheffe, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran Team Assisted Individualization tidak berbeda jauh dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition. Artinya, 

hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran Team Assisted 

Individualization tidak berbeda jauh dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition antara lain sebagai berikut. 

1. Melalui pembelajaran Team Assisted Individualization dan Cooperative 

Integrated Reading and Composition pembelajaran pada kedua kelas menjadi 

lebih bermakna, karena peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. 

Selain itu dengan kedua model ini model ini peserta didik akan lebih mudah 

memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide mengenai kemampuan 

pemecahan masalah akan lebih terlatih karena adanya proses saling memberi 
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informasi pengetahuan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. 

Model pembelajaran ini membantu peserta didik belajar untuk membuat 

pertanyaan, menunggu giliran, menjawab pertanyaan, dan belajar untuk 

menyesuaikan diri dalam suatu kelompok sehingga menjadikan pembelajaran 

menjadi aktif dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Vygotsky, 

sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 27), bahwa interaksi sosial, yaitu 

interaksi individu tersebut dengan orang-orang lain yang dalam penelitian ini 

adalah diskusi kelompok, merupakan faktor yang terpenting yang mendorong 

atau memicu perkembangan kognitif seseorang. 

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan perbedaan rata-rata 

eksperimen 1 dan kelas kontrol pada uji lanjut Scheffe, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai 

model pembelajaran Team Assisted Individualization lebih dari kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran ekspositori. Artinya, hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran Team Assisted 

Individualization lebih dari kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 

didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran ekspositori.  antara lain sebagai 

berikut. 

1. Melalui pembelajaran Team Assisted Individualization, pembelajaran lebih 

bermakna, karena peserta didik membentuk pengetahuan sendiri, sehingga 

materi yang dipelajari dapat melekat lebih lama di memori.  
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2. Pada pembelajaran Team Assisted Individualization, guru merancang 

pembelajaran dalam bentuk kelompok dengan tingkat kemampuan peserta 

didik yang lebih heterogen. Peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi 

dan saling berinteraksi sesama anggota kelompoknya secara aktif 

menggunakan kemampuan pemecahan masalah mereka dalam menyelesaikan 

masalah. Berbeda dengan kelas yang menerapkan pembelajaran ekspositori, 

peserta didik kurang aktif dan keterlibatan peserta didik masih kurang dalam 

proses pembelajaran. Hal inis sesuai dengan teori Konstruktivis yang 

dikembangkan oleh Slavin (1994), dalam salah satu konsep mendasar yang 

dikenal dengan Zone of Proximal Development (ZPD) dinyatakan bahwa 

peserta didik akan memiliki kemampuan memecahkan masalah jika melibatkan 

bimbingan dari orang dewasa (guru) atau teman sejawat yang lebih mampu. 

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan perbedaan rata-rata eksperimen 2 

dan kelas kontrol pada uji lanjut Scheffe, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition lebih dari 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas yang dikenai 

model pembelajaran ekspositori. Artinya, hasil yang diperoleh sesuai dengan 

hipotesis.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition lebih dari kemampuan pemecahan masalah matematis 
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peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran ekspositori antara lain 

sebagai berikut. 

1. Melalui pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition, 

pembelajaran lebih bermakna, karena peserta didik membentuk pengetahuan 

sendiri, sehingga materi yang dipelajari dapat melekat lebih lama di memori.  

2. Pada pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition, guru 

merancang pembelajaran dalam bentuk kelompok. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk berdiskusi dan saling berinteraksi serta secara aktif 

menggunakan kemampuan pemecahan masalah mereka dalam menyelesaikan 

masalah. Berbeda dengan kelas yang menerapkan pembelajaran ekspositori, 

peserta didik kurang aktif dan keterlibatan peserta didik masih kurang dalam 

proses pembelajaran. 

4.2.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam kelas yang 

menerapkan pembelajaran TAI dan CIRC memiliki kategori baik. Pada kelas 

yang menerapkan pembelajaran TAI dan CIRC mampu membuat siswa aktif 

untuk bertukar pikiran atau informasi dengan siswa yang lain. Rasa ingin tahu 

siswa dapat terlihat pada proses pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang 

bertanya dan berpendapat. Selain itu kegiatan diskusi menjadikan siswa lebih 

termotivasi untuk belajar secara berkelompok untuk mendapatkan reward. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran TAI  mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada materi 

luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran CIRC mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada materi 

luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran ekspositori  mencapai ketuntasan individual dan klasikal pada 

materi luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

4. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui TAI, kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran 

CIRC, dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi luas 

permukaan dan volum kubus dan balok. 
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5. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran TAI tidak berbeda secara signifikan dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik dengan model pembelajaran 

CIRC. 

6. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran TAI lebih dari kemampuan pemecahan masalah matematis 

dengan model pembelajaran ekspositori. 

7. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran CIRC lebih dari  kemampuan pemecahan masalah matematis 

dengan model pembelajaran ekspositori. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut. 

1. Dalam proses pembelajaran guru sebaiknya menggunakan variasi model 

pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik dapat 

menyerap pembelajaran dengan baik. 

2. Guru dapat menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization 

dan Cooperative Integrated Reading and Composition sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran di sekolah untuk melatih kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik. 

3. Selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu aktif dan terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. 
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4. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran lebih 

bervariasi agar peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 

KELOMPOK SAMPEL 

 

Eksperimen 1 (VIII-D) Eksperimen 2 (VIII-E) 

Nama Kode Nama Kode 

ALBERTUS KEVIN ENATA T1 ALIM ANDREANI C1 

ANGGA PRASTYO T2 BAGUS NUGROHO AJI C2 

ANIK MUZAINAH T3 DIAN LAKSONO C3 

ANIS FATIMAH T4 DIDIK WIJAYANTO C4 

ARIFA NUR OKTAVI AZIZAH T5 EDI WINOTO C5 

BERNADUS BRYAN R. M. T6 ENING DWI ARIYANI C6 

BRAHMANA HARIYAWIDHI T7 ERDLY YUSIANTO C7 

DANIEL AGUNG MURIA T8 ETDWIN RIZJALI T. C8 

DYAN NOFIANTI T9 EVI LUSIANA DEWI C9 

ELFA TITHO KURNIAWAN T10 FIRANDIKA SETYO N C10 

ELFRADO MOSIS P. T11 HANIK MUALLAMAH C11 

ELFRIDO MOSIS P. T12 INSAF EVALY BACHTIAR C12 

ERIK BUDI SETIAWAN T13 MALINA FEBRIANSYAH C13 

EVI MUSTIANINGRUM T14 MARETA KHOIRUNNISA H. C14 

FAJAR IMAM MAULANA T15 MOH. AZIZ SYUHADA C15 

FRANKY BAYU AJI WIBOWO T16 MUHAMMAD CHAIRUL S. C16 

GALUH SETIAWAN T17 NABILLA CHORUL MA’RUFAH C17 

GITA WACONO T18 NOVIAT EDO SURYA P. C18 

M. KHASAN BISRI T19 NOVIE ALDHIANI C19 

JOKO SAPUTRO T20 NUFIA NUUR ANISSA C20 

JOKO SUTRISNO T21 NURUL AGUSTI NADIROH C21 

KHOIRUN NISA T22 NURUL INAYAH C22 

MEILINA PUSPASARI T23 OKI EXAL SETYAWAN C23 

MOCHAMAD FAISAL N. T24 PUJI WAHYU NINGSIH C24 

MOHAMAD SYUKRON T25 PURWANTO C25 

NIDIA PUTRI RAHMAWATI T26 SEPTA SURIANI C26 

RISKA DWI FITRIANI T27 SERLY ANGGRAENI C27 

SHAFIRA AYU RAHMADHITA T28 SITI MUNJAYANAH C28 

SUSILOWATI T29 TRIAS GUNAWAN C29 

TANNIA NOVIRA R. T30 TSANIA FIRDA AYU S. C30 

TRIANA SEPTI ATMIATI T31 VULKI JALALUDIN C31 

ULFA FITRI ANI T32 WAWAN EKO PARYADI C32 

UMI ZULFATIN T33   

WIKAYANTI LUVITA SARI T34   
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Kontrol (VIII-G) Uji Coba (VIII-F) 

Nama Kode Nama Kode 

ADE KUMBIASTRI MEIYUSI K1 AHMAD ZAINURI U1 

ADI SAPUTRA K2 ALMALIA KHOIRUNNISA U2 

AHMAD FIRNA NARIYANA K3 ASRI OKNIVIONIKA U3 

AHMAD RIZKI K4 DIMAS ARIJAL A. N. U4 

AMAELIA NOVITA SARI K5 DWI RATIH WIJAYANTI U5 

ANINDYA PRAMESTA PUTRI K6 ERIKA PUJI MELIANA U6 

DIAH AYU LESTARI K7 FAUZIYAH DWININGRUM U7 

SIGIT PRAMONO K8 GUSGA ACHMAD AVAN U8 

DIDI NUR HAIDI K9 HABIB MUFTI AJI U9 

DWI AMALIA RIZKI K10 HANDIKA DWI WIBOWO U10 

FERI EDI KURNIAWAN K11 HARIS FERIANTO U11 

FERYANSYAH K12 INDRI AYU WANDARI U12 

IMAM ZAENURI K13 KUMORO RETNO U13 

JIHAD YOGHA PRATAMA K14 MAYDATUL ROFI’AH U14 

LILIS NUR MUALIFAH K15 MIZA AFIA IRFANA U15 

LUTFI ANDRI SETYO UTOMO K16 MOHAMAD AFWAN U16 

MELANDRI AGUNG P. K17 MUHAMMAD ADI PRASTYO U17 

MUHAMMAD CHOIRUL ANAM K18 NUR ANISA U18 

MUHAMMAD NUR P. A. K19 NUR INDAH U19 

MUHAMMAD ZAMFUALRIZA’ K20 RAMADHANTI DWI N. U20 

NUZUL ASTI REZAUJI K21 RENALDY DWI HARTANTO B. U21 

RETNO KHORIN NISA K22 RIZKI SA’ADATUN NI’MAH U22 

RIDA KUMAYA K23 RULI JULIAWAN U23 

RIZA AULYA YASINTA K24 SALISA FAUZIAH U24 

SURYA AKBAR RENOZAN K25 SEPTA PERDANA U25 

SYAFA’ATUN NI’MAH K26 SEPTI NUR KAROMAH U26 

TITIN NURHAYATI K27 SEPTI PRATIWI U27 

ULIN NIKMAH K28 SEPTIAR KURNIA SARI U28 

UMMU HANIFAH K29 SHOFWATIN NI’MAH U29 

WANDHI WIDYARTO K30 SINDIANA DYAH LESTARI U30 

YAYANG FEBIAND K31 TITA AYUK WARDANI U31 

YAYANG FREDIARTAMA K32 UMI NARESWARI BAROROH U32 

ZUMIROTUS SHOLIKAH K33   

INDARWATI K34   
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Lampiran 2 

 

DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

No 
Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 T1 75 C1 67 K1 75 

2 T2 46 C2 100 K2 57 

3 T3 74 C3 85 K3 60 

4 T4 74 C4 65 K4 67 

5 T5 86 C5 74 K5 70 

6 T6 85 C6 87 K6 85 

7 T7 62 C7 56 K7 77 

8 T8 70 C8 80 K8 75 

9 T9 100 C9 45 K9 57 

10 T10 84 C10 50 K10 63 

11 T11 74 C11 85 K11 70 

12 T12 75 C12 77 K12 63 

13 T13 73 C13 67 K13 60 

14 T14 60 C14 47 K14 47 

15 T15 72 C15 83 K15 75 

16 T16 65 C16 50 K16 70 

17 T17 62 C17 64 K17 63 

18 T18 60 C18 55 K18 63 

19 T19 40 C19 67 K19 70 

20 T20 65 C20 67 K20 50 

21 T21 52 C21 87 K21 83 

22 T22 97 C22 87 K22 77 

23 T23 88 C23 80 K23 77 

24 T24 92 C24 74 K24 70 

25 T25 76 C25 59 K25 67 

26 T26 57 C26 77 K26 70 

27 T27 85 C27 35 K27 75 

28 T28 85 C28 90 K28 70 

29 T29 93 C29 57 K29 83 

30 T30 90 C30 67 K30 50 

31 T31 84 C31 92 K31 85 

32 T32 90 C32 64 K32 60 

33 T33 72     K33 87 

34 T34 90     K34 43 
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Lampiran 3 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

alat bantu program SPSS21.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: Hipotesis yang 

digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

Kriteria: 

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

(0,05). Hasil Output SPSS uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Nilai_Awal 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 71.07 

Std. Deviation 14.120 

Most Extreme Differences 

Absolute .081 

Positive .042 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .809 

Asymp. Sig. (2-tailed) .529 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,529 > 0,05 

sehingga 𝐻0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 4 

 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Lavene dengan alat bantu 

program SPSS21.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.  

𝐻0 : varians berdistibusi homogen.  

𝐻1 : varians tidak berdistribusi homogen.  

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian hipotesis adalah 𝐻0 diterima jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

Hasil Output uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Awal   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.342 2 97 .102 

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,102 > 0,05 

sehingga 𝐻0  diterima. Artinya, varians berdistribusi homogen. 
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Lampiran 5 

 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA RATA-RATA DATA AWAL 

 

Dalam penelitian ini, uji perbedaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA satu arah 

dengan alat bantu program SPSS21.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah 

adalah sebagai berikut.  

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata kemampuan tiga kelompok 

tersebut.  

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

rata-rata kemampuan tiga kelompok tersebut.  

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah 𝐻0 diterima jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

Hasil Output uji ANAVA dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

 

ANOVA 

Nilai Awal   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 893.892 2 446.946 2.301 .106 

Within Groups 18844.618 97 194.274   

Total 19738.510 99    

 

Analisis hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 21 diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,106 >

0,05 sehingga 𝐻0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan 

pemecahan masalah antara pembelajaran TAI, CIRC, dan ekspositori. 
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Lampiran 6 

Kisi-Kisi Soal 

Nama Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa      Jumlah Soal  : 8 butir 

Mata Pelajaran : Matematika        Bentuk Soal  : Uraian 

Pokok Bahasan : Kubus dan Balok       Alokasi Waktu : 80 menit 

 

Standar Kompetensi :  

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya serta menentukan ukuranya 

No Kompetensi Dasar Indikator Hasil Belajar No Soal Waktu 

1 Menghitung luas 

permukaan dan volum 

kubus dan balok 

 Menggunakan rumus untuk 

menghitung luas permukaan kubus 

dan balok dalam memecahkan 

masalah. 

 Menggunakan rumus untuk 

menghitung volum kubus dan balok 

dalam memecahkan masalah. 

1, 2, 3, 5 

 

 

 

4, 6, 7, 8 

30 menit 

 

 

 

50 menit 
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Lampiran 7     

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Waktu   : 80 menit 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas pada tempat yang telah disediakan. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum menjawab. 

4. Soal terdiri dari 8 soal uraian dan boleh dikerjakan tidak urut. 

5. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

6. Kerjakan dengan cara yang lengkap dan tepat disertai dengan penjelasan. 

7. Periksalah lembar jawab sebelum dikumpulkan. 

8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung yang lain. 

 

Soal 

 

1. Sebuah kaleng biskuit tanpa tutup. Panjang rusuk-rusuknya 3 dm. Berapakah luas 

permukaan kaleng biskuit tersebut. 

2.  Sebuah tempat Compact Disk sisi atas dan alasnya 

berbentuk persegi dengan panjang rusuk 20 cm dan 

ketebalan 5 mm. Hitunglah luas permukaan tempat 

Compact Disk itu dalam 𝑐𝑚2? 

 

3. Sebuah ruang aula berbentuk balok  dengan panjang 6n meter, lebar 3n meter, dan             

tinggi 2n meter ( jika n bilangan bulat positif ). Tentukan : 

a. Bila diketahui luas sisi ruangan yang terkecil 54 m2, maka berapakah luas sisi ruangan 

tersebut? 

b. Jika disetiap dinding ruang aula terdapat 1 pintu dengan ukuran lebar 1,5 m dan         

tinggi 2 m yang diukur dari lantai dan apabila 
1

3
 dari ketinggian dinding ruangan itu 

akan dilapisi keramik, maka berapakah laus dinding ruangan yang akan dipasangi 

keramik? 
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4. Sebuah tangki berbentuk balok dengan alas 60 cm dan 35 cm dan diisi air setinggi 14 cm. 

Apabila 10,5 liter air ditambahkan ke dalam tangki tersebut, hitunglah kenaikan air dalam 

tangki tersebut! 

5. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya adalah 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2. Tentukan 

luas permukaan balok tersebut! 

6. Sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjang 20 m, lebar 15 m, dan         

kedalaman 1,5 m. Kolam renang diisi air sampai penuh. Setelah sehari, tinggi air berkurang 

20 cm. Berapakah volum air sekarang? 

7. Pak Suryo membuat bak penampungan ikan yang berbentuk balok. Bidang alasnya 

berbentuk persegi yang luasnya 9 m2 dan kedalaman 10 dm. Bak tersebut diisi air sampai 

penuh menggunakan ember. Berapa kali air dalam ember harus dituang hingga bak penuh, 

jika setiap ember memuat 10 liter air? 

8.  Toko Abadi memiliki persediaan mainan berbentuk 

kubus dengan panjang rusuk 8 cm sebanyak 150 buah 

untuk dijual. Mainan tersebut akan disimpan ke dalam 

kardus bekas tempat air mineral dengan ukuran          

panjang 45 cm, lebar 35 cm, tinggi 40 cm. 

a. Apabila mainan disusun merapat satu sama lain 

tanpa ada celah, berapa banyak mainan yang dapat dimasukkan oleh pemilik toko ke 

dalam kardus dan berapa sisa mainan yang tidak masuk ke dalam kardus? 

b. Berapa volum kardus yang tidak ditempati mainan? 
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Lampiran 8       

KUNCI JAWABAN / PENILAIAN 

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

No Langkah – Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : Kaleng biskuit berbentuk kubus tanpa tutup  

                   dengan rusuk 3 dm 

Ditanya    : berapa luas permukaan kaleng biskuit tersebut ? 

Jawaban   : 

Luas    = 5𝑠2 

= 5 × 32  

= 5 × 9  

= 45 𝑑𝑚2  

Jadi, luas kaleng biskuit tersebut adalah 45 𝑑𝑚2 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : Sebuah tempat Compact Disk persegi ukuran  

       rusuk = 20 cm 

                   Tebal tempat Compact Disk = 5 mm = 0,5 cm 

Ditanya    : berapa luas permukaan tempat Compact Disk  

       dalam satuan cm? 

Jawaban   : 

Luas    =  Luas Balok 

= 2 (𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)  

= 2 (20 ∙ 20 + 20 ∙ 0,5 + 20 ∙ 0,5)  

= 2 (400 + 10 + 10)  

 = 2 (420) 

= 840  

Jadi, luas permukaan tempat CD itu adalah 840 cm2 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 Diketahui : Ruang berukuran 𝑝 = 6𝑛 meter, 𝑙 = 3𝑛 meter, 

                   dan 𝑡 = 2𝑛 meter 

       ( dengan 𝑛 bilangan bulat positif ) 

       Luas sisi ruangan terkecil = 54 m2 

                   Disetiap dinding terdapat 1 pintu dengan ukuran 

                   𝑙 = 1,5 𝑚 dan 𝑡 = 2 𝑚 

1 
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1

3
 dari ketinggian seluruh dinding akan dilapisi  

       keramik 

Ditanya    : a. Luas sisi ruangan yang terbesar? 

       b. Luas dinding yang akan dipasangi keramik? 

Jawaban   : 

Ada 3 kelompok sisi ruangan dengan luas yang sama 

𝑝 × 𝑙 = 6𝑛 × 3𝑛 = 18𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 (luas sisi ruangan terbesar) 

𝑝 × 𝑡 = 6𝑛 × 2𝑛 = 12𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2  

𝑙 × 𝑡 = 3𝑛 × 2𝑛 = 6𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 (luas sisi ruangan terkecil) 

a) Luas sisi ruangan terkecil  =  54 𝑚2 

⟺ 6𝑛2 = 54 

⟺ 𝑛2 =
54

6
 

⟺ 𝑛2 = 9 

⟺ 𝑛 = √9 = 3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑝 = 6𝑛 = 6 ∙ 3 = 18 𝑚, 𝑙 = 3𝑛 = 3 ∙ 3 = 9 𝑚,   

dan 𝑡 = 2𝑛 = 2 ∙ 3 = 6𝑚  

Jadi, luas sisi ruangan yang terbesar = 𝑝 × 𝑙 = 18𝑛2 

      = 18 × 9 

                  = 162 m2 

b) Tinggi dinding 6 meter 

Tinggi dinding yang akan dipasangi keramik 𝑡𝑘 =
1

3
× 6 = 2 𝑚 

Luas = 2(𝑙 ∙ 𝑡𝑘 + 𝑝 ∙ 𝑡𝑘) − 𝑙𝑢𝑎𝑠 4 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 

    = 2(9 ∙ 2 + 18 ∙ 2) − 4(1,5 ∙ 2) 

    = 2(18 + 36) − 4(3) 

    = 2(54) − 12 

    = 108 − 12 

    = 96 

Jadi, luas dinding yang akan dipasangi keramik 96 m2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 Diketahui : Tangki berbentuk balok  

                   Alas berukuran 60 cm x 35 cm diisi air setinggi 14 cm 

                   dan ditambahkan air sebanyak 10,5 liter 

1 

 

 



95 

 

 
 

Ditanya    : kenaikan air dalam tangki ? 

Jawaban   : 

Voluem air dalam tangki 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

    = 60 × 35 × 14 

    = 29400 𝑐𝑚3 

Volum air yang ditambahkan dalam tangki 10,5 liter = 10500 cm3 

Volum air dalam tangki setelah ditambah air = 

29400 + 10500 = 39900 cm3 

Luas alas tangki = 60 × 35 

   = 2100 𝑐𝑚2  

Tinggi seluruhnya =
39900

2100
  

                   = 19 𝑐𝑚2  

Kenaikan air dalam tangki 19 – 14 = 5 cm 

Jadi, kenaikan air dalam tangki adalah 5 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

5 Diketahui : Balok dengan luas sisi 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2  

Ditanya    : luas permukaan balok ? 

Jawaban   : 

𝑝 × 𝑙 = 96𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48𝑐𝑚2  

 

 

Luas    = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(96 + 72 + 48)  

= 2(216)  

= 432 𝑐𝑚2  

Jadi, luas permukaan balok adalah 432 𝑐𝑚2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

6 Diketahui : Kolam rennag berukuran 20 m x 15 m x 1,5 cm 

       Diisi dengan air sampai penuh. 

       Setelah sehari tinggi air berkurang 20 cm 

Ditanya    : volum air sekarang ? 

1 
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Jawaban   : 

Volumsekarang = Volumair penuh − Volumair yang hilang  

Volumair penuh = Volumkolam renang  

 = 20 𝑚 × 15 𝑚 × 1,5 𝑚 

= 450 𝑚3  

Volumair yg hilang  = Luasalas kolam renang×tinggi air yg berkurang  

    = 20 𝑚 × 15 𝑚 × 0,2 𝑚 

    = 60 𝑚3 

Volumsekarang = 450 − 60 = 390 𝑚3  

Jadi, volum air sekarang adalah 390 𝑚3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

7 Diketahui : Bak penampungan ikan berbentuk balok 

       Bidang alas berbentuk persegi, luasnya 9m2 

       Tinggi bak penampungan ikan 10 dm = 1 m 

       Bak akan diisi air sampai penuh, setiap ember memuat 

       10 liter air. 

Ditanya    : berapa kali air pada ember harus dituang agar bak terisi  

                   air penuh ? 

Jawaban   : 

Volum bak = banyak air yang ditampung bak 

       = luas alas x tinggi 

       = 9 x 1 = 9 m3 

Volum air yang dapat ditampung bak adalah 9 m3 = 9000 dm3 = 9000 liter 

Setiap ember memuat 10 liter air maka untuk mengisi bak sampai penuh 

harus menuangkan air menggunakan ember sebanyak 
9000

10
= 900 kali 

Jadi, untuk mengisi bak sampai penuh harus mengisi air pada ember 

sebanyak 900 kali 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

8 Diketahui : Mainan berbentuk kubus panjang rusuk 8 cm  

       sebanyak 150 buah, akan disimpan dalam kardus  

       dengan ukuran 45 cm x 35 cm x 40 cm 

 

 

1 
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Ditanya    : a. Banyaknya mainan yang dapat dimasukkan pemilik 

           toko ke dalam kardus dan sisa mainan yang tidak  

           masuk ke dalam kardus? 

       b. Volum bagian kardus yang tidak ditempati mainan? 

Jawaban   : 

a) Banyak mainan yang dapat ditata memanjang = 45 ÷ 8 = 5 buah 

Banyak mainan yang dapat ditata melebar = 35 ÷ 8 = 4 buah 

Banyak mainan yang dapat ditata ke atas = 40 ÷ 8 = 5 buah 

Banyaknya mainan yang dapt dimasukkan kardus 5 x 4 x 5 = 100 buah 

Mainan yang tidak masuk ke dalam kardus 150 – 100 = 50 buah 

b) Volumkardus yang masih kosong=Vkardus-Vmainan yang termuat  

Vkardus = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

            = 45×35×40  

            = 63000  

Volum kardus adalah 54000 cm3 

Vtiap mainan = 8 × 8 × 8 = 512 𝑐𝑚3  

Vmainan yang termuat = 512 × 100 = 51200 𝑐𝑚3  

Volumkardus yang masih kosong = Vkardus-Vmainan yang termuat   

  = 63000 – 51200 

  = 11800 cm3  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 
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Lampiran 9 

Analisis Hasil Tes Uji Coba Kemampuan Pemecahan Masalah 

(Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda) 

 

No 
Soal 

Total 𝑌2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

U01 1 5 7 5 5 5 5 0 33 1089 

U02 1 5 7 5 5 5 5 1 34 1156 

U03 5 5 6 5 5 5 5 2 38 1444 

U04 5 5 6 5 5 1 5 2 34 1156 

U05 1 5 6 5 5 5 5 2 34 1156 

U06 5 5 10 5 5 5 5 2 42 1764 

U07 1 1 6 5 5 5 1 1 25 625 

U08 1 5 7 5 5 5 5 0 33 1089 

U09 5 5 7 5 5 1 5 2 35 1225 

U10 1 5 6 5 5 3 4 0 29 841 

U11 1 5 6 5 5 5 5 1 33 1089 

U12 5 5 10 5 5 5 5 2 42 1764 

U13 1 5 6 1 5 5 3 0 26 676 

U14 1 5 7 5 1 5 3 0 27 729 

U15 5 5 10 5 5 5 5 2 42 1764 

U16 1 5 6 1 1 5 3 2 24 576 

U17 1 5 7 5 5 5 5 2 35 1225 

U18 5 5 6 5 5 5 5 2 38 1444 

U19 1 5 7 5 1 5 1 0 25 625 

U20 1 5 7 5 5 5 5 0 33 1089 

U21 5 5 7 5 5 1 5 1 34 1156 

U22 5 1 7 5 1 5 1 2 27 729 
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U23 5 5 6 5 5 1 5 1 33 1089 

U24 0 0 6 5 5 5 2 2 25 625 

U25 1 1 7 5 5 5 1 0 25 625 

U26 5 5 7 5 1 5 3 2 33 1089 

U27 1 5 6 5 5 5 2 0 29 841 

U28 1 5 7 5 5 5 5 1 34 1156 

U29 1 5 7 5 5 5 5 0 33 1089 

U30 5 5 10 5 5 5 5 2 42 1764 

U31 5 5 10 5 5 5 5 2 42 1764 

U32 1 5 6 1 5 5 1 0 24 576 

Jumlah 83 143 226 148 140 142 125 36 1043 35029 

Rata-Rata Skors 2.594 4.469 7.063 4.625 4.375 4.438 3.906 1.125 32.594   

Varians 3.991 1.999 1.809 1.359 2.109 1.809 2.397 0.797 32.304   

 

 

No 
𝑋2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

U01 1 25 49 25 25 25 25 0 

U02 1 25 49 25 25 25 25 1 

U03 25 25 36 25 25 25 25 4 

U04 25 25 36 25 25 1 25 4 

U05 1 25 36 25 25 25 25 4 

U06 25 25 100 25 25 25 25 4 

U07 1 1 36 25 25 25 1 1 

U08 1 25 49 25 25 25 25 0 

U09 25 25 49 25 25 1 25 4 

U10 1 25 36 25 25 9 16 0 

U11 1 25 36 25 25 25 25 1 

U12 25 25 100 25 25 25 25 4 
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U13 1 25 36 1 25 25 9 0 

U14 1 25 49 25 1 25 9 0 

U15 25 25 100 25 25 25 25 4 

U16 1 25 36 1 1 25 9 4 

U17 1 25 49 25 25 25 25 4 

U18 25 25 36 25 25 25 25 4 

U19 1 25 49 25 1 25 1 0 

U20 1 25 49 25 25 25 25 0 

U21 25 25 49 25 25 1 25 1 

U22 25 1 49 25 1 25 1 4 

U23 25 25 36 25 25 1 25 1 

U24 0 0 36 25 25 25 4 4 

U25 1 1 49 25 25 25 1 0 

U26 25 25 49 25 1 25 9 4 

U27 1 25 36 25 25 25 4 0 

U28 1 25 49 25 25 25 25 1 

U29 1 25 49 25 25 25 25 0 

U30 25 25 100 25 25 25 25 4 

U31 25 25 100 25 25 25 25 4 

U32 1 25 36 1 25 25 1 0 

 Jumlah 343 703 1654 728 680 688 565 66 

 

No 
XY 

1 2 3 4 5 6 7 8 

U01 33 165 231 165 165 165 165 0 

U02 34 170 238 170 170 170 170 34 

U03 190 190 228 190 190 190 190 76 

U04 170 170 204 170 170 34 170 68 

U05 34 170 204 170 170 170 170 68 
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U06 210 210 420 210 210 210 210 84 

U07 25 25 150 125 125 125 25 25 

U08 33 165 231 165 165 165 165 0 

U09 175 175 245 175 175 35 175 70 

U10 29 145 174 145 145 87 116 0 

U11 33 165 198 165 165 165 165 33 

U12 210 210 420 210 210 210 210 84 

U13 26 130 156 26 130 130 78 0 

U14 27 135 189 135 27 135 81 0 

U15 210 210 420 210 210 210 210 84 

U16 24 120 144 24 24 120 72 48 

U17 35 175 245 175 175 175 175 70 

U18 190 190 228 190 190 190 190 76 

U19 25 125 175 125 25 125 25 0 

U20 33 165 231 165 165 165 165 0 

U21 170 170 238 170 170 34 170 34 

U22 135 27 189 135 27 135 27 54 

U23 165 165 198 165 165 33 165 33 

U24 0 0 150 125 125 125 50 50 

U25 25 25 175 125 125 125 25 0 

U26 165 165 231 165 33 165 99 66 

U27 29 145 174 145 145 145 58 0 

U28 34 170 238 170 170 170 170 34 

U29 33 165 231 165 165 165 165 0 

U30 210 210 420 210 210 210 210 84 

U31 210 210 420 210 210 210 210 84 

U32 24 120 144 24 120 120 24 0 

 Jumlah 2946 4782 7539 4919 4671 4613 4300 1259 
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VALIDITAS 

 

rXY =
N ∑ XY − ∑ X ∑ Y

√{N ∑ X2 − (∑ X)2}{N ∑ Y2 − (∑ Y)2}
 

 

 

  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349 
 

 

 

 

 

RELIABILITAS 

 

r11 = (
n

n−1
) (1 −

∑ σi
2

σt
2 )   𝜎𝑖

2 =
∑ 𝑋2−

(∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛
   𝜎𝑡

2 =
∑ 𝑌2−

(∑ 𝑌)2

𝑛

𝑛
 

 

 

 

 

𝑟11 = 0,567              Kriteria: reliabel             

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTIR 𝑟𝑋𝑌 KRITERIA 

1 0,662 Valid 

2 0,471 Valid 

3 0,707 Valid 

4 0,449 Valid 

5 0,408 Valid 

6 – 0,063 Tidak Valid 

7 0,802 Valid 

8 0,527 Valid 

∑ 𝜎𝑖
2  

16,271 
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TINGKAT KESUKARAN 

 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAYA PEMBEDA 

 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴−�̅�𝐾𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
  

 

𝑛 = 27% ∙ 𝑁 = 27% ∙ 32 = 8,64 ≈ 9  
 

 

 

 

 

 

BUTIR 
TINGKAT 

KESUKARAN 
KRITERIA 

1 0,519 Sedang 

2 0,894 Mudah 

3 0,706 Sedang 

4 0,925 Mudah 

5 0,875 Mudah 

6 0,888 Mudah 

7 0,781 Mudah 

8 0,113 Sukar 

BUTIR 
DAYA 

PEMBEDA 
KRITERIA 

1 0,644 Sangat Baik 

2 0,378 Baik 

3 0,400 Sangat Baik 

4 0,267 Cukup 

5 0,356 Baik 

6 – 0,089 Jelek 

7 0,644 Sangat Baik 

8 0,244 Cukup 



104 

 

 
 

Kelompok Atas          

No 
Soal 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

U06 5 5 10 5 5 5 5 2 42 

U12 5 5 10 5 5 5 5 2 42 

U15 5 5 10 5 5 5 5 2 42 

U30 5 5 10 5 5 5 5 2 42 

U31 5 5 10 5 5 5 5 2 42 

U03 5 5 6 5 5 5 5 2 38 

U18 5 5 6 5 5 5 5 2 38 

U09 5 5 7 5 5 1 5 2 35 

U17 1 5 7 5 5 5 5 2 35 

Rata-Rata 4.56 5.00 8.44 5.00 5.00 4.56 5.00 2.00   

 

Kelompok 

Bawah 
 

        

No 
Soal 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

U14 1 5 7 5 1 5 3 0 27 

U22 5 1 7 5 1 5 1 2 27 

U13 1 5 6 1 5 5 3 0 26 

U07 1 1 6 5 5 5 1 1 25 

U19 1 5 7 5 1 5 1 0 25 

U24 0 0 6 5 5 5 2 2 25 

U25 1 1 7 5 5 5 1 0 25 

U16 1 5 6 1 1 5 3 2 24 

U32 1 5 6 1 5 5 1 0 24 

Rata-Rata 1.33 3.11 6.44 3.67 3.22 5.00 1.78 0.78   
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Lampiran 10 

 

REKAPITULASI ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

 

No 

Soal Validitas Reliabilitas 

Daya 

Beda 

Taraf 

Kesukaran Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Sangat 

Baik 
Sedang Digunakan 

2 Valid Baik Mudah Digunakan 

3 Valid 
Sangat 

Baik 
Sedang Digunakan 

4 Valid Cukup Mudah Digunakan 

5 Valid Baik Mudah Digunakan 

6 
Tidak 

Valid 
Jelek Mudah 

Tidak 

Digunakan 

7 Valid 
Sangat 

Baik 
Mudah Digunakan 

8 Valid Cukup Sukar Digunakan 

 

1. Validitas 

Validitas Valid Tidak Valid 

Nomor Soal 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 

dan 8 
6 

Jumlah 7 1 

 

2. Daya Pembeda 

Daya Beda Jelek Cukup Baik Sangat Baik 

Nomor Soal 6 4 dan 8 2 dan 5 1, 3, dan 7 

Jumlah 1 2 2 3 

 

3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 2, 4, 5, 6, dan 7 1 dan 3 8 

Jumlah 5 2 1 
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Lampiran 11   

SOAL TES 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Waktu   : 80 menit 

Petunjuk Umum: 

1. Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas pada tempat yang telah disediakan. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum menjawab. 

4. Soal terdiri dari 8 soal uraian dan boleh dikerjakan tidak urut. 

5. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

6. Kerjakan dengan cara yang lengkap dan tepat disertai dengan penjelasan. 

7. Periksalah lembar jawab sebelum dikumpulkan. 

8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung yang lain. 

 

Soal 

 

1. Sebuah kaleng biskuit tanpa tutup. Panjang rusuk-rusuknya 3 dm. Berapakah luas 

permukaan kaleng biskuit tersebut. 

2.  Sebuah tempat Compact Disk sisi atas dan alasnya 

berbentuk persegi dengan panjang rusuk 20 cm dan 

ketebalan 5 mm. Hitunglah luas permukaan tempat 

Compact Disk itu dalam 𝑐𝑚2? 

 

3. Sebuah ruang aula berbentuk balok  dengan panjang 6n meter, lebar 3n meter, dan             

tinggi 2n meter ( jika n bilangan bulat positif ). Tentukan : 

a. Bila diketahui luas sisi ruangan yang terkecil 54 m2, maka berapakah luas sisi ruangan 

tersebut? 

b. Jika disetiap dinding ruang aula terdapat 1 pintu dengan ukuran lebar 1,5 m dan         

tinggi 2 m yang diukur dari lantai dan apabila 
1

3
 dari ketinggian dinding ruangan itu 

akan dilapisi keramik, maka berapakah laus dinding ruangan yang akan dipasangi 

keramik? 
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4. Sebuah tangki berbentuk balok dengan alas 60 cm dan 35 cm dan diisi air setinggi 14 cm. 

Apabila 10,5 liter air ditambahkan ke dalam tangki tersebut, hitunglah kenaikan air dalam 

tangki tersebut! 

5. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya adalah 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2. Tentukan 

luas permukaan balok tersebut! 

6. Pak Suryo membuat bak penampungan ikan yang berbentuk balok. Bidang alasnya 

berbentuk persegi yang luasnya 9 m2 dan kedalaman 10 dm. Bak tersebut diisi air sampai 

penuh menggunakan ember. Berapa kali air dalam ember harus dituang hingga bak penuh, 

jika setiap ember memuat 10 liter air? 

7.  Toko Abadi memiliki persediaan mainan berbentuk 

kubus dengan panjang rusuk 8 cm sebanyak 150 buah 

untuk dijual. Mainan tersebut akan disimpan ke dalam 

kardus bekas tempat air mineral dengan ukuran          

panjang 45 cm, lebar 35 cm, tinggi 40 cm. 

a. Apabila mainan disusun merapat satu sama lain 

tanpa ada celah, berapa banyak mainan yang dapat dimasukkan oleh pemilik toko ke 

dalam kardus dan berapa sisa mainan yang tidak masuk ke dalam kardus? 

b. Berapa volum kardus yang tidak ditempati mainan? 
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Lampiran 12       

KUNCI JAWABAN / PENILAIAN 

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

No Langkah – Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : Kaleng biskuit berbentuk kubus tanpa tutup  

                   dengan rusuk 3 dm 

Ditanya    : berapa luas permukaan kaleng biskuit tersebut ? 

Jawaban   : 

Luas    = 5𝑠2 

= 5 × 32  

= 5 × 9  

= 45 𝑑𝑚2  

Jadi, luas kaleng biskuit tersebut adalah 45 𝑑𝑚2 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : Sebuah tempat Compact Disk persegi ukuran  

       rusuk = 20 cm 

                   Tebal tempat Compact Disk = 5 mm = 0,5 cm 

Ditanya    : berapa luas permukaan tempat Compact Disk  

       dalam satuan cm? 

Jawaban   : 

Luas    =  Luas Balok 

= 2 (𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)  

= 2 (20 ∙ 20 + 20 ∙ 0,5 + 20 ∙ 0,5)  

= 2 (400 + 10 + 10)  

 = 2 (420) 

= 840  

Jadi, luas permukaan tempat CD itu adalah 840 cm2 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 Diketahui : Ruang berukuran 𝑝 = 6𝑛 meter, 𝑙 = 3𝑛 meter, 

                   dan 𝑡 = 2𝑛 meter 

       ( dengan 𝑛 bilangan bulat positif ) 

       Luas sisi ruangan terkecil = 54 m2 

                   Disetiap dinding terdapat 1 pintu dengan ukuran 

                   𝑙 = 1,5 𝑚 dan 𝑡 = 2 𝑚 

1 
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1

3
 dari ketinggian seluruh dinding akan dilapisi  

       keramik 

Ditanya    : a. Luas sisi ruangan yang terbesar? 

       b. Luas dinding yang akan dipasangi keramik? 

Jawaban   : 

Ada 3 kelompok sisi ruangan dengan luas yang sama 

𝑝 × 𝑙 = 6𝑛 × 3𝑛 = 18𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 (luas sisi ruangan terbesar) 

𝑝 × 𝑡 = 6𝑛 × 2𝑛 = 12𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2  

𝑙 × 𝑡 = 3𝑛 × 2𝑛 = 6𝑛2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 (luas sisi ruangan terkecil) 

c) Luas sisi ruangan terkecil  =  54 𝑚2 

⟺ 6𝑛2 = 54 

⟺ 𝑛2 =
54

6
 

⟺ 𝑛2 = 9 

⟺ 𝑛 = √9 = 3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑝 = 6𝑛 = 6 ∙ 3 = 18 𝑚, 𝑙 = 3𝑛 = 3 ∙ 3 = 9 𝑚,   

dan 𝑡 = 2𝑛 = 2 ∙ 3 = 6𝑚  

Jadi, luas sisi ruangan yang terbesar = 𝑝 × 𝑙 = 18𝑛2 

      = 18 × 9 

                  = 162 m2 

d) Tinggi dinding 6 meter 

Tinggi dinding yang akan dipasangi keramik 𝑡𝑘 =
1

3
× 6 = 2 𝑚 

Luas = 2(𝑙 ∙ 𝑡𝑘 + 𝑝 ∙ 𝑡𝑘) − 𝑙𝑢𝑎𝑠 4 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 

    = 2(9 ∙ 2 + 18 ∙ 2) − 4(1,5 ∙ 2) 

    = 2(18 + 36) − 4(3) 

    = 2(54) − 12 

    = 108 − 12 

    = 96 

Jadi, luas dinding yang akan dipasangi keramik 96 m2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 Diketahui : Tangki berbentuk balok  

                   Alas berukuran 60 cm x 35 cm diisi air setinggi 14 cm 

                   dan ditambahkan air sebanyak 10,5 liter 

1 
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Ditanya    : kenaikan air dalam tangki ? 

Jawaban   : 

 

Voluem air dalam tangki 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

    = 60 × 35 × 14 

    = 29400 𝑐𝑚3 

Volum air yang ditambahkan dalam tangki 10,5 liter = 10500 cm3 

Volum air dalam tangki setelah ditambah air = 

29400 + 10500 = 39900 cm3 

Luas alas tangki = 60 × 35 

   = 2100 𝑐𝑚2  

Tinggi seluruhnya =
39900

2100
  

                   = 19 𝑐𝑚2  

Kenaikan air dalam tangki 19 – 14 = 5 cm 

Jadi, kenaikan air dalam tangki adalah 5 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

5 Diketahui : Balok dengan luas sisi 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2  

Ditanya    : luas permukaan balok ? 

Jawaban   : 

𝑝 × 𝑙 = 96𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48𝑐𝑚2  

 

Luas    = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

= 2(96 + 72 + 48)  

= 2(216)  

= 432 𝑐𝑚2  

Jadi, luas permukaan balok adalah 432 𝑐𝑚2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

6 Diketahui : Bak penampungan ikan berbentuk balok 

       Bidang alas berbentuk persegi, luasnya 9m2 

       Tinggi bak penampungan ikan 10 dm = 1 m 

       Bak akan diisi air sampai penuh, setiap ember memuat 

1 
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       10 liter air. 

Ditanya    : berapa kali air pada ember harus dituang agar bak terisi  

                   air penuh ? 

Jawaban   : 

Volum bak = banyak air yang ditampung bak 

       = luas alas x tinggi 

       = 9 x 1 = 9 m3 

Volum air yang dapat ditampung bak adalah 9 m3 = 9000 dm3 = 9000 liter 

Setiap ember memuat 10 liter air maka untuk mengisi bak sampai penuh 

harus menuangkan air menggunakan ember sebanyak 
9000

10
= 900 kali 

Jadi, untuk mengisi bak sampai penuh harus mengisi air pada ember 

sebanyak 900 kali 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

7 Diketahui : Mainan berbentuk kubus panjang rusuk 8 cm  

       sebanyak 150 buah, akan disimpan dalam kardus  

       dengan ukuran 45 cm x 35 cm x 40 cm 

Ditanya    : a. Banyaknya mainan yang dapat dimasukkan pemilik 

           toko ke dalam kardus dan sisa mainan yang tidak  

           masuk ke dalam kardus? 

       b. Volum bagian kardus yang tidak ditempati mainan? 

Jawaban   : 

c) Banyak mainan yang dapat ditata memanjang = 45 ÷ 8 = 5 buah 

Banyak mainan yang dapat ditata melebar = 35 ÷ 8 = 4 buah 

Banyak mainan yang dapat ditata ke atas = 40 ÷ 8 = 5 buah 

Banyaknya mainan yang dapt dimasukkan kardus 5 x 4 x 5 = 100 buah 

Mainan yang tidak masuk ke dalam kardus 150 – 100 = 50 buah 

d) Volumkardus yang masih kosong=Vkardus-Vmainan yang termuat  

Vkardus = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

            = 45×35×40  

            = 63000  

Volum kardus adalah 54000 cm3 

Vtiap mainan = 8 × 8 × 8 = 512 𝑐𝑚3  

Vmainan yang termuat = 512 × 100 = 51200 𝑐𝑚3  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 
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Volumkardus yang masih kosong = Vkardus-Vmainan yang termuat   

  = 63000 – 51200 

  = 11800 cm3  
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Lampiran 13 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru :  

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

    

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

    

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok     

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

    

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah     

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

    

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

    

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

    

9 Berani mengemukakan pendapat     

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

    

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan amsalah dalam kelompok 

 

    

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau ahsil pemecahan 
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suatu masalah  

13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

amsalah dengan bimbingan guru 

    

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

    

Skor Total     

Presentase Rata-Rata (dalam %)     

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

… .

56
× 100% =  … . % 
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Lampiran 14 

SILABUS 

Sekolah  : SMP  Negeri 1 Wedarijaksa 

Kelas : VIII 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : Genap 

 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan dan 

volum kubus, 

balok, prisma 

dan limas 

Kubus dan  

balok 

Mencari rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok 

 

Menemukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Tugas 

Individu dan 

kelompok 

Uraian 1. Sebuah balok memiliki sisi-

sisi yang luasnya 96 cm2, 72 

cm2, dan 48 cm2. Tentukan 

laus permukaan balok 

tersebut! 

2. Sebuah dadu raksasa 

berbentuk kubus dengan 

rusuk 75 mm. Hitunglah luas 

permukaannya dalam satuan 

cm2 ! 

2x40mnt Sumber 

1. Buku paket 

2. Buku referensi 

lain yang 

relevan 

 

 

Alat 

1. Buku siswa 

2. LKPD 

3. Papan tulis, dll  Mencari rumus volume 

kubus dan balok. 

Menentukan rumus volum 

kubus dan balok 

 

Tugas 

Individu dan 

kelompok 

Uraian 1. Sebuah balok mempunyai 

alas berbentuk persegi 

dengan sisi 8 cm. Berapakah 

tinggi balok itu, bila balok itu 

mampu memuat 384 cm3 air? 

2. Berapa banyaknya kubus 

kecil berusuk 10 cm yang 

dapat menempati boks 

berbentuk kubus berukuran 1 

meter? 

2x40mnt 



116 
 

 
 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Menggunakan rumus untuk 

menghitung luas permukaan 

dan volum kubus dan balok 

Menghitung luas  

permukaan dan volume 

kubus dan balok. 

 

Ulangan 

harian 

Uraian Sebuah tangki berbentuk balok 

dengan alas 60 cm dan 35 cm 

dan diisi air setinggi 14 cm. 

Apabila 10,5 liter air 

ditambahkan ke dalam tangki 

tersebut, hitunglah kenaikan air 

dalam tangki tersebut! 

1x40mnt 

 

 

Pati, 24 Maret 2014 

            Mengetahui 

Guru            Peneliti 

 

 

Khamdan, S.Pd.          Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009         NIM 4101410037 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 1 KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat : 

1. menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan amsalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Luas permukaan kubus dan balok 

 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 
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2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (10 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa pre-test dan penngulangan singkat materi 

sebelumnya yang berhubungan dengan materi kubus dan balok 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

luas permukaan kubus dan balok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-

hari yang berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (60 Menit) 

a. Guru membentuk kelompok koopertaif TAI yang heterogen sesuai dengan hasil 

pre-test. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Kemudian peserta didik 

dipersilakan menempatkan diri sesuai kelompoknya. 

b. Guru memberikan LKPD pembelajaran kepada siswa sebagai bahan diskusi untuk 

mengarahkan peserta didik menentukan luas permukaan kubus dan balok. 

c. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk 

menyelesaikan LKPD yang diberikan. 

d. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

e. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

f. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 
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e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKPD 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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Soal Pre-Test 

 

 

 

 

A. KUBUS      B. BALOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kubus memili ……. rusuk yang sama panjang, …… bidang sisi yang sama, …… titik 

sudut, …… diagonal sisi, …… bidang diagonal ruang yang lausnya sama, dan …… 

diagonal ruang. 

2. Balok memiliki …… rusuk, …… bidang sisi, …… titik sudut, …… diagonal sisi, …… 

bidang diagonal, dan …… diagonal ruang  

3. AB, DH, dan FG adalah contoh bagian kubus dan balok yang disebut …… 

ABFE, EFGH, dan BCGF adalah contoh bagian kubus dan balok yang disebut ... 

ABGH dan BDHF adalah contoh bagian kubus dan balok yang disebut …… 

Garis AF dan BG adalah contoh bagian kubus dan balok yang disebut …… 

Garis HB dan EC adalah contoh bagian kubus dan balok yang disebut …… 

4. Balok memiliki tiga kelompok sisi yang sama dan sejajar yaitu : 

ABCD dan ……… 

……… dan ……… 

……… dan ……… 

5. Bentuk bidang sisi kubus adalah ……. 

Bentuk bidang sisi balok adalah …….. 

Luas bidang sisi kubus adalah …… x ……. 

Luas bidang sisi balok adalah ……… x ……. 

6. 1 cm2 = …… m2 

1 cm3 = …… mm3 

1 cm3 = …… dm3 

1 dm3 = …… l 

 

 

 

Nama :  

No. Absen : 

Kelas : 

H 

F 

G 

E 

D C 

B A B 

H G 

F E 

D 

A 

C 
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Kunci Jawaban Pre-test 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Kubus memiliki 

12 rusuk yang sama panjang 

6 bidang sisi yang sama 

8 titik sudut 

12 diagonal sisi 

6 bidang diagonal ruang yang lausnya sama 

4 diagonal ruang 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Balok memiliki 

12 rusuk  

6 bidang sisi  

8 titik sudut 

12 diagonal sisi 

6 bidang diagonal ruang  

4 diagonal ruang 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3  AB, DH, dan FG adalah contoh bagian kubus dan balok 

yang disebut rusuk 

 ABFE, EFGH, dan BCGF adalah contoh bagian kubus dan 

balok yang disebut sisi 

 ABGH dan BDHF adalah contoh bagian kubus dan balok 

yang disebut bidang diagonal 

 Garis AF dan BG adalah contoh bagian kubus dan balok 

yang disebut diagonal sisi 

 Garis HB dan EC adalah contoh bagian kubus dan balok 

yang disebut diagonal ruang 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4  ABCD dan EFGH 

 ABFE dan DCGH 

 BCGF dan ADHE 

1 

1 

1 

5  Persegi 

 Persegi panjang 

 Sisi x sisi 

1 

1 

1 
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 Panjang x lebar 1 

6  0,0001 m2 

 1000 mm3 

 0,001 dm3 

 1 liter 

1 

1 

1 

1 
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KUIS 1 

 

1. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2. Tentukan laus 

permukaan balok tersebut! 

2. Sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 75 mm. Hitunglah luas permukaan 

dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 1 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : misal 

𝑝 × 𝑙 = 96 𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72 𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48 𝑐𝑚2  

Ditanya : luas permukaan balok? 

Jawaban : 

Luas balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

       = 2(96 + 72 + 48) 

       = 2(216) 

       = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 432 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan s = 75 mm = 7,5 cm 

Ditanya : luas permukaan dadu? 

Jawaban : 

Luas dadu = luas kubus 

     = 6 × 𝑠2 

     = 6 × 7,52 

     = 6 × 56,25 

     = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 337,5 cm2 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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TUGAS 1 

 

1. Sebuah dadu raksasa berbentuk kubus dengan rusuk 75 mm. Hitunglah luas permukaannya 

dalam satuan cm2! 

2. Sebuah lantai keramik berbentuk persegi dengan ukuran 20 cm dan ketebalan 5 mm. 

Hitunglah laus permukaan keramik itu dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN TUGAS 1 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan r = 75 mm 

Ditanya : luas permukaan kubus dalam cm2? 

Jawaban : 

Luas balok = 6𝑠2 

       = 6 × (75)2 

       = 6 × 5625 

       = 33750 𝑚𝑚2 

       = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 337,5 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : keramik dengan alas persegi dengan sisi 20 cm 

       ketebalan 5 mm 

Ditanya : luas permukaan keramik? 

Jawaban : 

𝑠 = 𝑝 = 𝑙 = 20 𝑐𝑚  

𝑡 = 5 𝑚𝑚 = 0,5 𝑐𝑚  

Luas permukaan keramik = luas balok 

     = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

     = 2 × (20 × 20 + 20 × 0,5 + 20 × 0,5) 

     = 2 × (400 + 10 + 10) 

     = 2 × (420) = 840 cm2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 840 cm2 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 1 KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan amsalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Luas permukaan kubus dan balok 

 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 
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2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi kubus dan balok 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

luas permukaan kubus dan balok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-

hari yang berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

a. Guru menjelaskan sedikit tentang materi luas permukaan kubus dan balok. 

b. Guru membentuk kelompok koopertaif CIRC yang heterogen. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Kemudian peserta didik dipersilakan menempatkan 

diri sesuai kelompoknya. 

c. Guru memberikan LKPD pembelajaran kepada siswa sebagai bahan diskusi untuk 

mengarahkan peserta didik menentukan luas permukaan kubus dan balok. 

d. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk 

menyelesaikan LKPD yang diberikan. 

e. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

f. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

g. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 
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d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKPD 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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KUIS 1 

 

1. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2. Tentukan laus 

permukaan balok tersebut! 

2. Sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 75 mm. Hitunglah luas permukaan 

dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 1 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : misal 

𝑝 × 𝑙 = 96 𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72 𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48 𝑐𝑚2  

Ditanya : luas permukaan balok? 

Jawaban : 

Luas balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

       = 2(96 + 72 + 48) 

       = 2(216) 

       = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 432 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan s = 75 mm = 7,5 cm 

Ditanya : luas permukaan dadu? 

Jawaban : 

Luas dadu = luas kubus 

     = 6 × 𝑠2 

     = 6 × 7,52 

     = 6 × 56,25 

     = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 337,5 cm2 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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TUGAS 1 

 

1. Sebuah dadu raksasa berbentuk kubus dengan rusuk 75 mm. Hitunglah luas permukaannya 

dalam satuan cm2! 

2. Sebuah lantai keramik berbentuk persegi dengan ukuran 20 cm dan ketebalan 5 mm. 

Hitunglah laus permukaan keramik itu dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN TUGAS 1 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan r = 75 mm 

Ditanya : luas permukaan kubus dalam cm2? 

Jawaban : 

Luas balok = 6𝑠2 

       = 6 × (75)2 

       = 6 × 5625 

       = 33750 𝑚𝑚2 

       = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 337,5 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : keramik dengan alas persegi dengan sisi 20 cm 

       ketebalan 5 mm 

Ditanya : luas permukaan keramik? 

Jawaban : 

𝑠 = 𝑝 = 𝑙 = 20 𝑐𝑚  

𝑡 = 5 𝑚𝑚 = 0,5 𝑐𝑚  

Luas permukaan keramik = luas balok 

     = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

     = 2 × (20 × 20 + 20 × 0,5 + 20 × 0,5) 

     = 2 × (400 + 10 + 10) 

     = 2 × (420) = 840 cm2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 840 cm2 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PERTEMUAN 1 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus laus permukaan kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung laus permukaan kubus dan balok 

dalam memecahkan masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menemukan rumus laus permukaan kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung laus permukaan kubus dan balok 

dalam memecahkan masalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Luas permukaan  kubus dan balok 
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F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Ekspositori. 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 

dengan kerja individual dan kelompok 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi 

sebelumnya yang berhubungan dengan materi kubus dan balok. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan 

mempelajari materi luas permukaan kubus dan balok peserta didik dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan kubus dan 

balok 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

a. Guru menjelaskan tentang materi luas permukaan kubus dan balok. 

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa sebagai bahan 

pembelajaran untuk mengarahkan peserta didik lebih memahami dalam 

menentukan luas permukaan kubus dan balok. 

c. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya dan 

ditanggapi oleh peserta didik lain. Guru membimbing peserta didik menuju 

jawaban yang benar. 

d. Guru memberikan kuis kepada peserta didik.. 

e. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah 

diberikan. 

3. Penutup(10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari 

materi yang telah disampaikan 



132 

 

 
 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang 

pembelajaran pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan 

memberikan motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKS 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika      Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.      Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009     NIM. 4101410037 
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KUIS 1 

 

1. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 96 cm2, 72 cm2, dan 48 cm2. 

Tentukan laus permukaan balok tersebut! 

2. Sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 75 mm. Hitunglah luas 

permukaan dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN KUIS 1 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : misal 

𝑝 × 𝑙 = 96 𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72 𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48 𝑐𝑚2  

Ditanya : luas permukaan balok? 

Jawaban : 

Luas balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

       = 2(96 + 72 + 48) 

       = 2(216) 

       = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 432 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan s = 75 mm = 7,5 cm 

Ditanya : luas permukaan dadu? 

Jawaban : 

Luas dadu = luas kubus 

     = 6 × 𝑠2 

     = 6 × 7,52 

     = 6 × 56,25 

     = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 337,5 cm2 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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TUGAS 1 

 

1. Sebuah dadu raksasa berbentuk kubus dengan rusuk 75 mm. Hitunglah luas 

permukaannya dalam satuan cm2! 

2. Sebuah lantai keramik berbentuk persegi dengan ukuran 20 cm dan ketebalan 5 

mm. Hitunglah laus permukaan keramik itu dalam satuan cm2! 

 

KUNCI JAWABAN TUGAS 1 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : dadu berbentuk kubus dengan r = 75 mm 

Ditanya : luas permukaan kubus dalam cm2? 

Jawaban : 

Luas balok = 6𝑠2 

       = 6 × (75)2 

       = 6 × 5625 

       = 33750 𝑚𝑚2 

       = 337,5 𝑐𝑚2 

Jadi luas permukaan balok adalah 337,5 𝑐𝑚2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : keramik dengan alas persegi dengan sisi 20 cm 

       ketebalan 5 mm 

Ditanya : luas permukaan keramik? 

Jawaban : 

𝑠 = 𝑝 = 𝑙 = 20 𝑐𝑚  

𝑡 = 5 𝑚𝑚 = 0,5 𝑐𝑚  

Luas permukaan keramik = luas balok 

     = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

     = 2 × (20 × 20 + 20 × 0,5 + 20 × 0,5) 

     = 2 × (400 + 10 + 10) 

     = 2 × (420) = 840 cm2 

Jadi luas pemukaan dadu adalah 840 cm2 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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Menghitung Luas Persegi 

 D   C   

 

 

 A    S        B 

 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan :Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok :Menghitung luas permukaan 

dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

Alokasi Waktu  : 20 Menit  

 

 

NAMA = …………………………………….. 

KELAS = ……………………………………… 

NO. ABSEN = ……………………………………… 

Kegiatan Awal 

 

Siswa mampu 

menemukan rumus 

luas permukaan 

kubus. 

Tujuan 

 

Gambar di samping adalah 

bangun? 

Tunjukan manakah sisinya? 

Berapakah panjang sisinya? 

 Jadi luas persegi adalah  

L =… X … 
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Pehatikan gambar di bawah ini ! 

1. 

6. 5. 4. 

3. 2. 

Manakah yang merupakan model kubus? 

( ……………………………….…..) 

 
Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar di 
samping?  

b. Berbentuk apakah bidang alas 
bangun tersebut?  

c. Apakah alas dan atasnya adalah 
dua buah bangun yang kongruen? 
(ya/tidak) Mengapa? 

d. Berbentuk apakah sisi tegak 
bangun tersebut? Berapa 
banyaknya? 

e. Apakah bangun tersebut 
memiliki bidang sisi yang 
kongruen?(ya/tidak) Mengapa? 

f. Berapakah jumlah semua bidang 
sisinya? 
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Jawablah pertanyaan berikut! 

a. Bangun apakah gambar di 
samping?  

b. Berbentuk apakah bidang alas 
bangun tersebut?  

c. Apakah alas dan atasnya adalah 
dua buah bangun yang kongruen? 
(ya/tidak) Mengapa? 

d. Berbentuk apakah sisi tegak 
bangun tersebut? Berapa 
banyaknya? 

e. Apakah bangun tersebut 
memiliki bidang sisi tegak 
yang kongruen?(ya/tidak) 
Mengapa? 

f. Berapakah jumlah semua bidang 
sisinya? 

 

 
Jadi, 

Jumlah bidang sisi pada kubus ada …  

Semua bidang sisi pada kubus berbentuk …… 

Kesimpulan: 

  

Kegiatan Inti 

 

Gambar 

 

 

 

 

S 

Jawablah pertanyaan berikut ! 



138 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Perhatikan jaring-jaring kubus  di bawah ini ! 

Gambar 

A E 

F

\ 

D 

E 

G 

B 

F 

H 
G 

H C 

H 
G 

A 

B 

C D G 

F 

D 
H 

F

\ 

E 

D 

H 

H G 

1. Ada berapa persegi dalam jaring-jaring 

kubus? 

2. Apakah persegi-persegi tersebut kongruen? 

3. Apakah panjang sisi persegi sama dengan 

panjang rusuk kubus? 

4. Samakah jumlah persegi dalam jaring-

jaring kubus dengan jumlah bidang sisi 

kubus ? 
5. Berapakah luas jaring-jaring kubus? 

 

S 

S 

S 

Jawablah berdasarkan gambar! 

Jadi, 

Luas jaring-jaring kubus = … x Luas Persegi 

Luas kubus = … x (s x …) = …  

Kesimpulan: 
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Diketahi sebuah kubus ABCD.EFGH 
dengan panjang rusuk s, berapakah 
luas permukaan kubus adalah? 

 

  

S 

Kesimpulan 

 

Gambar 

Penyelesaian: 

Luas permukaan kubus = Jumlah bidang sisi kubus x Luas 

persegi            = … ( … x … ) 

          = … 

 

Luas permukaan kubus =  …  x Luas persegi 

                   = … x ( s x … ) 

         = … 

 

Kesimpulan: 

 

SELAMAT BELAJAR 

 

Nama  :  

Kelas  : 

No. Absen : 

SMP  : 
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         LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

 
 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas permukaan balok 

Tujuan  : 1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan   

                          balok dengan pendekatan luas persegi panjang 

     2. Peserta didik mampu menghitung luas permukaan balok  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesaikan soal-soal berikut dalam waktu 15 

menit ! 

2 

1 a. Berbentuk  apa? .................... 
b. Panjang    = ........ 
c. Lebar       = ........ 
d. Luasnya = ........ ... 

a. Berbentuk apa? (…………..) 
b. Panjang       = .......... 
c. Lebar      = ......... 
d. Tinggi     = ......... 

 

a. Berbentuk  apa?(…….........) 
b. Panjang       = .......... 
c. Lebar      = ......... 
d. Tinggi     = ......... 

 

Luas Permukaan Balok 

 

Perhatikan gambar 

disamping. Berbentuk 

apakah gambar tersebut? 

Ayo kita ingat kembali 

tentang luas  persegipanjang dan 

pengertian balok. 

Perhatikan gambar! kemudian 

jawablah pertanyaannya. 
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1. Ada berapa sisi pada bangun balok ? (................................) 
2. Berbentuk apa sisinya?   (........................................................) 
3. Perhatikan gambar (2)!. Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi 

panjang pada bangun balok ? (............................) 
4. Perhatikan gambar (3)!. Ada berapa banyak persegi panjang dari setiap jenis 

ukurannya?( ...................) 
5. Perhatikan gambar (3)! 

a. Berapa Luas persegi panjang a?  
Panjang  : ....... 
Lebar     : ....... 
Luas   : .... x .... = ...... 

b. Berapa Luas persegi panjang b?  
 Panjang  : ....... 
 Lebar      : ....... 
 Luas   : .... x .... = ...... 

c. Berapa Luas persegi panjang c?  
 Panjang  : ....... 
 Lebar     : ....... 
 Luas   : .... x .... = ...... 

6. Berapa jumlah luas gambar (3)?  
2x Luas a + 2x Luas b + 2x Luas c  = 2x(.....) + 2x(.....) + 2x(.....) 

                        = 2x (......+......+......)=………satuan luas  
7. Berapa luas gambar (2) ?  

luas gambar (2) = luas gambar (.....) = 2x (......+......+......)= ………satuan luas 
10. Jadi, berapa luas permukaan balok? 
     Luas permukaan balok = luas gambar (.....) = 2x (......+......+......)=……...satuan luas 

 

Ambil alat peraga dan letakkan seperti pada Gb.(1) ,(2) dan (3) kemudian lengkapilah 

bagian yang masih kosong di bawah ini 

 

(1) (2) (3) 

b 

c a 

b 

c a 
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1. Berapa panjang sisi balok? (.......................) 

2. Berapa lebar sisi balok? (............................) 

3. Berapa tinggi sisi balok? (............................) 

4. Perhatikan gambar (3) 

a. Berapa Luas persegi panjang a?  
Panjang   : ....... 

Lebar     : ....... 

Luas  : .... x .... = ...... 

b. Berapa Luas persegi panjang b?  
Panjang     : ....... 

Lebar         : ....... 

Luas   : .... x .... = ...... 

c. Berapa Luas persegi panjang c? 
Panjang   : ....... 

Lebar   : ....... 

Luas   : .... x .... = ...... 

5. Berapa jumlah luas gambar (3)?  

2x Luas a + 2x Luas b + 2x Luas c  = 2x(.....) + 2x(.....) + 2x(.....) 

               = 2x (......+......+......). 

6. Berapa luas gambar (2) ?  

 luas gambar (2) = luas gambar (.....) = 2x (......+......+......) satuan 

luas. 

7.  Jadi, berapa luas permukaan balok? 

Luas permukaan balok = luas gambar (...) = 2x (......+......+......) 

satuan luas. 
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Luas Permukaan Balok tersebut adalah 

        LP = 2x (......+......+......) 
 dengan panjang sisi p, lebar sisi l, dan tinggi sisi t.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 2 KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung volum kubus dan balok dalam memecahkan 

masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menemukan rumus volum kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung volum kubus dan balok dalam memecahkan 

masalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Volum  kubus dan balok 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa pembahasan PR yang sulit 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

volum kubus dan balok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang 

berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

a. Guru membentuk kelompok koopertaif TAI sesuai dengan pertemuan sebelumnya. 

b. Guru memberikan LKPD pembelajaran kepada siswa sebagai bahan diskusi untuk 

mengarahkan peserta didik menentukan volum kubus dan balok. 

c. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ketua 

kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya. 

d. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

e. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

f. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 
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3. LKS 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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Kuis 2 

 

1. Sebuah tangki berbentuk balok alasnya berukuran 35 cm x 30 cm dan tinggi tangki 20 cm. 

Tentukan volum tangki dalam satuan liter! 

2. Sebuah dadu berbentuk kubus dengan rusuk 7 cm. Tentukan volum dadu tersebut! 

 

Kunci Kuis 2 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : sebuah tangki berbentuk balok berukuran  

                   35 cm x 30 cm x 20 cm 

Ditanya : Berapakah volum air dalam tangki? (dalam liter) 

Jawaban : 

Volum = Luas alas x tinggi 

            = 35 × 30 × 20 

            = 210.000 𝑐𝑚3 

            = 210 𝑑𝑚3 = 210 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

Jadi, volum air dalam tangki adalah 210 liter 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : sebuah dadu berbentuk kubus dengan rusuk 7 cm 

Ditanya : Berapakah volum dadu tersebut ? 

Jawaban : 

V = 𝑠3 

    = 73 

    = 343 𝑐𝑚3 

Jadi volum dadu tersebut adalah 343 𝑐𝑚3 
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Tugas 2 

 

1. Sebuah balok mempunyai alas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Berapakah tinggi balok 

itu, bila balok itu mampu memuat 384 cm3 air? 

2. Berapa banyaknya kubus kecil berusuk 10 cm yang dapat menempati boks berbentuk 

kubus berukuran 1 meter? 

 

Kunci Jawaban Tugas 2 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : balok beralas persegi dengan sisi 8 cm 

Ditanya : berapa tinggi balok? 

Jawaban : 

Laus alas = 8 × 8 = 64 𝑐𝑚2 

Tinggi balok =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠
 

          =
384

64
 

          = 6 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 6 cm 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : r = rusuk kubus kecil dengan panjang 10 cm 

      R = rusuk kubus besar dengan panjang 1 m = 100 cm 

Ditanya : banyaknya kubus kecil agar dapat menempati boks besar? 

Jawaban :  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 = 𝑠3  

     = 103  = 1000  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 𝑠3  

     = 1003 = 1000000  

Banyak kubus kecil yang menempati boks 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

1000000

1000
= 1000 kotak  

Jadi, banyak kubus yang diperlukan ada 1000 buah 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 2 KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung volum kubus dan balok dalam memecahkan 

masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menemukan rumus volum kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung volum kubus dan balok dalam memecahkan 

masalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Volum kubus dan balok 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 
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2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi kubus dan balok 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

volum kubus dan balok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang 

berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

a. Guru menjelaskan sedikit tentang materi volum kubus dan balok. 

b. Guru membentuk kelompok koopertaif CIRC yang heterogen. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Kemudian peserta didik dipersilakan menempatkan 

diri sesuai kelompoknya. 

c. Guru memberikan LKPD pembelajaran kepada siswa sebagai bahan diskusi untuk 

mengarahkan peserta didik menentukan volum kubus dan balok. 

d. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk 

menyelesaikan LKPD yang diberikan. 

e. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

f. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

g. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 
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d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKPD 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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Kuis 2 

 

1. Sebuah tangki berbentuk balok alasnya berukuran 35 cm x 30 cm dan tinggi tangki 20 cm. 

Tentukan volum tangki dalam satuan liter! 

2. Sebuah dadu ebrbentuk kubus dengan rusuk 7 cm. Tentukan volum dadu tersebut! 

 

Kunci Kuis 2 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : sebuah tangki berbentuk balok berukuran  

                   35 cm x 30 cm x 20 cm 

Ditanya : Berapakah volum air dalam tangki? (dalam liter) 

Jawaban : 

Volum = Luas alas x tinggi 

            = 35 × 30 × 20 

            = 210.000 𝑐𝑚3 

            = 210 𝑑𝑚3 = 210 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

Jadi, volum air dalam tangki adalah 210 liter 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : sebuah dadu berbentuk kubus dengan rusuk 7 cm 

Ditanya : Berapakah volum dadu tersebut ? 

Jawaban : 

V = 𝑠3 

    = 73 

    = 343 𝑐𝑚3 

Jadi volum dadu tersebut adalah 343 𝑐𝑚3 
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Tugas 2 

 

1. Sebuah balok mempunyai alas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Berapakah tinggi balok 

itu, bila balok itu mampu memuat 384 cm3 air? 

2. Berapa banyaknya kubus kecil berusuk 10 cm yang dapat menempati boks berbentuk 

kubus berukuran 1 meter? 

 

Kunci Jawaban Tugas 2 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : balok beralas persegi dengan sisi 8 cm 

Ditanya : berapa tinggi balok? 

Jawaban : 

Laus alas = 8 × 8 = 64 𝑐𝑚2 

Tinggi balok =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠
 

          =
384

64
 

          = 6 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 6 cm 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : r = rusuk kubus kecil dengan panjang 10 cm 

      R = rusuk kubus besar dengan panjang 1 m = 100 cm 

Ditanya : banyaknya kubus kecil agar dapat menempati boks besar? 

Jawaban :  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 = 𝑠3  

     = 103  = 1000  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 𝑠3  

     = 1003 = 1000000  

Banyak kubus kecil yang menempati boks 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

1000000

1000
= 1000 kotak  

Jadi, banyak kubus yang diperlukan ada 1000 buah 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PERTEMUAN 2 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menemukan rumus laus permukaan kubus dan balok 

2. Menggunakan rumus untuk menghitung laus permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan masalah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menemukan rumus laus permukaan kubus dan balok 

2. menggunakan rumus untuk menghitung laus permukaan kubus dan balok dalam 

memecahkan masalah 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Volum  kubus dan balok 

 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Ekspositori. 
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2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi kubus dan balok. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

luas permukaan kubus dan balok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-

hari yang berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

a. Guru menjelaskan tentang materi luas permukaan kubus dan balok. 

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa sebagai bahan pembelajaran untuk 

mengarahkan peserta didik lebih memahami dalam menentukan luas permukaan 

kubus dan balok. 

c. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya dan ditanggapi oleh 

peserta didik lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

d. Guru memberikan kuis kepada peserta didik.. 

e. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup(10 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

 



156 

 

 
 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKS 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika      Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.      Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009     NIM. 4101410037 
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Kuis 2 

 

1. Sebuah tangki berbentuk balok alasnya berukuran 35 cm x 30 cm dan tinggi tangki 20 cm. 

Tentukan volum tangki dalams atuan liter! 

2. Sebuah dadu ebrbentuk kubus dengan rusuk 7 cm. Tentukan volum dadu tersebut! 

 

Kunci Kuis 2 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : sebuah tangki berbentuk balok berukuran  

                   35 cm x 30 cm x 20 cm 

Ditanya : Berapakah volum air dalam tangki? (dalam liter) 

Jawaban : 

Volum = Luas alas x tinggi 

            = 35 × 30 × 20 

            = 210.000 𝑐𝑚3 

            = 210 𝑑𝑚3 = 210 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

Jadi, volum air dalam tangki adalah 210 liter 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

2 Diketahui : sebuah dadu berbentuk kubus dengan rusuk 7 cm 

Ditanya : Berapakah volum dadu tersebut ? 

Jawaban : 

V = 𝑠3 

    = 73 

    = 343 𝑐𝑚3 

Jadi volum dadu tersebut adalah 343 𝑐𝑚3 
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Tugas 2 

 

1. Sebuah balok mempunyai alas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Berapakah tinggi balok 

itu, bila balok itu mampu memuat 384 cm3 air? 

2. Berapa banyaknya kubus kecil berusuk 10 cm yang dapat menempati boks berbentuk 

kubus berukuran 1 meter? 

 

Kunci Jawaban Tugas 2 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1 Diketahui : balok beralas persegi dengan sisi 8 cm 

Ditanya : berapa tinggi balok? 

Jawaban : 

Laus alas = 8 × 8 = 64 𝑐𝑚2 

Tinggi balok =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠
 

          =
384

64
 

          = 6 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 6 cm 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Diketahui : r = rusuk kubus kecil dengan panjang 10 cm 

      R = rusuk kubus besar dengan panjang 1 m = 100 cm 

Ditanya : banyaknya kubus kecil agar dapat menempati boks besar? 

Jawaban :  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 = 𝑠3  

     = 103  = 1000  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 𝑠3  

     = 1003 = 1000000  

Banyak kubus kecil yang menempati boks 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=

1000000

1000
= 1000 kotak  

Jadi, banyak kubus yang diperlukan ada 1000 buah 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 
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SatuanPendidikan : SMP  

Tujuan :peserta didik mampu menemukan rumus volum kubus dan 

menggunakannya dalam penghitungan 

lokasiWaktu : 10 menit 

Petunjuk : 

Kerjakan lembar kerja di bawah ini bersama teman sebangku dengan memperhatikan penjelasan 

dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Kelompok 

1.  

2. 

 

 

Volum Kubus 

Permasalahan 

Andre akan mengemas permainannya yang berbentuk 

kubus – kubus kecil yang rusuknya berukuran 1 cm ke  

 dalam kubus besar yang rusuknya berukuran 5cm.  

hitunglah : 

a) Berapa banyak kubus pada baris pertama? 

(gambar a) 

b) Berapa banyak kubus sehingga kubus besar dapat terisi 

penuh? 

(gambar b) 
 

Kegiatan 1 

Gambar b 

 

Gambar a 



160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus Panjang 

rusuk 

Banyaknya 

kubus kecil 

Volum  

 

… satuan 

panjang 

… buah ... = … x …x … = …3 

 

… satuan 

panjang 

… buah ... = … x …x … = …3 

 

… satuan 

panjang 

… buah ... = … x …x … = …3 

 

… satuan 

panjang 

… buah ... = … x …x … = …3 

 

… … … 

 

KESIMPULAN 

Jadi, rumus volum kubus dengan panjang rusuk s adalah 

V = …. 

Kegiatan 2 

Berdasarkan kegiatan 1 yang sudah 

dilaksanakan, isilah tabel di bawah ini ! 

Petunjuk : kubus kecil rusuknya berukuran 1 

satuan panjang 
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Petunjuk: 

Jawablah semua pertanyaan berikut  dengan benar. 

 

Ayo,,ingat 

kembali… 

Satuan Pendidikan :  SMP/MTs 

Kelas/Semester :  VIII/Genap  

Standar Kompetensi :  Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan  
  bagian- bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  Menghitung luas permukaan dan volum kubus,  
  balok, prisma dan limas. 
Materi Pokok :    Volum Kubus dan Balok 

Tujuan :  Peserta didik  dapat menemukan rumus volum kubus dan  
  balok. 

Nama : 

Kelas  : 

No.absen : 
 

 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar bangun di samping  

berbentuk... 

b. Volumnya   ...   satuan volum 

 

 

1 satuan 

1 satuan 

1 satuan 
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Perhatikan gambar kubus satuan di bawah ini! 
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a. Model bangun di atas  

berbentuk... 

b. Panjang=… satuan 

c. Lebar = … satuan 

d. Tinggi = … satuan 

e. Banyak kubus satuan = … 

 

 

               

a. Model bangun  

di atas berbentuk... 

b. Panjang =… satuan 

c. Lebar = … satuan 

d. Tinggi = … satuan 

e. Banyak kubus satuan = … 

 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Model  bangun  

di samping berbentuk... 

b. Alasnya berbentuk... 

c. Panjangnya adalah … 

d. Lebarnya adalah … 

e. Tingginya adalah ... 

(i) (ii) 

D 

F 

H 

E 

G 

C 

B A 

l 

t 

p 

 UNSUR-UNSUR BALOK 
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TABEL 1 

 

 

 

 

Balok Panjang Lebar Tinggi Banyaknya 

Kubus Satuan 

Volum 

 

 

 

 

 

 

 

…  satuan …  satuan …  satuan …  = ⋯ ×  … × … 

…   

satuan 

volum 

 

 

 

 

 

 

 

…  satuan …  satuan …  satuan …  = ⋯ ×  … × … 

… 

satuan 

volum 

 

 

 

 

 

 

 

…  satuan …  satuan …  satuan …  = ⋯ ×  … × … 

… 

satuan 

volum 

(iii) 

 

a. Model bangun di samping 

berbentuk... 

b. Panjang =… satuan 

c. Lebar = … satuan 

d. Tinggi = … satuan 

e. Banyak kubus satuan = … 
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     Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar bangun di samping berbentuk ... 

b. Panjangnya = ... 

c. Lebarnya = ... 

d. Tingginya = ... 

e. Volum balok = ... x...  x… 

 
p 

t 

l 

     Dari hasil di atas 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar bangun di samping berbentuk ... 

b. Panjangnya = ... 

c. Lebarnya = ... 

d. Tingginya = ... 

e. Volum kubus = ... x...  x… 

 

s 

s 

s 
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Balok dengan panjang p, lebar 

l , tinggi t dan volum V maka: 

𝑉 = ⋯ ×  … × … 

Simpulannya apa 

ya??? 

 

p 

t 

l 

Kubus dengan panjang rusuk s 

dan volum V maka: 

𝑉 = ⋯ ×  … × … 

𝑉 = ⋯  

 
s 

s 

s 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 3 KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus 

dan balok 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa pembahasan PR yang sulit 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok peserta didik dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (30 Menit) 

a. Guru membentuk kelompok koopertaif TAI sesuai dengan pertemuan sebelumnya. 

b. Guru membagikan Tes Keterampilan yang berisi 10 soal kepada masing-masing 

peserta didik di dalam kelompoknya 

c. Peserta didik diarahkan oleh guru untuk mengerjakan 3 soal pertama terlebih dahulu 

kemudian dilanjutkan 3 soal berikutnya dan 4 soal terakhir. 

d. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ketua 

kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya. 

e. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

f. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

g. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (5 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKS 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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Tes Keterampilan 

 

1.   

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan Kubus 

3 dm … dm3 … dm2 

… m 729 m3 … m2 

… cm … cm3 1.176 cm2 

 

2.   

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok Luas permukaan Balok 

8 cm 6 cm 10 cm … cm3 … cm2 

4,6 cm … cm 3 cm 41,4 cm3 … cm2 

7,5 dm 8 dm … dm 360 𝑙 … dm2 

3. Keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm. Maka volum kubus tersebut adalah … cm3 

4. Sebuah kubus rusuknya 6 cm. Kemudian rusuknya diperpanjang menjadi 8 cm. Besar 

perubahan volum kubus tersebut adalah ... cm3 

5. Jika 216 buah kubus kecil dengan rusuk 2 cm disusun menjadis ebuah kubus besar, maka 

rusuk kubus besar akan menajdi … cm 

6. Panjang suatu diagonal ruang kubus adalah √48 cm. Volum kubus tersebut adalah … cm3 

7. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luassnya 96 cm2, 72 cm2, 48 cm2. Luas permukaan 

balok tersebut adalah … cm2 

8. Sebuah akuarium berbentuk balok, ukuran alas bagian dalam 50 cm x 30 cm dan tingginya 

30 cm. Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium tersebut adalah … cm3 

9. Sebuah balok bagian atasnya berukuran 30 cm x 7 cm, bagian sampingnya berukuran 5 cm 

x 7 cm. Maka bagian belakang balok berukuran … 

10. Panjang, lebar, dan tinggis ebuah balok berbanding 5 : 3 : 2. Jika volume balok itu 1.920 

cm3, maka laus alas balok adalah … cm2  
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Kunci Jawaban Tes Keterampilan 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1  

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan 

Kubus 

3 dm 27 dm3 54 dm2 

9 m 729 m3 486 m2 

14 cm 2744 cm3 1.176 cm2 

 

 

 

 

 

5 

2  

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok 

Luas 

permukaan 

Balok 

8 cm 6 cm 10 cm 480 cm3 376 cm2 

4,6 cm 3 cm 3 cm 41,4 cm3 73,2 cm2 

7,5 dm 8 dm 6 dm 360 𝑙 306 dm2 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Keliling alas ebuah kubus = 36 cm 

 4𝑠 = 36  

𝑠 =
36

4
  

𝑠 = 9  

Jadi panjang rusuk kubus adalah 9 cm 

Maka volum kubus = s3 

𝑉 = 𝑠3 = 93 = 729  

Jadi, Volum kubus 729 cm3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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4 Volum kubus dengan panjang rusuk 𝑠1 = 6 𝑐𝑚 

𝑉1 = 𝑠1
3  

     = 63 

     = 216𝑐𝑚3 

Volum kubus setelah diperpanjang menjadi 𝑠2 = 8 𝑐𝑚 

𝑉2 = 𝑠2
3  

     = 83 

     = 512𝑐𝑚3 

Jadi besar perubahan volum 512 – 216 = 296 𝑐𝑚3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

5 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 216 kubus kecil  

 𝑠3 = 216  

   𝑠 = √216
3

  

   𝑠 = 6 kubus kecil  

Jadi, kubus-kubus kecil itu disusun 6 mendatar, 6 melebar dan 6 ke atas. 

Karena rusuk tiap kubus kecil 2 cm maka rusuk kubus besar adalah 2 x 

6 = 12 cm 

3 

 

 

 

1 

2 

6 Diagonal ruang suatu kubus adalah √48 cm 

𝑠√3 = √48  

𝑠√3 = √16 × 3  

𝑠√3 = 4√3  

Sisi kubus tersebut adalah 4 cm 

Volum kubus tersebut 𝑉 = 𝑠3 = 43 = 64𝑐𝑚3 

 

3 

 

 

1 

2 

7 Diketahui 

𝑝 × 𝑙 = 96𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48𝑐𝑚2  

Maka laus balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

    = 2 × (96 + 72 + 48) 

    = 2 × (216) 

    = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas balok 432 𝑐𝑚2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 
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8 Volum akuarium = laus alas x tingggi 

    = 50 × 30 × 30 

    = 45.000 𝑐𝑚3 

Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium = 

2

3
× 45000 = 30.000 𝑐𝑚3 

 

3 

 

3 

9  

 

 

 

 

Bagian atas balok 30 cm x 7 cm 

Bagian samping balok 7 cm x 5 cm 

Maka bagian belakang balok 30 cm x 5 cm 

 

 

 

 

4 

10 Misalkan 𝑝 = 5𝑎, 𝑙 = 3𝑎, dan 𝑡 = 2𝑎 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

𝑉 = 5𝑎 × 3𝑎 × 2𝑎  

1920 = 30𝑎3  

1920

30
= 𝑎3  

𝑎3 = 64  

𝑎 = √64
3

= 4𝑐𝑚  

Luas alas = 𝑝 × 𝑙 = 5𝑎 × 3𝑎 

    = 15𝑎2 

    = 15 × (4)2 

    = 15 × 16 

    = 240 𝑐𝑚2  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

𝑡 = 5 

𝑙 = 7 
𝑝 = 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN 3 KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus 

dan balok 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

4. menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi kubus dan balok 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok dan volum kubus dan balok 

peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan 

kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (30 Menit) 

a. Guru menjelaskan sedikit tentang materi penerapan luas permukaan dan volum  

kubus dan balok. 

b. Guru membentuk kelompok koopertaif CIRC yang heterogen. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Kemudian peserta didik dipersilakan menempatkan 

diri sesuai kelompoknya. 

c. Guru membagikan Tes Keterampilan yang berisi 10 soal kepada masing-masing 

peserta didik di dalam kelompoknya 

d. Peserta didik diarahkan oleh guru untuk mengerjakan 3 soal pertama terlebih dahulu 

kemudian dilanjutkan 3 soal berikutnya dan 4 soal terakhir. 

e. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ketua 

kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya.. 

f. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

g. Guru memberikan kuis kepada peserta didik. 

h. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup (5 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 
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d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 

3. LKPD 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika       Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.       Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009      NIM. 4101410037 
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Tes Keterampilan 

 

1.   

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan Kubus 

3 dm … dm3 … dm2 

… m 729 m3 … m2 

… cm … cm3 1.176 cm2 

 

2.   

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok Luas permukaan Balok 

8 cm 6 cm 10 cm … cm3 … cm2 

4,6 cm … cm 3 cm 41,4 cm3 … cm2 

7,5 dm 8 dm … dm 360 𝑙 … dm2 

3. Keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm. Maka volum kubus tersebut adalah … cm3 

4. Sebuah kubus rusuknya 6 cm. Kemudian rusuknya diperpanjang menjadi 8 cm. Besar 

perubahan volum kubus tersebut adalah ... cm3 

5. Jika 216 buah kubus kecil dengan rusuk 2 cm disusun menjadis ebuah kubus besar, maka 

rusuk kubus besar akan menajdi … cm 

6. Panjang suatu diagonal ruang kubus adalah √48 cm. Volum kubus tersebut adalah … cm3 

7. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luassnya 96 cm2, 72 cm2, 48 cm2. Luas permukaan 

balok tersebut adalah … cm2 

8. Sebuah akuarium berbentuk balok, ukuran alas bagian dalam 50 cm x 30 cm dan tingginya 

30 cm. Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium tersebut adalah … cm3 

9. Sebuah balok bagian atasnya berukuran 30 cm x 7 cm, bagian sampingnya berukuran 5 cm 

x 7 cm. Maka bagian belakang balok berukuran … 

10. Panjang, lebar, dan tinggis ebuah balok berbanding 5 : 3 : 2. Jika volume balok itu 1.920 

cm3, maka laus alas balok adalah … cm2  
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Kunci Jawaban Tes Keterampilan 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1  

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan 

Kubus 

3 dm 27 dm3 54 dm2 

9 m 729 m3 486 m2 

14 cm 2744 cm3 1.176 cm2 

 

 

 

 

 

5 

2  

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok 

Luas 

permukaan 

Balok 

8 cm 6 cm 10 cm 480 cm3 376 cm2 

4,6 cm 3 cm 3 cm 41,4 cm3 73,2 cm2 

7,5 dm 8 dm 6 dm 360 𝑙 306 dm2 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Keliling alas ebuah kubus = 36 cm 

 4𝑠 = 36  

𝑠 =
36

4
  

𝑠 = 9  

Jadi panjang rusuk kubus adalah 9 cm 

Maka volum kubus = s3 

𝑉 = 𝑠3 = 93 = 729  

Jadi, Volum kubus 729 cm3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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4 Volum kubus dengan panjang rusuk 𝑠1 = 6 𝑐𝑚 

𝑉1 = 𝑠1
3  

     = 63 

     = 216𝑐𝑚3 

Volum kubus setelah diperpanjang menjadi 𝑠2 = 8 𝑐𝑚 

𝑉2 = 𝑠2
3  

     = 83 

     = 512𝑐𝑚3 

Jadi besar perubahan volum 512 – 216 = 296 𝑐𝑚3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

5 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 216 kubus kecil  

 𝑠3 = 216  

   𝑠 = √216
3

  

   𝑠 = 6 kubus kecil  

Jadi, kubus-kubus kecil itu disusun 6 mendatar, 6 melebar dan 6 ke atas. 

Karena rusuk tiap kubus kecil 2 cm maka rusuk kubus besar adalah 2 x 

6 = 12 cm 

3 

 

 

 

1 

2 

6 Diagonal ruang suatu kubus adalah √48 cm 

𝑠√3 = √48  

𝑠√3 = √16 × 3  

𝑠√3 = 4√3  

Sisi kubus tersebut adalah 4 cm 

Volum kubus tersebut 𝑉 = 𝑠3 = 43 = 64𝑐𝑚3 

 

3 

 

 

1 

2 

7 Diketahui 

𝑝 × 𝑙 = 96𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48𝑐𝑚2  

Maka laus balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

    = 2 × (96 + 72 + 48) 

    = 2 × (216) 

    = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas balok 432 𝑐𝑚2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 
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8 Volum akuarium = laus alas x tingggi 

    = 50 × 30 × 30 

    = 45.000 𝑐𝑚3 

Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium = 

2

3
× 45000 = 30.000 𝑐𝑚3 

 

3 

 

3 

9  

 

 

 

 

Bagian atas balok 30 cm x 7 cm 

Bagian samping balok 7 cm x 5 cm 

Maka bagian belakang balok 30 cm x 5 cm 

 

 

 

 

4 

10 Misalkan 𝑝 = 5𝑎, 𝑙 = 3𝑎, dan 𝑡 = 2𝑎 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

𝑉 = 5𝑎 × 3𝑎 × 2𝑎  

1920 = 30𝑎3  

1920

30
= 𝑎3  

𝑎3 = 64  

𝑎 = √64
3

= 4𝑐𝑚  

Luas alas = 𝑝 × 𝑙 = 5𝑎 × 3𝑎 

    = 15𝑎2 

    = 15 × (4)2 

    = 15 × 16 

    = 240 𝑐𝑚2  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

𝑡 = 5 

𝑙 = 7 
𝑝 = 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PERTEMUAN 3 KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuranya 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 

C. Indikator 

1. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus 

dan balok 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan pserta didik dapat : 

1. menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volum kubus dan 

balok 

 

E. Materi Ajar 

Kubus dan Balok 

 Penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok 

 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif tipe Ekspositori. 

2. Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan 

kerja individual dan kelompok 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (5 Menit) 

a. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk menerima pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

d. Guru memberikan Apersepsi berupa penngulangan singkat materi sebelumnya yang 

berhubungan dengan materi kubus dan balok. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi 

penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan balok peserta didik dapat 

memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan kubus dan balok 

2. Kegiatan Inti (30 Menit) 

a. Guru menjelaskan tentang materi penerapan luas permukaan dan volum  kubus dan 

balok. 

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa sebagai bahan pembelajaran untuk 

mengarahkan peserta didik lebih memahami dalam menentukan luas permukaan 

dan volum kubus dan balok. 

c. Peserta didik dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya dan ditanggapi oleh 

peserta didik lain. Guru membimbing peserta didik menuju jawaban yang benar. 

d. Guru memberikan kuis kepada peserta didik.. 

e. Peserta didik secara bersama-sama membahas soal kuis yang telah diberikan. 

3. Penutup(5 Menit) 

a. Peserta didik dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan singkat dari materi 

yang telah disampaikan 

b. Peserta didik dengan bimbingan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran 

pada hari ini. 

c. Peserta didik diberikan soal latihan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah diberikan 

d. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya dan memberikan 

motivasi untuk tetap belajar 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Paket 

2. Buku referensi lain yang relevan 
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3. LKS 

4. Penggaris, Spidol, kapur, papan tulis 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Jenis Penilaian  : Tes formatif 

3. Bentuk Penilaian : Tes uraian 

 

Pati,  28  Maret 2014 

Mengetahui 

Guru Matematika      Peneliti 

 

 

 

 

Khamdan, S.Pd.      Fery Widhiatmoko 

NIP 19660419 198803 1 009     NIM. 4101410037 
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Tes Keterampilan 

 

1.   

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan Kubus 

3 dm … dm3 … dm2 

… m 729 m3 … m2 

… cm … cm3 1.176 cm2 

 

2.   

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok Luas permukaan Balok 

8 cm 6 cm 10 cm … cm3 … cm2 

4,6 cm … cm 3 cm 41,4 cm3 … cm2 

7,5 dm 8 dm … dm 360 𝑙 … dm2 

3. Keliling alas sebuah kubus adalah 36 cm. Maka volum kubus tersebut adalah … cm3 

4. Sebuah kubus rusuknya 6 cm. Kemudian rusuknya diperpanjang menjadi 8 cm. Besar 

perubahan volum kubus tersebut adalah ... cm3 

5. Jika 216 buah kubus kecil dengan rusuk 2 cm disusun menjadis ebuah kubus besar, maka 

rusuk kubus besar akan menajdi … cm 

6. Panjang suatu diagonal ruang kubus adalah √48 cm. Volum kubus tersebut adalah … cm3 

7. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luassnya 96 cm2, 72 cm2, 48 cm2. Luas permukaan 

balok tersebut adalah … cm2 

8. Sebuah akuarium berbentuk balok, ukuran alas bagian dalam 50 cm x 30 cm dan tingginya 

30 cm. Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium tersebut adalah … cm3 

9. Sebuah balok bagian atasnya berukuran 30 cm x 7 cm, bagian sampingnya berukuran 5 cm 

x 7 cm. Maka bagian belakang balok berukuran … 

10. Panjang, lebar, dan tinggis ebuah balok berbanding 5 : 3 : 2. Jika volume balok itu 1.920 

cm3, maka laus alas balok adalah … cm2  
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Kunci Jawaban Tes Keterampilan 

 

No Langkah-Langkah Penyelesaian Skor 

1  

Panjang rusuk Volum Kubus Luas permukaan 

Kubus 

3 dm 27 dm3 54 dm2 

9 m 729 m3 486 m2 

14 cm 2744 cm3 1.176 cm2 

 

 

 

 

 

5 

2  

𝑝 𝑙 𝑡 Volum balok 

Luas 

permukaan 

Balok 

8 cm 6 cm 10 cm 480 cm3 376 cm2 

4,6 cm 3 cm 3 cm 41,4 cm3 73,2 cm2 

7,5 dm 8 dm 6 dm 360 𝑙 306 dm2 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Keliling alas ebuah kubus = 36 cm 

 4𝑠 = 36  

𝑠 =
36

4
  

𝑠 = 9  

Jadi panjang rusuk kubus adalah 9 cm 

Maka volum kubus = s3 

𝑉 = 𝑠3 = 93 = 729  

Jadi, Volum kubus 729 cm3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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4 Volum kubus dengan panjang rusuk 𝑠1 = 6 𝑐𝑚 

𝑉1 = 𝑠1
3  

     = 63 

     = 216𝑐𝑚3 

Volum kubus setelah diperpanjang menjadi 𝑠2 = 8 𝑐𝑚 

𝑉2 = 𝑠2
3  

     = 83 

     = 512𝑐𝑚3 

Jadi besar perubahan volum 512 – 216 = 296 𝑐𝑚3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

5 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 = 216 kubus kecil  

 𝑠3 = 216  

   𝑠 = √216
3

  

   𝑠 = 6 kubus kecil  

Jadi, kubus-kubus kecil itu disusun 6 mendatar, 6 melebar dan 6 ke atas. 

Karena rusuk tiap kubus kecil 2 cm maka rusuk kubus besar adalah 2 x 

6 = 12 cm 

3 

 

 

 

1 

2 

6 Diagonal ruang suatu kubus adalah √48 cm 

𝑠√3 = √48  

𝑠√3 = √16 × 3  

𝑠√3 = 4√3  

Sisi kubus tersebut adalah 4 cm 

Volum kubus tersebut 𝑉 = 𝑠3 = 43 = 64𝑐𝑚3 

 

3 

 

 

1 

2 

7 Diketahui 

𝑝 × 𝑙 = 96𝑐𝑚2  

𝑝 × 𝑡 = 72𝑐𝑚2  

𝑙 × 𝑡 = 48𝑐𝑚2  

Maka laus balok = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡) 

    = 2 × (96 + 72 + 48) 

    = 2 × (216) 

    = 432 𝑐𝑚2 

Jadi luas balok 432 𝑐𝑚2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 
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8 Volum akuarium = laus alas x tingggi 

    = 50 × 30 × 30 

    = 45.000 𝑐𝑚3 

Volum air yang mengisi 
2

3
 bagian akuarium = 

2

3
× 45000 = 30.000 𝑐𝑚3 

 

3 

 

3 

9  

 

 

 

 

Bagian atas balok 30 cm x 7 cm 

Bagian samping balok 7 cm x 5 cm 

Maka bagian belakang balok 30 cm x 5 cm 

 

 

 

 

4 

10 Misalkan 𝑝 = 5𝑎, 𝑙 = 3𝑎, dan 𝑡 = 2𝑎 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

𝑉 = 5𝑎 × 3𝑎 × 2𝑎  

1920 = 30𝑎3  

1920

30
= 𝑎3  

𝑎3 = 64  

𝑎 = √64
3

= 4𝑐𝑚  

Luas alas = 𝑝 × 𝑙 = 5𝑎 × 3𝑎 

    = 15𝑎2 

    = 15 × (4)2 

    = 15 × 16 

    = 240 𝑐𝑚2  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

𝑡 = 5 

𝑙 = 7 
𝑝 = 30 
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Lampiran 15 

 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

No 
Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 T1 81 C1 74 K1 78 

2 T2 57 C2 97 K2 60 

3 T3 80 C3 89 K3 63 

4 T4 80 C4 69 K4 70 

5 T5 89 C5 77 K5 73 

6 T6 89 C6 93 K6 87 

7 T7 69 C7 66 K7 78 

8 T8 79 C8 85 K8 76 

9 T9 100 C9 59 K9 60 

10 T10 83 C10 65 K10 70 

11 T11 80 C11 88 K11 71 

12 T12 81 C12 85 K12 65 

13 T13 80 C13 70 K13 61 

14 T14 67 C14 61 K14 50 

15 T15 80 C15 86 K15 75 

16 T16 76 C16 65 K16 71 

17 T17 74 C17 68 K17 66 

18 T18 69 C18 66 K18 66 

19 T19 57 C19 73 K19 71 

20 T20 77 C20 70 K20 53 

21 T21 66 C21 95 K21 83 

22 T22 100 C22 92 K22 78 

23 T23 91 C23 86 K23 78 

24 T24 97 C24 80 K24 71 

25 T25 83 C25 68 K25 70 

26 T26 67 C26 82 K26 71 

27 T27 86 C27 59 K27 76 

28 T28 87 C28 96 K28 71 

29 T29 100 C29 68 K29 85 

30 T30 94 C30 72 K30 53 

31 T31 84 C31 97 K31 87 

32 T32 96 C32 69 K32 61 

33 T33 80     K33 87 

34 T34 94     K34 50 
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Lampiran 16 

UJI NORMALITAS DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

alat bantu program SPSS21.0. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: Hipotesis yang 

digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

𝐻0  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

𝐻1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

Kriteria: 

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

(0,05). Hasil Output SPSS uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Nilai 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 76.28 

Std. Deviation 12.139 

Most Extreme Differences 

Absolute .088 

Positive .088 

Negative -.044 

Kolmogorov-Smirnov Z .882 

Asymp. Sig. (2-tailed) .418 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,418 > 0,05 

sehingga 𝐻0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Levene dengan alat bantu 

program SPSS21.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.  

𝐻0 : varians berdistibusi homogen.  

𝐻1 : varians tidak berdistribusi homogen.  

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian hipotesis adalah 𝐻0 diterima jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

Hasil Output uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.584 2 97 .210 

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 𝑆𝑖𝑔. = 0,210 > 0,05 

sehingga 𝐻0  diterima. Artinya, varians berdistribusi homogen. 
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Lampiran 18 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji 𝑡, yakni uji kesamaan rata-rata pihak kiri. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) telah mencapai KKM 

𝐻1 : < 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) belum mencapai KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (1 − 𝛼), taraf signifikan 5% 

dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1. 

 

Untuk menguji hipotesis diguunakan rumus:  

𝑡 =
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

  

Keterangan: 

𝑡 : uji t 

�̅� : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

𝜇0: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 75,5. 

𝑠 : simpangan baku 

𝑛 : banyaknya anggota sampel. 

 

Diperoleh: 

𝑛 34 

𝜇0 69,5 

�̅� 81,56 

𝑠 11,487 
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Hasil perhitungan: 

𝑡 =
81,56−69,5

11,487

√34

= 6,123  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑡(1−0,05),(34−1) = −1,69  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,123 > −1,69 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran TAI telah mencapai ketuntasan belajar individu.  
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis statistikanya 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) telah mencapai KKM 

𝐻1 : < 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) belum mencapai KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan peluang 

(0,5 − 𝛼). 

 

Pengujian menggunakan statistik 𝑧 yang rumusnya sebagai berikut:  

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

  

Keterangan: 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : banyaknya anggota kelas eksperimen 

𝜋0 : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 0,745 

 

Diperoleh: 

𝑛 34 

�̅� 81,56 

𝜋0 0,745 
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Hasil perhitungan: 

𝑧 =
27

34
−0,745

√0,745(1−0,745)

34

= 0,657  

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑧0,5−𝛼 = −1,64  

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,657 > −1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran TAI telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 19 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji 𝑡, yakni uji kesamaan rata-rata pihak kiri. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) telah mencapai 

KKM 

𝐻1 : < 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) belum mencapai 

KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (1 − 𝛼), taraf signifikan 5% 

dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1. 

 

Untuk menguji hipotesis diguunakan rumus:  

𝑡 =
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

  

Keterangan: 

𝑡 : uji t 

�̅� : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

𝜇0: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 75,5. 

𝑠 : simpangan baku 

𝑛 : banyaknya anggota sampel. 

 

Diperoleh: 

𝑛 32 

𝜇0 69,5 

�̅� 77,19 

𝑠 12,057 
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Hasil perhitungan: 

𝑡 =
77,19−69,5

12,057

√32

= 3,608  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑡(1−0,05),(32−1) = −1,69  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,608 > −1,69 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran CIRC telah mencapai ketuntasan belajar individu.  
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis statistikanya 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) telah mencapai 

KKM 

𝐻1 : < 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) belum mencapai 

KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan peluang 

(0,5 − 𝛼). 

 

Pengujian menggunakan statistik 𝑧 yang rumusnya sebagai berikut:  

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

  

Keterangan: 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : banyaknya anggota kelas eksperimen 

𝜋0 : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 0,745 

 

Diperoleh: 

𝑛 32 

�̅� 77,19 

𝜋0 0,745 
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Hasil perhitungan: 

𝑧 =
22

34
−0,745

√0,745(1−0,745)

34

= −1,310  

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑧0,5−𝛼 = −1,64  

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −1,310 > −1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran CIRC telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 20 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU 

KELAS KONTROL 

 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji 𝑡, yakni uji kesamaan rata-rata pihak kiri. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Ekspositori telah mencapai KKM 

𝐻1 : < 69,5 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Ekspositori belum mencapai KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan peluang (1 − 𝛼), taraf signifikan 5% 

dan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1. 

 

Untuk menguji hipotesis diguunakan rumus:  

𝑡 =
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

  

Keterangan: 

𝑡 : uji t 

�̅� : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

𝜇0: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 75,5. 

𝑠 : simpangan baku 

𝑛 : banyaknya anggota sampel. 

 

Diperoleh: 

𝑛 34 

𝜇0 69,5 

�̅� 70,15 

𝑠 10,261 
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Hasil perhitungan: 

𝑡 =
70,15−69,5

10,261

√34

= 0,369  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑡(1−0,05),(32−1) = −1,69  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,369 > −1,69 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran Ekspositori telah mencapai ketuntasan belajar individu.  
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS KONTROL 

 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis statistikanya 

adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : ≥ 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi pembelajaran 

Ekspositori telah mencapai KKM 

𝐻1 : < 0,745 , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi Ekspositori belum 

mencapai KKM 

 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑧 > −𝑧0,5−𝛼 dimana 𝑧0,5−𝛼 didapat dari daftar normal baku dengan peluang 

(0,5 − 𝛼). 

 

Pengujian menggunakan statistik 𝑧 yang rumusnya sebagai berikut:  

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

  

Keterangan: 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : banyaknya anggota kelas eksperimen 

𝜋0 : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 0,745 

 

Diperoleh: 

𝑛 34 

�̅� 70,15 

𝜋0 0,745 
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Hasil perhitungan: 

𝑧 =
20

32
−0,745

√0,745(1−0,745)

32

= −1,557  

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −𝑧0,5−𝛼 = −1,64  

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −1,557 > −1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran Ekspositori telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 21 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA (ANAVA SATU ARAH DAN UJI LANJUT 

SCHEFFE) DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Dalam penelitian ini, uji perbedaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA satu arah 

dengan alat bantu program SPSS21.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah 

adalah sebagai berikut.  

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3, artinya tidak ada perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah 

antara pembelajaran TAI, CIRC, dan Ekspositori.  

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

kemampuan pemecahan masalah antara TAI, CIRC, dan Ekspositori.  

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah 𝐻0 diterima jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). 

Hasil Output uji ANAVA dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

ANOVA 

Nilai   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2252.638 2 1126.319 8.857 .000 

Within Groups 12335.522 97 127.170   

Total 14588.160 99    

 

Analisis hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 21 diperoleh 𝑆𝑖𝑔.=0,00<0,05 

sehingga 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan signifikan kemampuan 

pemecahan masalah antara pembelajaran TAI, CIRC, dan ekspositori. 
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Setelah dilakukan uji ANAVA maka data selanjutnya diuji menggunakan uji post hoc/uji lanjut 

Scheffe dengan alat bantu program SPSS21.0. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut.  

1. 𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) tidak berbeda atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah dengan 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

2. 𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇3, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) tidak berbeda atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan pembelajaran Ekspositori. 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇3, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah dengan 

pembelajaran Ekspositori. 

3. 𝐻0 : 𝜇2 ≤ 𝜇3, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) tidak berbeda atau sama dengan kemampuan 

pemecahan masalah dengan pembelajaran Ekspositori. 

𝐻1 : 𝜇2 > 𝜇3, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah dengan pembelajaran Ekspositori. 

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian: terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔.>𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05). Hasil Output uji 

lanjut Scheffe data akhir dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Nilai   

Scheffe   

(I) Kelas (J) Kelas Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

VIII-D 
VIII-E 4.371 2.777 .294 -2.53 11.28 

VIII-G 11.412* 2.735 .000 4.61 18.21 

VIII-E 
VIII-D -4.371 2.777 .294 -11.28 2.53 

VIII-G 7.040* 2.777 .045 .14 13.95 

VIII-G 
VIII-D -11.412* 2.735 .000 -18.21 -4.61 

VIII-E -7.040* 2.777 .045 -13.95 -.14 

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

 

Analisis hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. 𝑆𝑖𝑔. antara kelas eksperimen 1 (TAI) dan kelas eksperimen 2 (CIRC) adalah 0,294. Karena 

𝑠𝑖𝑔. = 0,294 > 0,05 maka 𝐻0 diterima. Artinya kemampuan pemecahan masalah 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) tidak berbeda dengan kemampuan 

pemecahan masalah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC). 

2. 𝑆𝑖𝑔. antara kelas eksperimen 1 (TAI) dan kelas kontrol (Ekspositori) adalah 0,00. Karena 

𝑠𝑖𝑔. = 0,00 < 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Artinya kemampuan pemecahan 

masalah pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) lebih baik dari kemampuan 

pemecahan masalah pembelajaran Ekspositori. 

3. 𝑆𝑖𝑔. antara kelas eksperimen 2 (CIRC) dan kelas kontrol (Ekspositori) adalah 0,045. 

Karena 𝑠𝑖𝑔. = 0,045 < 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Artinya kemampuan 

pemecahan masalah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah pembelajaran Ekspositori.  
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Lampiran 22 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Senin/24 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 1 

Pertemuan ke : 1 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

 √   

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok  √   

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat  √   

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

 

 √   

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  10 18 12 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

40

56
× 100% =  71,43 % 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Sabtu/29 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 2 

Pertemuan ke : 2 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

  √  

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok   √  

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat  √   

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

 √   

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

 

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  6 24 12 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

42

56
× 100% =  75 % 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Senin/31 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 1 

Pertemuan ke : 3 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

  √  

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok    √ 

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat   √  

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

  √  

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

 

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  2 27 16 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

45

56
× 100% =  80,36 % 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Senin/24 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 2 

Pertemuan ke : 1 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

  √  

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok  √   

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat  √   

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

 √   

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

 

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  8 21 12 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

41

56
× 100% =  73,21 % 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Sabtu/29 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 2 

Pertemuan ke : 2 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

  √  

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok   √  

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat   √  

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

 √   

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

 

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  4 27 12 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

43

56
× 100% =  76,79 % 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

Hari/Tanggal : Senin/31 Maret 2014 

Nama Guru : Fery Widhiatmoko 

Kelas  : Ekperimen 2 

Pertemuan ke : 3 

Petunjuk : berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek  (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Penuh perhatian dalam belajar matematika 

baik secara kelompok maupun individu 

 √   

2 Cepat mengkondisikan keadaan dalam 

kelompok belajar yang telah dibentuk 

  √  

3 Mau berbagi dengan anggota kelompok    √ 

4 Peserta didik mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dengan temannya 

  √  

5 Melakukan kerjasama secara aktif dan terarah   √  

6 Mencari tahu kepada teman atau guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti 

   √ 

7 Respon positif terhadap peserta didik yang 

melakukan presentasi : bertanya, memberi 

tanggapan, menyanggah  

  √  

8 Mampu menerima pendapat atau sanggahan 

dari peserta didik lain 

  √  

9 Berani mengemukakan pendapat   √  

10 Mampu menemukan sendiri penyelesaian 

suatu masalah 

  √  

11 Mampu menyelesaikan tugas kelompok dan 

memecahkan masalah dalam kelompok 

  √  

12 Kelompok mengkaji ulang atau melakukan 

evaluasi terhadap proses atau hasil pemecahan 

suatu masalah  

 

  √  
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13 Mampu menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah dengan bimbingan guru 

   √ 

14 Peserta didik mendapat penghargaan dari guru 

dengan senang 

   √ 

Skor Total  2 27 16 

 

Keterangan :  

1 : Kurang   3. Baik 

2 : Cukup   4. Baik Sekali 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50% 

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75% 

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 75% 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 56 

Persentase kegiatan peserta didik = 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 ×  100 % =  

45

56
× 100% =  80,36 % 
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Lampiran 23 

 



219 
 

 
 

Lampiran 24 
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Lampiran 25 
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Lampiran 26 

 

 


